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A edição número 28 do Jornal da AMATRA 13 circula na 
semana em que comemoramos o Dia Nacional do Jurista. Num 
momento em que se cobra dos agentes políticos e daqueles que 
detêm parcela de poder capaz de operar mudanças significativas 
tão almejadas pela sociedade, é necessário refletir.

Se é hora de mudar e de amadurecer, sejamos honestos, a 
mudança já começou. A magistratura brasileira já dá sinais de que 
pretende continuar a protagonizar o papel dignificante exercido na 
vida política deste país, ao longo das décadas difíceis que preced-
eram o século XXI, e de que não será mera coadjuvante no exato 
instante em que se começa a colher os frutos da democracia e a 
caminhar rumo ao crescimento.

A tarefa imposta requer a participação de todos, posto que con-
stante e árdua. Faz-se necessária uma conjunção de forças daqueles 
que integram este Poder. A atuação associativa no processo de 
construção de um Judiciário melhor, mais digno e mais eficiente 
não é mera utopia, mas realidade inconteste aferida a partir dos 
modelos de administração de sucesso verificados aqui e ali.

Mais que isso, e condição para tanto, o fortalecimento através 
da união em torno de objetivos comuns tem-se revelado condição 
indispensável para o sucesso. Fico feliz em perceber que estamos 
plantando uma semente. E que esta valiosa semente nos trará uma 
colheita de bons frutos no futuro.

A percepção da responsabilidade e do potencial ostentado 
por cada um dos nossos associados pode ser revelada a partir do 
seu engajamento nos projetos que trazem o ideal de construção 
de uma base sólida para novas conquistas e para a solidificação 
das vitórias já alcançadas.

Exemplo disso foi o nosso I Encontro de Qualidade de Vida, em 
Campina Grande, realizado no último mês de junho. Mais do que um 
evento meramente festivo, quem dele participou certamente atestará 
o espírito associativo que se fez presente em todos os momentos. 

Naqueles dias, pudemos reconhecer necessidades e prob-
lemas que permeiam a atividade judicante em nosso país, mas, 
especialmente, em nosso meio, em nosso regional, orientando-nos 
no caminho a ser trilhado.

O caminho, porém, é longo quando se quer mais e melhor. 
Temos muito a construir e a melhorar. Não tenho dúvidas, contudo, 
triunfaremos!

Parabéns, associado.

André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13

E D I  T O R I  A L

Mudanças que trazem melhoria

  

Pela qualidade de vida do magistrado
A AMATRA 13 promoveu entre os dias 15 a 17 

de junho, no Hotel Village, em Campina Grande, o 
seu 1º Encontro de Qualidade de Vida.  No coração 
do maior festejo junino do mundo um grupo de 
magistrados esteve aprendendo e praticando boas 
lições sobre como melhorar a qualidade de vida de 
cada um deles. Páginas 6 e 7 

Curso de tiro e uso de armas de fogo

Vinte juízes da AMA-
TRA 13 participaram do 
primeiro Curso de Tiros 
para Magistrados ofer-
ecido pela Associação. A 
realização do curso foi mo-
tivada visando à segurança 
dos juízes, preparando-os 
para o uso adequado e se-
guro de armas de fogo. 

Páginas 5

Ariano 
Suassuna

O romancista e teatrólogo foi 
homenageado pela magistratura do 
Trabalho da Paraíba. Após partici-

par do Projeto Quinta Cultural, 
o escritor fez uma visita à sede 

da AMATRA 13. Página 2
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D I R E T O R I A   E X E C U T I V A 

C O N S E L H O   F I S C A L

Jornal Amatra 13 é uma publicação 
da Associação dos Magistrados 

do Trabalho da 13ª Região. 
(AMATRA 13)
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A Diretoria da AMATRA 13 parabeniza todos os associados que 

aniversariaram nos meses de maio, junho e julho de 2007.

Maio/2007
02/05 - Maria Lílian Leal de Souza
04/05 - Alexandre Amaro Pereira
06/05 - Normando Salomão Leitão
07/05 - Eduardo Henrique 
             Brennand Dornelas Câmara
10/05 - Janaina Vasco Fernandes
17/05 - Romulo Tinoco dos Santos
26/05 - Marcelo Rodrigo Carniato

ESMAT 13
Diretor:

Juiz André Machado Cavalcanti
Vice-diretor:

Juiz Eduardo Souto Maior B. Cavalcanti
Coordenador do Curso de Pós-gradução:

Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha
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ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

Ariano Suassuna na sede da AMATRA 13

O romancista e teatrólogo paraiba-
no Ariano Suassuna foi homenageado 
pela magistratura do Trabalho da Para-
íba no último dia 26 de julho, quando 
recebeu das mãos da presidente do 
TRT 13, Juíza Ana Clara Nóbrega, a 
Comenda do Mérito Judiciário do Traba-
lho Epitácio Pessoa, no grau de Grande 
Oficial. A entrega foi feita dentro do 
Projeto Quinta Cultural, no auditório 
do Fórum Maximiano Figueiredo, em 
João Pessoa.

Durante o evento, Suassuna foi pre-
senteado com uma tela feita pelo artista 
plástico Pedro Nogueira, que retrata a 
obra do autor de “A Pedra do Reino”. 
Além disso, Ariano recebeu das mãos 
da Presidente Ana Clara e do Diretor do 
Fórum, Juiz Paulo Henrique Tavares de 
Melo, o primeiro troféu Quinta Cultural. 
A tarde também contou com a partici-
pação de artistas como o repentista Oli-
veira de Panelas, do cordelista e poeta 
Marco Di Aurélio, do Grupo Folclórico do 

Sesc e do Grupo Caroá.
Emocionado, Ariano, que comple-

tou 80 anos no último dia 16 de junho, 
compartilhou lembranças de infância 
com o público e declarou-se honrado 
com a Comenda recebida. “Se eu sou-
besse que ia ganhar essa medalha, 
teria vindo de farda. Quem sabe assim 
poderia ganhar uma eleição em Tape-
roá”, brincou.

Após participar do Projeto Quinta 
Cultural, no TRT 13, Ariano Suassuna, 
sua esposa Zélia e a filha Ana Maria 
dirigiram-se à sede da AMATRA 13, 
onde vários juízes aguardavam para 
compartilhar momentos junto ao escri-
tor paraibano. O repentista Oliveira de 
Panelas também esteve presente. Ariano 
foi saudado pelo presidente da AMATRA 
13, Juiz André Machado, que destacou a 
grande alegria em recebê-lo ali e que a 
sua emoção era compartilhada com to-
dos os colegas presentes. Um momento, 
sem dúvida, inesquecível.

Magistratura do Trabalho da Paraíba presta homenagem 
a romancista e teatrólogo paraibano

Junho/2007
06/06 - Wolney de Macedo Cordeiro
12/06 - José Airton Pereira
15/06 - Herminegilda Leite Machado
21/06 - Arnóbio Teixeira de Lima
22/06 - Aluísio Rodrigues
23/06 - Ana Beatriz Dias Fernandes
25/06 - Eduardo Souto B. Cavalcanti
 
Julho/2007
07/07 - Carlos Hindemburg de Figueiredo
27/07 - Rita Leite Brito Rolim
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“Criança não 
t r a b a l h a . 
C r i ança  dá 
trabalho” foi o 
tema da cam-

panha lançada no último dia 12 de 
junho, Dia Mundial de Combate ao 
Trabalho Infantil, pela AMATRA 13. 
Na data, instituída pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), foram 
distribuídos oito mil panfletos educati-
vos – boa parte desse material chegou 
às mãos dos pessoenses encartada no 
Jornal Correio da Paraíba, apoiador da 
iniciativa.

Outra distribuição foi realizada 
no auditório do Fórum Maximiano de 

Figueiredo, entre os participantes do 
Projeto Arrematar. 

Para reforçar a comunicação da 
campanha foram confeccionados dois 
“banners”, semelhantes aos panfletos, 
que foram colocados nas dependências 
do Fórum.

 A iniciativa da AMATRA 13 
contra a exploração da mão-de-obra 
infantil ganhou apoio e repercussão 
na imprensa. Além de matérias sobre 
o tema – e enfocando o lançamento 
da campanha – publicadas nos jor-
nais Correio da Paraíba e O Norte, o 
combate ao trabalho infantil também 
mereceu espaço durante o programa 
Rede Verdade, da TV Miramar.

Foi realizada no últi-
mo dia 20 de julho, na 
sede da ESMAT 13, a 
continuação do Curso 
“Análise de Laudos 
Periciais de Insalubri-

dade e Periculosidade Para Fins de Pareceres, 
Sentenças e Acórdãos”, ministrado pelo peri-
to Edvaldo Nunes da Silva Filho. A atividade, 
iniciada às 9h, se estendeu por todo o dia.

No decorrer da explanação, o profis-
sional fez demonstração do uso correto de 
diversos tipos de EPIs – equipamentos de 
proteção individual – levados ao local, falando 
sobre cada um deles, bem como dos mais 
adequados às diversas atividades desenvol-
vidas pelos trabalhadores.

A AMATRA 13 convidou o professor, 
ainda, para que participasse de visitas às fá-
bricas paraibanas, em companhia dos juízes, 
a fim de que eles pudessem verificar as con-
dições de trabalho, assim como o manuseio 
dos diversos tipos de EPIs. O perito Edvaldo 
Nunes da Silva Filho confirmou participação 
na atividade, que deverá ser realizada em data 
a ser agendada posteriormente. 

Combate ao Trabalho Infantil
Campanha da AMATRA 13 ganha espaço 

na imprensa do Estado

2º MÓDULO
Curso de laudos periciais tem continuidade na ESMAT 13

Edvaldo Nunes ministrou curso para juízes trabalhistas na ESMAT 13
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 Conforme delibe-
ração da Assembléia 
Geral Extraordinária, 
ocorrida em 24 de 
maio próximo pas-
sado, a AMATRA 13 
propôs ao TRT 13ª 
Região texto de reso-
lução administrativa 
regulamentadora das 
autorizações para que 
juízes titulares resi-
dam fora da comarca, 
nos termos previstos 
na Constituição Fe-
deral, artigo 93, VII, 
e na recente Reso-
lução n. 37 do CNJ. 
O requerimento foi 
protocolizado sob o nr. 
6863/07, no dia 30 de 
maio do ano em curso, 

estando pendente de 
julgamento.

Por outro lado, na 
mesma data, reque-
remos ao TRT 13a 
Região a regulamenta-
ção da participação da 
AMATRA 13 nas ses-
sões administrativas 
da Corte, sempre que 
em pauta interesse da 
magistratura, por meio 
de manifestação oral, 
conforme preconizado 
na Lei n. 9784/99 e 
em outros diplomas 
legais. Tal requerimen-
to foi tombado sob o 
nr. 6864/07, aguar-
dando, igualmente, 
julgamento.

REQUERIMENTOS DA AMATRA 13

POSSES - ENCONTROS - CURSOS - ATIVIDADES SOCIAIS - PALESTRAS

“As Novas 
Formas de Expro-
priação no Pro-
cesso Trabalhista 
em Face da Lei n. 
11.382/06” foi o 
tema do painel re-
alizado no último 
dia 6 de julho, na 
sede da ESMAT 
13. O evento deu 
seqüência às reu-
niões periódicas 
realizadas com 
objetivos de reci-
clagem e atualização dos associados da 
AMATRA 13. Para discutir o tema foram 
convidados para o painel o professor e 
Juiz do Trabalho da 6ª Região, Sérgio 
Torres Teixeira, e o professor e Procura-
dor do Estado de Pernambuco, Leonardo 
José Carneiro da Cunha (foto).

Na ocasião, tratou-se, em deta-

lhes, da reforma 
do processo civil e 
suas repercussões 
no processo traba-
lhista unicamente 
no que diz respeito 
às novas formas 
de expropriação de 
bens do devedor. A 
intenção foi deman-
dar tempo suficien-
te para esclarecer 
pontos obscuros 
sobre a matéria, 
estabelecendo um 

debate no qual algumas experiências 
dos participantes foram colocadas em 
pauta. Para tanto, por sugestão dos 
próprios debatedores, o evento foi des-
tinado somente aos associados, que 
compareceram em grande número. 
Após o debate, seguiu-se almoço com 
a participação dos painelistas.

PAINEL SOBRE REFORMA DO PROCESSO CIVIL

AMATRA 13 realiza mais uma reunião 
para reciclagem dos associados

Entidades se 
 mobilizam contra 
foro privilegiado
A representação da Associação dos Ju-

ízes Federais (Ajufe) na Paraíba promoveu, 
no último dia 1º de junho, uma mobilização 
contra o foro privilegiado para ocupantes e ex-
ocupantes de cargos públicos. O encontro em 
repúdio à PEC 358/2005 aconteceu na sede 
da Justiça Federal na Paraíba e reuniu várias 
entidades da área. No mesmo dia, em todo o 
país, ações contra a PEC foram realizadas.

De autoria do ex-senador José Jorge (PFL-
PE), a Proposta de Emenda Constitucional 
foi aprovada pelo Senado e agora tramita na 
Câmara dos Deputados, onde está pronta 
para ser apreciada pelo Plenário. Durante 
o movimento na Paraíba - que também teve 
como objetivo ampliar a discussão contra o 
foro privilegiado e suas conseqüências - vários 
representantes de entidades participaram da 
mobilização, entre eles o presidente da AMA-
TRA 13, André Machado. Além dele, apoiaram 
a iniciativa, dentre outros, o presidente da 
AMB-PB, Marcos Sales, e Werton Magalhães, 
procurador-chefe do MPF-PB.

Durante a mobilização, representantes 
de várias entidades assinaram um manifesto 
conjunto Contra o Foro Privilegiado e a Im-
punidade, aderindo integralmente ao ato de 
repúdio formulado pela Ajufe.

PEC 358/2005

O Diário da Justiça do último 
dia 26 de julho trouxe publicadas 
as Resoluções Administrativas nºs 
57/2007 e 58/2007, através das 
quais, o TRT 13, deferiu, por una-
nimidade, o pedido de remoção 
das colegas Janaína Vasco e Luíza 
Eugênia Arraes, respectivamente.

O pleito foi formulado com 
base na Resolução n. 21, do CSJT, 
que disciplinou o instituto no 
âmbito da Justiça do Trabalho, e 
permitirá que as duas associadas 
voltem a residir e a trabalhar junto 
aos seus familiares no estado do 
Rio Grande do Norte. 

Durante a sessão, os Juízes 
da Corte foram uníssonos nas 
referências elogiosas às juízas, en-

fatizando o seu comprometimento 
e dedicação à Justiça do Trabalho 
paraibana ao longo dos quase dez 
anos em que aqui atuaram.

Merece registro o empenho 
de Luíza Eugênia na luta pelo dis-
ciplinamento da matéria, junto aos 
membros do Conselho, esforçando-
se na demonstração da legalidade 
e justiça da pretensão que não era 
apenas sua, mas de todos aqueles 
que se encontravam em situação de 
desconforto em razão da quebra da 
unidade familiar.

Perde a Amatra 13, que ficará 
privada do convívio das colegas, 
mas os seus associados se irma-
nam nessa alegria que passa a ser 
de todos a partir de agora.

Janaína e Luíza Eugênia se despedem

REMOÇÃO
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Estava eu, devidamente apresentada 
a cidade de Campina Grande – PB, aguar-
dando a participação nos festejos juninos 
organizados pela Amatra13, quando em 
meio ao estacionamento do hotel encontro 
o nosso presidente. Nosso presidente. Soou 
tão estranho isso... 

Tá! Encontrei com André Cavalcanti. 
Ficou melhor assim... A expressão “pre-
sidente” parece trazer um sentimento de 
solenidade e frieza incompatíveis com o 
carinho e educação que dispensa aos co-
legas. Inesquecíveis as ligações para saber 
se precisava de algo quando me mudei 
para João Pessoa, após a posse. Isso não é 
normalmente esperado de um Presidente... 
Poderia até ser esperado de um Assistente 
Social... (Eita André, de presidente da Ama-
tra13 à assistente social de uma nova juíza 
substituta em dois parágrafos!) 

Pois bem. André, sabendo das mi-
nhas divagações sobre a realização de 
sarais e estudos de literatura com um 
grupo de colegas, disse que gostaria que o 
ajudasse na confecção do nosso jornal. De 
pronto, aceitei o desafio. Espaço perfeito 
para expor o funcionamento do meu movi-
mentado intelecto, tão movimentado que, 
em determinados momentos, sonho viver 
um sono em estado “semente”, parafrase-
ando minha amiga Adélia (Bem, gostaria 
que os possíveis leitores se acostumassem 
com isso, trato os escritores como amigos 
íntimos, e essa tal Adélia, e nada mais, 
nada menos, que Adélia Prado! E esse 
tratamento nada tem a ver co qualquer 
contato direto com a pessoa, minha ami-
zade nasce da leitura de seus textos).

Mas ta! Essa poesia será tema de 
outro texto... Depois explico a coisa da 
“semente”.

Então parei para escrever o texto. 
Idéia: coluna sobre livros, não jurídi-

cos, que estivesse lendo. De forma a fazer 
uma sugestão de leitura. E agora? Sobre o 
que falar? Complicado... 

E vou explicar porque tão complica-
do. Tenho o estranho hábito de ler vários 
livros ao mesmo tempo, a ponto da minha 
mesa de cabeceira ficar com cara diferente 
a cada dia, até mesmo, com uma cara 
diferente na hora que acordo e, outra, 
quando vou deitar. 

Pois bem. Como escolher sobre o que 
falar nesse primeiro texto?

Decidi falar sobre essa minha rea-
lidade.

O grande volume de livros, as diferen-
ças de temas e de tipos textuais represen-
tam nada mais do que essa minha ânsia 
por novas visões da vida e do mundo. Não 
que esteja tentando buscar respostas nos 

livros, mas as experiências vividas pelas 
pessoas e mostradas através da palavra 
escrita sempre me fascinaram.

Sentir. Indagar. Não ter conclusões. 
Querer uma opinião dos outros. Falar. Usar 
a escrita para perguntar. Ou apenas Ler 
as perguntas. Ou apenas ler as tentativas 
de respostas. Pensar. Tudo isso é repre-
sentado, em minha vida, pelos livros que 
me cercam. 

Poderíamos viver, apenas. Para que 
pensar? Acordaríamos, escovaríamos os 
dentes, banho, café, trabalho, almoço, 
trabalho, volta para casa, banho, jantar, 
televisão, dormir... Acordar... Será que isso 
é suficiente ao homem? Cômodo é, mas, 
nos sentiríamos vivendo?

E a poesia? Estranho, não é? 
- Queridos colegas, gostariam de par-

ticipar de sarais para lermos poesias?
Estranhíssimo ao campo jurídico 

esse convite, até poderia parecer. Mas 
lembrem-se, muitos dos grandes poetas 
tinham formação jurídica, a exemplo de 
Castro Alves, Rui Barbosa, Ariano Suassu-
na, dentre outros...

A poesia, a prosa, o romance, a lite-
ratura, são formas do ser humano “tentar” 
compreender a realidade. Qualquer que 
seja! De jurista, de médico, de engenheiro, 
de artista...

Mas é isso, vivemos um dia-a-dia 
repleto de leis, jurisprudências, casos 
concretos para decidir, que a abstração 
da realidade trazida pela poesia parece 
com algo até lunático. Mas não é, é apenas 
uma forma de expressar aquele mesmo 
caso concreto que todo dia encaramos 
e decidimos com uma “procedência ou 
improcedência”.

Nós fazemos assim. Os poetas, não. 
Esses, através do jogo de palavras, com 
rimas, buscam antes de decidir sobre 
algo, fazer com que cada um, cada leitor 
que tenha contato com o texto, interprete 
a realidade ali exposta. Pode ser que de-
cida, de acordo com a sua consciência e 
vivência, o caso imaginário, mas também 
pode ser que não, que só reflita... 

Isso é que se chama de leitura... 
Interpretação... Nada mais do que análise 
do caso concreto da vida, que no caso 
dessa coluna, será feita através mais de 
perguntas do que respostas, e através 
de crônicas, romances, poesias, contos 
sugeridos por mim...

Bem vindos a minha cabeceira! Ou, 
me desculpem, a minha mesa de cabe-
ceira... 

Mirella D´arc de Melo Cahú 
Arcoverde de Souza *

Leitura plural

Juíza Substituta da Vara do Trabalho 
de Guarabira - PB

Vinte juízes da AMATRA 13 par-
ticiparam, no último dia 25 de maio, 
do primeiro Curso de Tiros para Ma-
gistrados oferecido pela Associação. 
O evento foi realizado no 15º Batalhão 
de Infantaria Motorizada, em Cruz das 
Armas (João Pessoa), onde os alunos 
participaram de aulas teóricas e prá-
ticas, durante todo o dia.

Pela manhã, os juízes participa-
ram de aulas sobre técnicas de mira, 
respiração, pontaria, além de aprender 
a montar e a desmontar a pistola utili-
zada no Curso – uma Bereta 9 milíme-
tros. Na parte da tarde aconteceram 
aulas práticas, com a realização de um 
torneio entre os participantes. Cada 
aluno efetuou dez disparos, após o 
treino prático, obtendo nota de acordo 
com o acerto no alvo.

Na classificação final do torneio, 
o primeiro lugar ficou com Carlos Hin-
demburg, seguido de Eduardo Souto e 
Arthur Torres, como segundo e terceiro 
colocados, respectivamente. Todos os 
participantes receberam certificado 
do Exército Brasileiro em um encontro 
ocorrido na sede da AMATRA 13, no 
último dia 31 de maio.

A realização do Curso de Tiro para 
Magistrados foi motivada visando à 
segurança dos juízes, preparando-os 
para o uso adequado e seguro de ar-
mas de fogo.

Curso de Tiros 
para Magistrados é 

realizado com sucesso

Boa pontaria
Juízes Carlos Hindemburg, Eduardo 

Souto e Arthur Torres exibem medalhas

Magistrados recebem aula teórica 
sobre manuseio de armas de fogo
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1º Encontro de 1º Encontro de 
Qualidade de VidaQualidade de Vida

Um momento de confraternização pra lá de “arretado”
Quem diria que em meio a um 

bom arrasta-pé, no coração do maior 
festejo junino do mundo um grupo de 
magistrados estivesse aprendendo e 
praticando boas lições sobre como 
melhorar a qualidade de vida de cada 
um deles. Pois foi o que aconteceu no 
período de 15 a 17 do último mês de 
junho, quando a AMATRA 13 promoveu 
no Hotel Village, em Campina Grande 
, o seu 1º Encontro de Qualidade de 
Vida.

Já na abertura do evento, uma 
surpresa. Filosofia, literatura clássica, 
motivação e uma palestra encantadora 
com a filósofa Gabriela de Carvalho 
Leite, que falou sobre “Dom Quixote e 
a Aventura de Viver”. Tudo ali indicava 
que algo além dos festejos juninos 
estaria por vir.

Assim, além de aproveitar o que 
há de melhor na Festa de São João da 
Rainha da Borborema, com direito a 
camarote no Parque do Povo e pas-
seio de trem, os juízes e familiares 
participaram de dinâmicas em grupo 
com a massoterapeuta Sandra Castelo 
Branco e palestra com a nutricionista 
Lavoisiana Lacerda, que falou sobre 
“Alimentação com Qualidade”. O cli-
ma era de harmonia consigo mesmo, 
com os colegas de profissão e com 
um grupo todo especial de familiares 

composto por filhos, pais, irmãos e até 
avós dos magistrados.

Durante os três dias do evento, 
Sandra Castelo Branco ficou à disposi-
ção dos participantes para sessões de 
massagem e relaxamento. Momento de 
equilibrar ações físicas com introspec-
ção e bem-estar.

Na segunda noite do Encontro, o 
arraial foi feito pelos próprios magistra-
dos, que se vestiram a caráter e, como 
bons “matutos”, forrozearam em uma 

animada quadrilha. A associada Ana 
Beatriz Dias Fernandes e o procurador 
do Trabalho, Flávio Evangelista, foram 
os noivos que, sob as bênçãos do 
“padre” Vlademir, esposo da juíza Ana 
Paula Cabral, caíram no forró. Para ani-
mar ainda mais a festa, os Tropeiros da 
Borborema fizeram uma apresentação 
de encher os olhos, trazendo números 
com danças típicas nordestinas. Um 
momento de valorização e orgulho da 
cultura e da arte popular.

Nutricionista 
Lavoisiana 
Feitosa falou 
sobre “Alimenta 
ção com 
Qualidade”

Juízes participam 
de dinâmica de grupo com 
a massoterapeuta  Sandra 
Castelo Branco
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São João em 
Campina Grande

Um galo sozinho não tece um amanhã... Citando João 
Cabral de Melo Neto, podemos falar sobre o 1º. Encontro 
de Qualidade de Vida, que aconteceu entre os dias 15 e 
17 de junho, no Hotel Village, em Campina Grande - PB. 
A idéia da Amatra 13 foi promover um encontro informal 
dos juízes, enfocando a preocupação com a qualidade 
de vida, como forma de garantir um bom desempenho 
profissional dos magistrados.

E essa dinâmica de mostrar a importância da quali-
dade de vida não poderia ser feita isoladamente com cada 
juiz. Fazia-se necessária a realização de um encontro em 
que todos os profissionais recebessem, através de pales-
tras, as novas propostas de postura de vida, com dicas de 
alimentação e meditação, possibilitando, ainda, uma troca 
de experiências sobre a viabilidade dessa nova postura no 
dia-a-dia do trabalho de cada um.

Muitas vezes, o que observamos é que o dia-a-dia do 
magistrado é de uma rotina bastante isolada dos demais 
colegas. Cada um desempenhando suas atividades na 
Vara para a qual foi designado, (despachando) em seus 
gabinetes despachando e redigindo sentenças. E esse 
isolamento não poder ser bom para o ser humano que 
(antecede o profissional) existe dentro do profissional. O 
homem precisa se agregar, para que possa desenvolver 
todo o seu potencial.

Pois bem. Momento melhor não teria para os as-
sociados (da Amatra 13) se encontrarem. Festa de São 
João. São João Batista, aquele que passou a mensagem 
de que devemos mudar os nossos rumos para encontrar 
a luz. Luz que é representada, no folclore popular, pelas 
fogueiras e pelos fogos de artifício.  Fogo que queima as 
vivências passadas, iluminando a mente do indivíduo e 
trazendo, com as cinzas, a fertilidade de um novo começo. 
Da mesma forma que os pais de São João Batista fizeram 
para comunicar o seu nascimento.

E o que representaria essa luz que deveria ser busca-
da pelo homem? Representaria a sabedoria necessária ao 
novo começo de uma vida. Ao viver bem, desempenhando 
o papel de cidadão e profissional de forma satisfatória e 
prazerosa, sem prejuízos à saúde ou à família.

E nesse sentido, a Amatra 13 não frustrou o home-
nageado pela festa. Com muita alegria, entrosamento e, 
claro, trajes e comidas típicas, os associados aprenderam 
e ensinaram, para quem quisesse ver, o que significa um 
verdadeiro movimento associativo que preza pela quali-
dade de vida.

A mudança de rumo na vida é lenta, os hábitos são 
adquiridos com o tempo, mas a Amatra13 fez sua parte, 
iluminou seus associados, para que (todos pudessem re-
pensar) possam repensar suas posturas e garantir, assim, 
a sabedoria da qualidade de vida...

Juíza Substituta da Vara do Trabalho de Guarabira - PB

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza

Na estação de 
trem, a animação 
dominou a cara-
vana da Amatra 13 
rumo ao distrito de 
Galante. No 
destino, novos 
associados se 
confraternizaram 
com os juízes 
paraibanos

CASAL CAMPEÃO: 
Juiz Normando 
Salomão (Coronel 
Leitão) e Bianca

Famílias 
participaram 

unidas do 
Encontro e 

crianças feste-
jaram soltando 
fogos e usando 

trajes típicos

Os matutos 
da Amatra 13 

“vestiram 
a camisa”

Diretoria da Amatra 13 comemora 
o engajamento dos associados no 
projeto de qualidade de vidaA noiva Ana Beatriz

1º Encontro de 
Qualidade de Vida

Casal vice-
campeão no 
concurso 
de matutos 
mais origi-
nais - Juiz 
Eudes Vieira, 
Fabiana e o 
filho Mateus
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ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

Nestes dias, vi numa cha-
mada de uma telenovela, um 
diálogo que me despertou a 
atenção. Um anjo descido do 
céu para proteger uma bela 
jovem,  “o pecado em pessoa”, 
diz à sua protegida que ela irá 
conhecer um homem que vai 
mudar sua vida, que eles vão se 
apaixonar, e só assim a moça 
encontrará a felicidade. Mas o 
homem é casado, e o adultério 
iminente parece não contrariar 
a ética do anjo da novela.

Então me perguntei: meus 
valores morais é que estão 
ultrapassados, e eu é que 
devo me adequar a esse anjo 
pós-moderno? E se esse for o 
caso, o que devo fazer para me 
atualizar? Seguir o exemplo de 
alguns executivos que procu-
ram ampliar seu conhecimento 
do mundo e do mercado con-
sumindo um pouco da angelo-
logia de auto-ajuda?

A princípio optei por ouvir 
quem entende do assunto.  E 
fui ter com as lições de Danilo 
Mondoni em sua Teologia da 
Espiritualidade cristã.

No coração de cada de 
ser humano, ensina Mondoni, 
trava-se um silencioso combate 
entre o diabólico e o divino. De 
um lado, forças de desunião, o 
diabólico (de diaballei = aquilo 
que separa), e do outro, forças 
que nos conduzem à integrida-
de, o divino ou simbólico (de 
symballein = que unifica). E 
desde que o mundo é mundo, 
existe uma tendência para per-
sonificar essas forças. 

No Judaísmo primitivo, 
a crença no Deus único não 
exclui a presença de entes es-
pirituais que cercam Iahweh, e 
combatem o mal corporificado 
em Satã. A literatura apocalíp-
tica e os hagiógrafos do Novo 
Testamento também dão sua 
mãozinha na construção da 
Teologia dos anjos e demônios, 
até se chegar à identificação 
não só de grupos de anjos, a 
exemplo dos arcanjos, que-
rubins e serafins, como de 

nomes angélicos específicos 
como Miguel (= que é como 
Deus), Gabriel (= homem de 
Deus) e Rafael (= Deus Salva), 
enquanto, do lado oposto, o 
anjo decaído é chamado de 
Lúcifer.

Nesse meio há quem diga 
que a personificação de anjos é 
apenas uma metodologia mais 
acessível para se compreender 
a Providência divina, e os que 
defendem que a existência 
do demônio não se sustenta, 
pois o mal é fruto da ação 
do próprio ser humano e não 
da astúcia de uma entidade 
qualquer.

Todavia, o mais importan-
te não é pintar o anjo com asas, 
nem o capeta com chifres. Em 
vez disso, o caminho é o discer-
nimento: atenção para o que se 
passa dentro de cada um de 
nós, no nosso dia-a-dia. Tentar 
compreender a significação 
interior dos sinais divinos e 
diabólicos em nossas vidas. As 
forças divinas nos levam para 
frente e para o alto, sempre em 
direção ao crescimento, aber-
tura para o outro, alegria, equi-
líbrio e amor; as diabólicas, ao 
contrário, fazem o ser humano 
implodir, desmoronar para 
dentro de si mesmo, levando 
ao fechamento, perturbação e 
inquietude.

Mas todas essas especu-
lações ainda não resolvem de 
todo a questão suscitada pela 
conversa do anjo da novela. 
Será divina a felicidade de uma 
pessoa, à custa do adultério, 
separação de um casal ou 
fragmentação de uma famí-
lia? Mas, e se a ética celestial 
evoluiu mais do que a terrena, 
a ponto de um emissário do 
céu não ter pudor em decretar 
que a felicidade de uma moça 
está no coração do marido da 
outra?

Sei não. Só imagino ter 
de ler algum best-seller de 
auto-ajuda sobre o mundo dos 
anjos, ou  assistir à novela para 
resolver esse dilema!

Anjo de novela

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Capote
(CAPOTE, DRAMA, CANADA/EUA, 2005, 98 MINUTOS)

Capote – o filme - é muitas 
vezes apresentado como uma 
cinebiografia do escritor Truman 
Capote, porém, se limita a recons-
tituir o período de sete anos de sua 
vida dedicado ao livro “A Sangue 
Frio”, desde o início da extensa 
pesquisa no Kansas em 1959, até 
a publicação seguida de sucesso, 
já em 1966. 

Com bastante perspicácia, o 
diretor Bennet Miller fez a opção 
de revelar a complexa e forte per-
sonalidade do escritor americano 
através do momento de sua vida 
em que empreendeu todos os seus esforços para escrever 
aquela que seria a obra prima da literatura americana. Ao 
tomar como ponto de partida o brutal assassinato de quatro 
membros de uma mesma família, um crime real que chocou 
os Estados Unidos da época, Truman Capote revolucionou a 
cena jornalística e literária americana, criando um novo estilo 
que mesclava reportagem e romance. 

O argumento de Dan Futterman, com base no livro 
“Capote: A Biography”, vai desvendando, aos poucos, a 
relação conflituosa desenvolvida pelo escritor com um dos 
assassinos (Perry Smith), enquanto colhia o material para 
a sua obra. Mostra, ainda, a alienação experimentada por 
Capote durante o processo de criação, os seus problemas 
com o álcool e toda a excentricidade e ambição do escritor 
outsider, que não economizava nos meios para conseguir o 
seu objetivo maior: o sucesso. 

Manipulador, irritante, irônico, genial, o escritor 
Capote foi adjetivado de diversas maneiras, muitas delas 
não propriamente nobres.  Capote – o filme – revela todas 
essas facetas, numa interpretação primorosa de Philip 
Seymour Hoffman, que ganhou em 2006 o Oscar por esta 
atuação na categoria de melhor ator, uma das cinco em 
que o filme concorreu.

Capote é um filme cativante e cheio de sutilezas sobre 
o ávido processo criativo desse grande escritor. Merece, 
certamente, ser visto. Um de seus grandes méritos, além de 
entreter o espectador com cinema de alto nível, foi promover 
a redescoberta de Truman Capote, que teve várias de suas 
obras reeditadas após o sucesso do filme. 

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB
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Malgrado seja básico e do conhecimento 
de todos, faz-se mister definir inexigível que 
é, simplesmente, aquilo que não pode ou não 
deve ser exigido; que não pode ser reclamado 
de outrem; que não pode ser imposto como 
algo obrigatório. Logo, inexigibilidade é o que 
tem a qualidade de inexigível. Exigível, ao re-
vés, é o que se pode reclamar, porque há algo 
que assim o determina. Já a palavra submis-
são quer dizer rebaixamento, servidão, depen-
dência ou subserviência. Conseqüentemente, 
submeter a ação trabalhista à Comissão de 
Conciliação Prévia, como pretendem alguns 
juízes e advogados,  é subordinar, também, 
o exercício do Estado-juiz a uma entidade 
que nem, sequer, faz parte da estrutura do 
Poder, definido pelo Constituinte Originário, 
não aparentando ser o posicionamento mais 
acertado.

A lei ordinária de n.9.968/2000 – de 
pouca perfeição técnica e, aparentemente, 
despreocupada com o que representa a Jus-
tiça do Trabalho para o trabalhador brasileiro 
–  plasmou na Consolidação das Leis do Trabalho 
(decreto-lei n.5.452/1943), no artigo 625-A, as 
Comissões de Conciliação Prévia, dispondo que 
“As empresas e os sindicatos podem instituir Co-
missões de Conciliação Prévia, de composição 
paritária, com representantes dos empregados 
e dos empregadores, com a atribuição de tentar 
conciliar os conflitos individuais de trabalho”. A 
regra, de início, não desperta problema algum; 
mostra-se até louvável, haja vista ser concilia-
ção, em regra, a solução mais iluminada. O 
problema real surge com a exegese atribuída 
a esse dispositivo de lei. De fato, vêm alguns 
Tribunais informando que essa Comissão é 
ponto de passagem obrigatório, para o empre-
gado, que, no mais das vezes, já passando fome 
juntamente com sua família, pede guarida ao 
Estado-juiz. Data maxima venia, Cremos essa 
não ser a melhor conclusão. 

O fato é que domina na Jurisprudência a 
obrigatoriedade – que não há no texto legal – e, 
conforme essa corrente majoritária, a extinção 
do processo sem a resolução do mérito para 
os que desobedecerem a esse entendimento, 
desperdiçando-se, dessa feita, todo um ínterim 
processual percorrido, em algumas situações, 
durante anos, em razão de uma interpretação 
exageradamente formalista e explicitamente 
prejudicial para o trabalhador. A lei não fala em 
momento algum sobre nulidade ou extinção do 
processo sem julgamento do mérito. Por que se 
dificultar e por que se tornar ainda mais difícil a 
jornada de quem já é tão massacrado?

Costuma-se alojar a Comissão de Concilia-
ção Prévia ora como condição da ação ora como 
pressuposto processual. Isso, contudo, não 
procede. Os pressupostos de admissibilidade 
da atividade jurisdicional, onde se incluem as 
condições e os pressupostos, trazem informa-
ções essenciais para que possa o magistrado 
decidir determinada demanda; são, realmente, 
informações que, não-observadas, impedem o 

RÔMULO ROMERO DE SOUSA ARAÚJO *Artigo Jurídico
Inexibilidade de submissão da demanda

 trabalhista à Comissão de Conciliação Prévia
julgador de aferir o mérito por questões ligadas 
à própria lógica de um julgamento justo e razo-
ável, como, por exemplo, ser o pedido possível 
juridicamente, serem as partes legítimas, haver 
interesse instrumental, estar o magistrado 
posicionado numa posição de imparcialidade, 
etc. A declaração de que o demandante passou 
por Comissão Conciliatória Prévia, dentro desse 
contexto, significa nada.

Tem-se, ainda, entendido que a passagem 
por Comissão de Conciliação Prévia constitui 
pressuposto processual negativo. Mas, como 
informam as melhores doutrinas, os pressupos-
tos processuais negativos devem estar ausentes 
para o processo se desenvolver regularmente. 
Por inocorrerem na relação processual anali-
sada em juízo, esses pressupostos negativos 
também são chamados de exteriores ou extrín-
secos. Como se justificar a declaração emitida 
por Comissão Conciliatória, que, segundo a 
lei instituidora, deve estar presente na inicial, 
ser um pressuposto processual extrínseco ou 
não-positivo? 

Não entendemos, nessas ligeiras observa-
ções, estar a submissão da demanda trabalhista 
inserta em condição ou pressuposto qualquer.

Entender-se consoante a jurisprudência 
dominante – ou seja, que a Comissão Concilia-
tória seria um pressuposto de admissibilidade 
da atividade jurisdicional –  não feriria o inciso 
XXXV, artigo 5o, da Carta Constitucional Vi-
gente, segundo o qual “a lei não excluíra da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou amea-
ça de lesão à direito”? A resposta só pode ser 
positiva. Uma pergunta que não quer calar é 
“a referida Comissão teria força bastante para 
impedir o Judiciário de avaliar uma causa que 
não passou, inicialmente, pela chancela dela? 
Se positiva for a resposta aqui, presenciar-se-á 
um novo momento na história do Judiciário Tra-
balhista, o instante em que o Poder Judiciário 
especializado ficou subordinado a uma estru-
tura extrajudicial, sem  conhecimento técnico 
assaz, para decidir conflitos a luz das normas 
trabalhistas, e cujo maior escopo é minimizar 
a área de atuação desse ramo tão importante 
para o alento do trabalhador e da trabalhadora 
brasileiros.

Segundo o professor Vicente José Ma-
lheiros da Fonseca, que é Juiz-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 
(Belém), coordenador do Colégio de Presidentes 
e Corregedores de TRTs do Brasil, em trabalho 
publicado na internet www.jusnavegandi.com.
br não há como se conceber a submissão da 
demanda trabalhista à Comissão de Conciliação 
Prévia porque 

“... a norma contida no caput do art. 
625-D, da CLT, com a redação da Lei nº 
9.958/2000, parece ser manifestamente 
inconstitucional, salvo a possibilidade de 
interpretação mais razoável. Com efeito, 
a exigência de tentativa prévia de con-
ciliação é, conforme preceito expresso 

na Carta Magna (art. 114, § 2º), apenas 
para o ajuizamento de dissídio coletivo. 
Para a propositura de dissídio individual, 
a Constituição não prevê essa condição. 
Ao contrário, o art. 5º , inciso XXXV, da 
Lei Fundamental, declara que ‘a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito;’”.

É assente o entendimento do TRT da 
13a Região, no sentido de que a o instituto 
conciliador supramencionado possui natureza 
opcional, prescindível, portanto. Parece posi-
cionar-se, também, nesse sentido o professor 
Carlos Henrique Bezerra Leite, em seu Curso 
de Direito Processual do Trabalho, da Editora 
LTR, São Paulo-SP, 4a Edição, ao lecionar que 
“... a Comissão de Conciliação Prévia nada 
mais é do que um meio alternativo de solução 
extrajudicial dos conflitos intersubjetivos de 
natureza trabalhista, na perspectiva da terceira 
onda de acesso à Justiça preconizada por Mauro 
Cappelletti”.

O certo é que concluir pela inexigibilida-
de de tal Comissão, para a ação trabalhista, é 
prestigiar os princípios da dignidade da pessoa 
humana e da acessibilidade ao Judiciário, além 
da interpretação mais favorável para o trabalha-
dor, em perfeita harmonia com as balizas da 
Carta Política Cidadã.

A função do Estado é, uma vez provoca-
do, prestar a assistência que, por imposição 
legal, inclusive, deve ao provocador. Essa regra 
aplica-se ao Poder Judiciário, já que presta ser-
viço público indelegável. Nos moldes talhados 
na Constituição Federal, estão devidamente 
delimitados os pesos e contrapesos do Poder. 
Nesse Corpo legal, há a extensão e os limites 
da atuação estatal. Inexiste, em ponto algum, a 
subordinação da Justiça do Trabalho à entidade 
extrajudiciária.

As condições da ação e os pressupostos 
processuais obedecem a regras razoáveis e 
lógicas para que se afigurem como condições 
(genéricas) da atividade jurisdicional. A submis-
são da demanda trabalhista quebra todas essas 
regras. Como se isso não fosse o bastante,  veio 
essa Comissão, segundo a leitura a ela atribuída 
pelos Tribunais dominantes, em explícito pre-
juízo justamente daquele que mais precisa de 
assistência, o trabalhador brasileiro.

No atual momento de evolução em que 
nos encontramos, entendemos ser o melhor 
entendimento – embora seja o minoritário, é 
importante frisar – aquele que diz que a Comis-
são Conciliatória deve ser adotada como uma 
espécie de via alternativa para as partes, e não 
como uma via obrigatória cuja inobservância 
implique prejuízos processuais nefastos para 
quem mais carece de ajuda. 

Por fim, conclui-se que submeter a 
demanda trabalhista e, por conseguinte, a 
atividade típica do Estado juiz à Comissão de 
Conciliação Prévia é um procedimento que 
merece revisão, pois põe em risco direitos traba-
lhistas irrenunciáveis e restringe, com prejuízos 
para todos, o raio de ação do Poder Judiciário 
Trabalhista Brasileiro.

(*) Aluno ESMAT 2006
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Informátic      Jurídica MARCOS FARIAS *@
Notebooks para juízes

(*) Juiz aposentado do TRT 13ª Região, advogado. 

O TRT. da 13ª Região fez entre-
ga no último mês de julho de note-
books (computadores portáteis) a 
todos os Juízes do Trabalho lotados 
naquele Tribunal. A iniciativa tem 
por objetivo agilizar a tramitação 
dos processos judiciais, permi-
tindo um resultado mais rápido 
para quem recorre à Justiça do 
Trabalho. Pretende-se, com isso, 
alcançar mais celeridade e rapidez 
e os computadores portáteis são 
ferramentas de trabalho essenciais 
para que isso seja uma realidade. A 
iniciativa do TRT paraibano acompa-
nha a verdadeira “revolução” que o 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
pretende implementar na área de 
informatização. Essa medida per-
mite que um magistrado que esteja 
fora do gabinete e necessite profe-
rir uma sentença, tenha em mãos 
uma ferramenta importante como 
o computador. 

A entrega dos computadores 
aconteceu na sede da Amatra 13, 
em solenidade presidida pela Presi-
dente do TRT paraibano, Juíza Ana 
Clara Nóbrega. Foi mais uma con-
tribuição da dinâmica Presidência 
do TRT para melhorar a prestação 
jurisdicional trabalhista no Estado.

A boa convivência na Internet depende de uma série de regras conhecidas 
como netiqueta ou etiqueta na rede. As regras incluídas na etiqueta não 

foram definidas por uma autoridade no assunto, mas criadas pelos próprios 
usuários ao longo do tempo. Também não existe um texto único e definitivo 
sobre o tema, mas várias inter pretações espalhadas pela rede. Aqui você 
vai encontrar uma pequena compilação das regras mais importantes.

ETIQUETA NA REDE

CORREIO ELETRÔNICO [ACENTUA-
ÇÃO] - Nem todos os usuários da Internet 
estão preparados para receber mensagens 
acentuadas de correio eletrônico. Antes 
de enviar uma mensagem com acentos, 
pergunte ao destinatário se ele tem um 
programa de correio eletrônico que acei-
ta esse tipo de texto. Programas como o 
Outlook, Eudora, o Netscape Mail e o MS 
Mail entendem os acentos. 

USO DE MAIÚSCULAS  - A maior 
parte das regras de etiqueta na rede diz 
respeito à composição de mensagens 
de correio eletrônico ou em grupos de 
discussão. A primeira e mais conhecida 
dessas regras é: nunca use CAIXA ALTA 

em todo o seu texto. Convencionou-se na 
Internet que a caixa alta serve para fazer 
de conta que você está GRITANDO. Somente 
utilize maiúsculas quando quiser dar ênfase 
a algumas palavras. 

USE CITAÇÕES EM RESPOSTAS - Quan-
do estiver escrevendo uma resposta a uma 
mensagem que chegou por e-mail, cite uma 
parte do texto recebido para que o autor saiba 
do que você está falando. Isso é particular-
mente importante se o seu correspondente 
se comunica com diversas pessoas via e-mail 
ou se você demorou vários dias para escrever 
a resposta. Seu correspondente pode sim-
plesmente ter esquecido do que se tratava a 
mensagem anterior. Utilize o sinal de maior 

do que (>) para indicar o trecho citado. 
Alguns softwares de e-mail incluem auto-
maticamente o sinal na opção Reply.

USE LINHAS DE NO MÁXIMO 65 
COLUNAS - Escreva linhas com no máxi-
mo 65 caracteres (colunas). Assim você 
terá certeza de que todas as pessoas 
poderão ler sua mensagem sem proble-
mas de quebra de linha, independente 
do software que utilizam. O uso de linhas 
curtas também ajuda quando um texto 
é citado várias vezes e acumulou muitos 
caracteres de maior do que (>) no come-
ço de cada linha. 

COMO ENFATIZAR PALAVRAS 
- Além da caixa alta, você pode utilizar 
caracteres como o asterisco (*) e o 
sublinhado (_) para dar ênfase a de-
terminadas palavras. É como se você 
estivesse utilizando o negrito e o itálico, 
respectivamente. Veja o exemplo. “Favor 
prestar muita atenção à quantidade dos 
produtos pedidos. Em nosso estoque 
temos apenas *doze* unidades.”
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Por onde ando

Ricardo César Lima de Carvalho Sousa *

Notícias do Norte

Iniciei a faculdade de Direito 
na gloriosa UFPB em 1991, onde 
fiz amizades e conheci atuais cole-
gas de profissão. Conclui o curso 
na UEPB, em Campina Grande, 
onde tive oportunidade de estagiar 
na 2ª Vara do Trabalho. Naquela 
unidade, pude acompanhar e admi-
rar o trabalho do meu então profes-
sor Ubiratan Delgado, convivência 
que só me deu a certeza de buscar 
a carreira de juiz do trabalho.

A caminho da realização deste 
objetivo, fui aprovado no con-
curso para analista judiciário da 
6ª Região, de onde rapidamente 
permutei para 13ª, sendo lotado 
novamente na 2ª Vara do Trabalho 
e, posteriormente, no Gabinete da 
Juíza Ana Clara, local onde conso-
lidei e amadureci meus conheci-
mentos, obtendo, um ano depois 
a aprovação no concurso para juiz 
do Trabalho Substituto na 14ª 
Região.   

Desde 03/10/2003 estou 
residindo na longínqua Rondô-
nia, distante cerca de 4.800 km a 
oeste da Paraíba, tendo atuado até 
março de 2006 na Capital, Porto 
Velho. Em 06/04/2006 fui pro-

movido a Titularidade da Vara do 
Trabalho de Ouro Preto do Oeste 
– RO, cidade com cerca de quaren-
ta mil habitantes, cuja jurisdição 
abrange uma população de cerca 
de cem mil habitantes. Resido 
atualmente em Ji-Paraná, segunda 
cidade do Estado, com cerca de 
cento e vinte mil habitantes, a 380 
quilômetros da Capital e apenas 
40 quilômetros de distância até a 
sede do Município de Ouro Preto 
do Oeste.   

  A saudade da Paraíba é uma 

constante, pois a distância e o ca-
lor abafado da região não me deixa 
esquecer o clima quente, mas  
ventilado da praia do Bessa e as 
noites, climatizadas naturalmente, 
de Campina Grande. 

No mês de junho deste ano 
fui agraciado com um convite 
dos amigos Eduardo Cavalcanti e 
André Machado para participar da 
festa de São João da Amatra 13. 
Chegando na festa, quase que dire-
tamente do aeroporto, fiquei muito 
feliz ao reencontrar amigos e cole-
gas, numa época tão significativa 
para um nordestino e, sobretudo, 
um campinense. Minha alegria era 
maior ainda por constatar que a 
Amatra está valorizando o interior.

Aos que desejarem conhecer o 
noroeste brasileiro estou de portas 
abertas, há muita beleza natural 
para se conhecer por aqui, cacho-
eiras, rios, vales, hotéis de selva. 
Por outro lado, conhecer a ama-
zônia mais de perto só aumenta a 
preocupação com a degradação do 
nosso meio ambiente.  

“A saudade da Paraíba é uma constante, pois a distância 
e o calor abafado da região não me deixa esquecer o 

clima quente, mas  ventilado da praia do Bessa e as noites, 
climatizadas naturalmente, de Campina Grande”. 

Juiz Titular da Vara de Ouro Preto 

do Oeste - RO
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O 
que nos preocupa de fato é a abor-
dagem dada à instituição Poder 
Judiciário e como a população de 
modo geral tem absorvido essas 

informações. Não estamos nos referindo 
aos juízes, desembargadores e ministros 
denunciados, mas sim às irrefletidas refe-
rências a um Poder que é um dos esteios 
no qual se assenta o Estado democrático 
de Direito. 

Ouviu-se todo o tempo que “a polícia 
prende e a Justiça solta”. Trata-se de mais 
um daqueles equívocos que, repetidos à 
exaustão, se transformam em suposta 
verdade para quem, desconhecendo os 
meandros do Judiciário, quer acreditar que 
nada mais se salva nesse país, nem mesmo 
a Justiça. Nada mais falso. Se há prisões, 
é porque antes houve uma ordem judicial 
que a determinou. Se há determinação de 
que sejam soltos, é porque, diante do que 
diz a lei, não há mais motivo para que se 
mantenha a privação da liberdade. 

É preciso lembrar que as prisões 
determinadas são temporárias e têm a 
finalidade apenas de assegurar o curso 
das investigações. Não há ainda condena-
ção final que determine o encarceramento 
definitivo. 

Até mesmo autoridades públicas, 
que devem conhecer os adequados proce-
dimentos judiciais -note-se que estamos 
nos referindo a procedimentos básicos-, 
criticam decisões ainda que com base em 
supostos dados, sabidamente incorretos. 

Nunca é demais lembrar que em pas-
sado não tão distante assim, de inseguran-
ça institucional generalizada e desrespeito 
à liberdade pessoal e de imprensa, sob 
um aparato estatal e político repressor, 
coube ao Poder Judiciário o resguardo da 
cidadania e da democracia. 

 JUIZ CLÁUDIO JOSÉ MONTESSO (*)

A força moral do judiciário
Vivemos um momento particularmente preocupante na 

vida pública brasileira. A preocupação não é apenas com 
os escândalos que se apresentam quase todas as semanas 
ou com a descoberta de que figuras públicas, de quem se 
esperava um comportamento idôneo, estão envolvidas em 
graves desvios de conduta. Tudo isso nos causa indigna-
ção, revolta e constrangimento, mas, uma vez denunciados 
e devidamente processados e punidos, não nos deve mais 
causar preocupação. 

Os juízes do trabalho, sempre compro-
metidos com a construção de um Judiciário 
forte e respeitado, não se furtaram de de-
nunciar e protagonizar as lutas para o fim 
do nepotismo e para a fixação de um teto 
salarial moralizador no setor público. 

Porém não podem concordar com a 
sanha quase irresponsável utilizada nas 
referências ao Judiciário brasileiro. 

Em um país de sérios percalços insti-
tucionais, a sociedade precisa conhecer de 
maneira ampla e democrática os procedi-
mentos judiciais para poder avaliar corre-
tamente a Justiça e sua contribuição para 
o fortalecimento de uma sociedade mais 
justa, distributiva e, sobretudo, solidária. 

A atuação firme e prudente do Poder 
Judiciário brasileiro não pode ser des-
qualificada de maneira irresponsável sob 
o pretexto de coibir excessos cometidos 
por alguns de seus integrantes, nem isso 
pode servir de justificativa para embaraçar 
o exercício das funções da magistratura. 
Ela mesma, ao mesmo tempo em que de-
fende suas prerrogativas essenciais, por 
imprescindíveis à prestação jurisdicional e 
à cidadania, se empenha na consolidação 
do Judiciário, buscando o aperfeiçoamento 
das instituições.

Absolutamente consciente do seu 
papel no fortalecimento da democracia, a 
magistratura do trabalho permanecerá na 
defesa de um Judiciário verdadeiramente 
acessível, não verticalizado, transparente 
e ético, dotado de mecanismos ágeis e 
eficientes, capazes de democratizar o 
acesso à Justiça e garantir a integridade 
da prestação jurisdicional. Mas também 
zelará para que seja ele respeitado e reco-
nhecido por suas qualidades, lembrando 
que são milhares de juízes em todo o país, 
mas muito poucos aqueles que denigrem 
a instituição. 

Por isso mesmo, não pode aceitar que 
se confunda controle social com a desqua-
lificação de um dos Poderes republicanos, 
cujo princípio fundamental é a garantia do 
Estado democrático de Direito. 

A capacitação técnica e a força moral 
do Poder Judiciário são o seu maior patri-
mônio, e somente por meio delas pode im-
por suas decisões. Dessa forma, os ataques 
que sofre, como instituição, fragilizam a 
sua atuação, a figura do juiz e, conseqüen-
temente, a própria democracia. 

(*) Juiz titular da 58ª Vara do 

Trabalho do Rio de Janeiro e profes-

sor licenciado de direito processual 

civil da Universidade Católica de 

Petrópolis (RJ), é presidente da 

Anamatra.

“O que nos 

preocupa de 

fato é a 

abordagem 

dada à 

instituição 

Judiciário e 

como a 

população em 

geral tem 

absorvido tais 

informações” 


