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Nesta edição, temos a satisfação de noti-
ciar duas vitórias expressivas alcançadas pelo 
movimento associativo em nossa região. Primei-
ramente, por meio da Resolução Administra-
tiva n. 67/07, o TRT da 13a Região, acolhendo 
proposição da AMATRA 13, regulamentou o 
processo de autorização para a residência do 
Juiz Titular de Vara fora da sede da comarca. 
Antecipando-se à Resolução n. 37/07, do CNJ, 
que determinava a referida regulamentação pelos 
tribunais, a AMATRA 13 propôs ao TRT 13 crité-
rios objetivos e responsáveis para a autorização 
prevista pelo artigo 93, VII, da Constituição 
Federal.

Também por meio de resolução (RA n. 
69/07), a AMATRA 13 teve reconhecido o seu 
direito a manifestação oral, por um dos seus 
diretores, nas sessões administrativas da Corte, 
sempre que pautado algum processo cujo resul-
tado tenha repercussão nos direitos, garantias e 
prerrogativas da magistratura trabalhista, numa 
demonstração de amadurecimento e transparên-
cia, viabilizando, outrossim, a democratização 
do processo decisório a partir da possibilidade 
de expressão e argumentação.

Noutro canto do amplo leque de atribuições 
da entidade associativa, fomos surpreendidos 
com ofício da Assembléia Legislativa da Paraíba 
(Casa de Epitácio Pessoa) no qual nos foi in-
formada a aprovação de Voto de Aplauso, por 
iniciativa do Deputado Fabiano Lucena, “pelos 
relevantes trabalhos que vêm sendo realizados 
pela Diretoria da AMATRA 13 referentes à cam-
panha de combate ao trabalho infantil”.

De fato, embora modesta, a campanha 
idealizada pela AMATRA 13, por ocasião do Dia 
Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, no 
último dia 12 de junho, o reconhecimento, por 
parte da sociedade civil, serve de estímulo para 
o fortalecimento das ações contrárias a essa 
modalidade de exploração de mão de obra.

Vamos, portanto, à luta, com novas e per-
manentes conquistas.

Boa leitura a todos.

E D I  T O R I  A L

Vitórias expressivas

Será realizado de 5 a 7 de 
dezembro, na cidade de Sousa, o 
1º Seminário de Direito Material e 
Processual do Trabalho do Sertão 
Paraibano. O evento está sendo pro-
movido pela AMATRA 13 em parceria 
com o CCJS (Centro de Ciências Ju-
rídicas e Sociais) da UFCG (Universi-
dade Federal de Campina Grande).

O Seminário faz parte da pro-
gramação da III Semana de Produção 
Acadêmica do CCJS e é reconhecido 
como atividade extra-classe aos alu-
nos. Durante os três dias do evento 
será enfatizada a discussão de temas 
relacionados com o direito material 

e processual do trabalho entre os 
operadores do Direito na região do 
sertão paraibano.

Confirmaram participação ao 
1º Seminário, como palestrantes, os 
juízes Eduardo Brennand e Juarez 
Duarte, da 13ª Região, Luciano 
Athayde e Zéu Palmeira Sobrinho, 
da 21ª Região, os Procuradores do 
Trabalho Ramon Bezerra dos San-
tos e Myllena Formiga Cavalcante 
de Alencar. Entre os apoiadores do 
evento estão os Correios, a Prefeitura 
Municipal de Sousa e São Braz S/A. 
Mais informações e  inscrições on 
line pelo www.iiispa.com.br

Sertão da Paraíba 
recebe 1º Seminário

de Direito Material 

André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13

e Processual do Trabalho

Prepare a pipoca, o lenço - para os mais 
sensíveis - e disposição para refletir no debate 
que soma cinema e justiça, na nova atração da 
Associação. É que terá início, no próximo dia 
30 de novembro, o projeto “AMATRA 13 é Coisa 
de Cinema!” A primeira sessão acontecerá na 
Sala de Cinema do Espaço Cultural Zarinha 
(Av. Nego, em Tambaú), às 15h.

Durante o lançamento do projeto será 
exibido o filme “Filadélfia”, estrelado por Tom 
Hanks e Denzel Washington. Para não perder 
a sessão é preciso garantir o lugar, já que a 
sala de projeção do Espaço é projetada para 
receber apenas 30 espectadores. A partir de 
Filadélfia o “AMATRA 13 é Coisa de Cinema!” 
será realizado em caráter permanente, todos 
os meses. Confira a sinopse do filme que deu 
a Tom Hanks o Oscar de Melhor Ator.

Evento debate cinema e Justiça

Sinopse: 

Andrew Beckett (Tom 
Hanks) é um advogado 
promissor de uma grande 
firma, que é demitido 
quando descobrem que ele 
tem AIDS. Ele procura Joe 
Miller (Denzel Washing-
ton), um advogado negro, 
para processar a empresa. 
Oscar de Melhor Ator para 
Tom Hanks e Melhor Can-
ção, com Streets of  Phila-
delphia. 

Filadélfia
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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)

EDIÇÃO E PROJETO GRÁFICO
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A Diretoria da AMATRA 13 parabeniza todos os associados que 

aniversariaram nos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2007.

AGOSTO
09/08 - Katharina Vila Nova de 
             Carvalho Mafra
15/08 - Veruska Santana Sousa 
             de Sá
 

SETEMBRO
07/09 - Mirella Darc de Melo 
             Cahu A. de Souza
19/09 - Geraldo Teixeira de Carvalho
22/09 - Ana Claudia Magalhães 
             Jacob
23/09 - Clovis Rodrigues Barbosa

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

2

ANO VII I Nº 29 I João Pessoa - Paraíba I  Agosto, Setembro e Outubro de 2007

ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

AMATRA 13 recebe voto de aplauso por
campanha de combate ao trabalho infantil

27/09 - Francisco de Assis 
             Carvalho e Silva
30/09 - Claúdio Pedrosa Nunes
 

Outubro
01/10 - Rosivânia Cunha
06/10 - Eduardo Sérgio de Almeida
08/10 - Nayara Queiroz Mota 
             de Souza
16/10 - Roberta de Paiva Saldanha
17/10 - Ana Clara de Jesus 
             Maroja Nóbrega
20 /10 - Antõnio Eudes Vieria Júnior

Deputados da 
Assemb l é i a 
Legislativa da 
Paraíba apro-
varam reque-

rimento (nº 3857/2007) de Voto de 
Aplauso pelos “relevantes trabalhos 
que vêm sendo realizados pela Di-
retoria da AMATRA 13, referentes à 
campanha de combate ao trabalho 
infantil”. A proposta aprovada foi 
feita pelo deputado Fabiano Lucena. 
A Diretoria da Associação foi comu-
nicada sobre o Voto através de Ofício 
nº 2376/2007.

A AMATRA 13 é parceira no 
combate à exploração da mão de 
obra infantil des-
de 2004, quan-
do a Associação 
passou a integrar 
o Fórum Estadu-
al de Prevenção 
e Erradicação do 
Trabalho Infantil 
e Proteção ao Tra-
balhador Adoles-
cente na Paraíba 
(Fepeti), batizado 
de “Projeto Cata-
vento”.

Ali, através de 
um espaço per-
manente e inte-
rinstitucional de 
articulação, com-
prometido com 
a erradicação da 

exploração de crianças e com a 
proteção e garantia dos direitos 
do adolescente no trabalho, a 
AMATRA 13 e pelo menos outras 
50 organizações governamentais 
e não-governamentais, públicas e 
privadas, têm buscando contribuir 
para a construção e implementa-
ção de uma política estadual de 
prevenção e erradicação do traba-
lho infantil e proteção do trabalho 
do adolescente.

 Especificamente sobre o 
Voto de Aplauso da Assembléia 
Legislativa do Estado, o trabalho 
desenvolvido pela AMATRA 13 teve 
destaque no último dia 12 de ju-

nho, quando foi 
realizada cam-
panha contra 
essa modalida-
de de exploração 
de mão de obra. 
A data marcou 
o Dia Mundial 
de Combate ao 
Trabalho Infantil, 
instituído pela 
OIT. A iniciativa 
ganhou reper-
cussão na mídia 
local em face da 
compreensão da 
importância da 
conscientização 
da população 
paraibana acer-
ca do tema.
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Dia do Jurista na Paraíba
Ciclo de Debates no 

Fórum Trabalhista marca data 
comemorativa da categoria

Comemorado 
no dia 11 de 
agosto, o Dia 
Nacional  do 
Jurista, na Pa-

raíba, foi marcado por um Ciclo de 
Debates realizado através da parceria 
entre AMATRA 13, ESMAT 13 e TRT 13. 
O evento aconteceu nos dias 9 e 10 de 
agosto, no auditório do Fórum Maxi-
miano Figueiredo, em João Pessoa.

Ao abrir o evento, na quinta-feira 
9, o vice-presidente do TRT, juiz 
Edvaldo de Andrade – que estava 
no exercício da presidência, 
à época -, falou sobre a ne-
cessidade de melhor regula-
mentação para as atividades 
judiciárias, buscando assim 
soluções para o problema 
da celeridade processual.

Já o presidente da 
AMATRA 13, juiz André 
Machado Cavalcanti, des-
tacou o papel da Associação em 
buscar a promoção de eventos que 
ofereçam novos temas, ou temas 
com novas visões, para o debate 
entre servidores e juízes da Justiça 
do Trabalho.

A palestra de abertura do Ciclo 
foi proferida pelo juiz do Trabalho do 
TRT de Brasília (10ª Região), Márcio 
Roberto Andrade Brito, sobre o tema 
“Teoria do Conhecimento Prudente 
para uma Vida Decente”. 

Na sexta-feira (10), o evento 
começou às 9h, com palestra do 
professor Júlio César Pompeu, que 

abordou o tema “Direito Justo ou 
Jurista Prudente? A justiça entre a lei 
e a virtude”. O evento foi encerrado 
às 14h, com a conferência do Pro-
curador da República Marcelo Alves 
sobre o tema “Do precedente judi-
cial à sumula vinculante”, seguida 
de palestra da desembargadora do 
Trabalho de Pernambuco (6ª Região), 
Eneida Melo, com o tema “As novas 
competências da Justiça do Trabalho 
- Aspectos Controvertidos”.

Júlio César  abriu ciclo de  palestras no 2ºdia

Noite do 
Jurista Brega
Mas nem só de debates foi 

marcado o Dia Nacional do Juris-
ta, no Estado. Na noite do sábado 
11 uma festa reuniu todos os 
participantes do Ciclo de Debates 
para a chamada “Noite do Jurista 
Brega”. O evento aconteceu no 
Parahyba Café (Usina Cultural da 
Saelpa) e contou com a participa-
ção da Banda Omelete. Durante 
a festa houve a escolha do mais 
brega da noite e a entrega de 
vários prêmios.
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O presidente da AMATRA 13, juiz 
André Machado Cavalcanti, 

destacou o papel da Associação 
em buscar a promoção de eventos 

que ofereçam novos temas para 
os juízes do Trabalho



Teve iní-
cio no dia 19 
de outubro, 
na sede da 

ESMAT, importante instância de 
discussão de questões jurídicas 
abertas em que serão abordados 
diversos temas. O evento conta 
com a participação de todos os 
Juízes e tem por objetivo a apro-
vação de enunciados previamente 
elaborados por um dos associados 
e discutidos em reuniões periódi-
cas para posterior publicação, a 
princípio, no site da Amatra 13 e 
neste jornal. 

Para o primeiro evento, figu-
rou como expositor e defensor de 
enunciados o Juiz José Artur da 
Silva Torres. Dos três enunciados 
por ele submetidos à apreciação, 
dois foram aprovados.

A discussão e a divulgação 
dos enunciados aprovados tem o 
objetivo de expor a todos o pensa-
mento jurídico dos associados da 
Amatra 13, sem, contudo, possuir 
qualquer caráter jurisprudencial 
vinculativo, o que não diminui a 
importância do evento, já que o 
enunciado aprovado representa a 
opinião extraída de todos os com-
ponentes da Justiça do Trabalho 
da Paraíba, de primeira e segunda 
instâncias, na condição de partici-
pantes natos.
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“DANO MORAL. EMPREGADO FALECI-
DO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMEN-
TO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 
PELO CÔNJUGE OU SUCESSORES 
EM NOME DO DE CUJUS. APLICAÇÃO 
SUBSIDIÁRIA DO PARÁGRAFO ÚNICO 
DO ART. 12 DO CÓDIGO CIVIL. À luz 
do Parágrafo Único do Art. 12 do 
Código Civil vigente, aplicável subsi-
diariamente ao Direito do Trabalho, 
legítima é a condição do cônjuge ou 
sucessores para perpetrar reclama-
tória em nome do de cujus, quando 
este houver falecido antes de ingres-
sar com a reclamatória trabalhista 
que lhe daria direito à reparação por 
danos morais.” 

RESULTADOS

Grupo de Estudos
Juízes discutem questões jurídicas 

durante reuniões periódicas na sede da ESMAT 13

Os enunciados aprovados tiveram a seguinte redação:

“EMPREGADO FALECIDO. DANO 
MORAL IN RICOCHETE.  POSSI-
BILIDADE DE AÇÃO EM NOME 
PRÓPRIO DO CÔNJUGE E DOS 
HERDEIROS. Sem prejuízo da 
ação que poderá ser perpetrada 
em nome do empregado falecido, 
o cônjuge e os herdeiros poderão 
ainda vindicar, em nome próprio, 
direito à reparação por danos mo-
rais em decorrência do sofrimento 
que auferiram após a perda do 
ente querido.”

Grupo de Estudos discutiu na ESMAT 13 questões jurídicas e aprovou enunciados 
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A presidente do TRT 10ª Região deu 
posse, na tarde do último dia 16, ao novo 
titular da Vara do Trabalho de Dianópolis 
(TO), juiz Márcio Roberto Brito. A solenidade, 
realizada no gabinete da presidência, foi 
prestigiada por ministros, juízes e servidores. 
Entre eles, os ministros do Tribunal Superior 
do Trabalho, Alberto Bresciani e Maria de 
Assis Calsing, e o presidente da Amatra X, 
juiz José Ribamar Oliveira Júnior.

Para os colegas, Márcio Brito é um 
juiz sincero e trabalhador. “Um magistrado 
que tem contribuído para o TRT 10 des-
de sua posse como juiz substituto. Uma 
pessoa de brilho e grande capacidade de 
conhecimento”, ressaltou o presidente da 
Amatra X.

Juiz que fez o primeiro estágio de 
seu currículo no TRT 13ª Região, em João 
Pessoa, de onde guarda amigos até hoje, 
como o presidente da Amatra 13, André 
Machado Cavalcanti que, em discurso en-
viado à solenidade, disse serem “o amor 
à magistratura e o compromisso com o 
trabalho” os responsáveis pelo sucesso 
alcançado pelo juiz Marcio Brito.

A presidente Flávia Falcão homena-
geou o novo juiz titular, paraibano de João 
Pessoa, que foi promovido por merecimen-
to, com a leitura de um poema escrito pela 
juíza Sandra Nara:

“Dia 16 de outubro de 2007 o juiz 
Márcio Roberto Brito diz SIM à Vara do Tra-
balho de Dianópolis no Tocantins. Isto é a 
Posse, solenidade inesquecível que marca 
para sempre o início de um novo tempo. 
Tudo tem seu tempo certo quando agimos 
com fé, coragem, alegria e amor.

E a alegria do Márcio com a nova de-

No obje-
t i vo  de 
m a n t e r 
con ta to 

com diversos setores da econo-
mia regional, e possibilitar aos 
associados o conhecimento de 
aspectos inerentes às várias for-
mas de trabalho, a diretoria da 
AMATRA 13 promoveu, no último 
dia 21 de setembro, uma visita à 
fábrica da São Braz S/A.

Os juízes foram recebidos 
pelo Gerente de Marketing da uni-

dade, Carlos Frederico Domingues, 
e pelo superintendente da São 
Braz, Leonel Freire, que acompa-
nhou os visitantes aos setores que 
compõem e fábrica produtora de 
biscoitos, flocos de milho, condi-
mentos, café, entre outros.

A São Braz, que fica loca-
lizada na BR 230, é o segundo 
local visitado pelos magistrados 
da AMATRA 13. Antes os juízes 
já haviam visitado as dependên-
cias da empresa de telefonia 
Telemar.

Visita à fábrica da São Braz
Iniciativa visa a possibilitar que juízes conheçam de 

perto aspectos inerentes às formas de trabalho

Juízes conheceram as instalações da fábrica São Braz

Um evento es-
p e c i a l m e n t e 
v o l t a d o  a o 
“Dia Nacional 

de Mobilização pela Efetivação do 
Direito do Trabalho” foi realizado 
pela AMATRA 13, no último dia 5 
de outubro, para marcar a data. A 
mobilização local foi um reflexo do 
que aconteceu em todas as Asso-
ciações de Magistrados espalhadas 
pelo País.

Na Paraíba, a AMATRA 13 pro-
moveu palestra ministrada pelo juiz 
do Trabalho da 20ª Região, Fábio 
Túlio Correia Ribeiro, sobre “Efe-
tividade dos Direitos Sociais - Nãos 
e Senões. A Juridicidade para além 
da positividade”. O evento aconteceu 
no auditório do Fórum Maximiano 
Figueiredo, localizado no Shopping 
Center Tambiá, onde funcionam as 
Varas Trabalhistas de João Pessoa.

Após a palestra foi lida uma nota 
pública em manifesto pela efetivação 
do Direito do Trabalho, assinada 
pelas autoridades presentes convi-
dadas a participar da mobilização.  
Participaram do evento autoridades, 
personalidades jurídicas, advoga-
dos e todo o público interessado no 
tema.

Juiz Márcio Brito toma posse  
como Titular em Dianópolis (TO)

signação é tal qual a humildade da noite, 
que abre as flores em silêncio e deixa que 
o dia receba os agradecimentos.

O amor no convite aos amigos, e a 
dedicação na preparação do importante 
ato, são fontes inesgotáveis nos corações 
daqueles que acreditam na paz e agrade-
cem às águas do Araguaia a nos oferecer 
as lindas praias do interior do Brasil.

Márcio, curta muito este dia, você o 
conquistou. Familiares e amigos estarão 
vibrando pelo mais moderno juiz titular 
da10ª Região. Assume, Márcio, compro-
misso com a administração de um órgão 
do Poder Judiciário. Tarefa que lhe exigirá 
o talento do sorriso, a busca do aprimo-
ramento, a calma de um timoneiro e a 
sensibilidade do ouvido de um mestre de 
bateria para distinguir, nos sons, o ruído 
que incomoda – afinando-o para que a 
“Escola” triunfe na avenida da vida, pelo 
trabalho dignificante.

 Parabéns ao colega Marcio Roberto, 
juiz titular da 10ª Região!”

Márcio Brito na solenidade de posse

AMATRA 13 participa do
Dia Nacional de Mobilização

EFETIVAÇÃO DO DIRETO 
DO TRABALHO
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MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

Há coisas que só com o 
tempo a gente consegue enten-
der melhor. Meu pai dizia que 
tudo para ser bem feito, devia 
ser feito com amor. Dizia isso 
não somente em família, mas 
nas reuniões do colégio. Ele, 
diretor da escola, e eu, aprendiz 
de professor, achava a falação de 
meu pai de uma pieguice sem 
igual. Discursar sobre amor em 
pleno planejamento pedagógico! 
Aquilo era o fim da picada! 

 Mas o tempo e a reflexão 
me ensinaram o quanto eu es-
tava errado sobre as fronteiras 
do amor. Aprendi que os gregos, 
ainda no alvorecer de seu filo-
sofar, já compreendiam o amor 
como força que move todas as 
coisas, as une e mantém juntas, 
o que pode ser observado no 
amor eros,  philia e ágape.

O amor eros faz do ho-
mem e mulher uma só carne. 
Não é mero desejo de vencer 
a morte pelo instinto de ge-
rar, presente em todo animal, 
mesmo que ao acasalamento 
do animal humano se dê o ina-
dequado título de fazer amor.  
O amor conjugal implica res-
peito e ternura, compromisso 
recíproco, cuidado constante 
do outro e pelo outro. É tão 
sublime que o Cântico dos 
Cânticos, para exaltá-lo, ne-
cessita valer-se de figuras de 
linguagem relacionadas às 
maravilhas dadas pela na-
tureza ou construídas pelas 
mãos humanas, metáforas de 
amor que evocam montanhas 
e árvores, animais e aromas, 
colunas e torres, jóias e vinho. 
É a linguagem dos amantes in-
vocando as belezas do mundo 
para tentar exprimir um mis-
tério, experimentado e vivido 
pelo ser humano, que não se 
pode explicar com a métrica 
precisa do falar denotativo.

O amor philia, amor de ami-
zade, é dos bens o bem maior. 
Que proveito têm o dinheiro e 
o poder, se não se tem amigos 
com quem compartilhá-los? Os 
amigos, dizia Pitágoras, têm 
tudo em comum, e a amizade 
é a igualdade, enquanto Zenão 
de Eléia  perguntava: quem é um 

amigo? E ele mesmo respondia: 
“um outro eu.” Com o cristia-
nismo, a máxima aristotélica de 
amizade, de comportar-se com 
o amigo como consigo mesmo, 
ver nele o “outro eu”, estende-se 
a toda pessoa. Seguindo o exem-
plo do bom samaritano, mais do 
que companheiro ou camarada, 
é preciso fazer-se do outro o pró-
ximo. Aí a questão não é mais de 
laços de família, nacionalidade 
ou credo; é questão de atitude 
de pessoa para pessoa.

Por fim, o amor ágape reli-
ga a humanidade e o cosmos a 
Deus, numa eterna comunhão. A 
diversidade faz-se unidade. Não 
há mais judeu nem grego, escra-
vo nem livre, não há homem nem 
mulher, pois tudo e todos se 
tornam um, tomando parte no 
banquete do Deus feito pão. É o 
amor caridade, que não conhece 
limites porque nasce do coração 
do próprio Deus. E como exorta 
a Encíclica  Deus caritas est, 
não se trata de um sentimento 
genérico e abstrato, mas exige 
comprometimento de cada um 
no serviço cotidiano do amor. 
Este, na parábola do Juízo Final, 
é tomado como critério para a 
decisão definitiva sobre o valor 
ou a inutilidade da vida humana: 
dar de comer a quem tem fome, 
de beber a quem tem sede, dar 
abrigo ao retirante, acudindo o 
próprio Emanuel, na pessoa do 
irmão mais pequenino. Mas não 
se limita ao ativismo, tampouco 
se circunscreve às estremas de 
uma ordem social justa. Pois 
como lembra o belíssimo hino 
ao amor, eternizado pelo após-
tolo Paulo, ainda que eu distri-
buísse todos os meus bens aos 
famintos, ainda que entregasse 
o meu corpo às chamas, se não 
tivesse o amor, isso nada me 
adiantaria.

E hoje, meu pai, tudo isso 
me faz entender que o amor 
se permite invadir não apenas 
um planejamento pedagógico, 
mas todas as dimensões do 
existir. Pois o amor, como diz o 
poeta Novalis, é o início e o fim 
de tudo, a finalidade última da 
história universal, o amém do 
universo.

Hoje eu entendo, meu pai

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

A vida secreta das palavras
(LA VIDA SECRETA DE LAS PALABRAS, 

DRAMA, ESPANHA, 2005, 115 MINUTOS)

Hanna (Sarah Polley) é uma 
pessoa apática e solitária que faz 
telefonemas para uma misteriosa 
mulher, mas não é capaz de dizer 
uma só palavra. Sem amigos ou 
interesses aparentes, sua rotina 
parece se limitar a uma sucessão 
diária de atos mecânicos, quase 
sempre ligados a seu trabalho numa 
fábrica. Isolada de todos por um si-
lêncio e surdez voluntários, Hanna é 
forçada por seu empregador a tirar 
férias e segue para um balneário 
onde passa a se dedicar a uma ocu-
pação temporária: cuidar de Josef  
(Tim Robbins), um petroleiro que foi vítima de explosão em 
seu local de trabalho e está temporariamente cego e com o 
corpo coberto de queimaduras. Numa plataforma perdida 
no meio do mar, esses dois desconhecidos vão travar uma 
jornada de descobrimentos e superação.

A diretora espanhola Isabel Coixet já trabalhou com a 
atriz canadense Sarah Polley no filme “Minha Vida Sem Mim”, 
anteriormente indicado por esta coluna, e aqui repete o su-
cesso daquele, criando um filme comovente que conta com a 
excelente interpretação de Polley e com uma bela fotografia, 
além da trilha sonora melancólica que inclui Tom Waits, Da-
vid Byrne e Anthony and the Johnsons. Expert em explorar 
dramas particulares, a diretora conjuga as feridas abertas e 
visíveis de Josef  com as ocultas e não menos dolorosas de 
Hanna, que reunidas, parecem forjar um caminho comum e 
menos difícil para a libertação do passado.

Bonito e esperançoso, “A Vida Secreta das Palavras” 
recebeu uma indicação ao European Film Awards, na ca-
tegoria de Melhor Atriz (Sarah Polley) e ganhou 4 prêmios 
no Goya, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, 
Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Produção. Mas 
não é apenas por seus prêmios que merece ser visto: além 
de revelar uma incomum história de amor, o filme é também 
um libelo contra as guerras - em dado momento o especta-
dor descobre que Hanna é uma sobrevivente da guerra da 
Iugoslávia - e contra as crueldades nelas cometidas. Não por 
acaso, o filme é dedicado à Inge Genefke, fundadora de uma 
entidade que promove e sustenta a reabilitação de vítimas 
de tortura do mundo inteiro. 

Mais uma vez, a dobradinha Isabel Coixet e Sarah Polley 
merece ser vista.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB
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“... Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas, 
e que, mesmo que as houvesse, não iriam eles tirar-se 

do sossego dos seus lares e da boa vida dos barcos de carreira 
para se meterem em aventuras oceânicas...”

Desconhecida, mas na cabeceira...

Dispensadas as apresen-
tações em virtude da coluna 
anterior, coloco ao leitor a 
seguinte indagação: Qual é a 
sua Ilha Desconhecida? 

Sim, sim! Você tem uma 
ilha desconhecida! Eu não sabia, 
mas aprendi que tenho. Com 
certeza seu dia-a-dia é compos-
to por diversos passos, que se 
encadeiam buscando chegar à 
Ilha Desconhecida. Lugar encan-
tado, que sequer conhecíamos, 
que sequer sabíamos que era o 
terreno onde serão realizados 
nossos sonhados projetos.

E justamente 
começo a Cabeceira 
com uma pergunta, 
porque acredito que 
é bem mais inte-
ressante indagar o 
leitor à trazer su-
gestões de leitura 
de livros. Indagando 
e sendo indagados, 
nós nos sentimos 
compelidos a pen-
sar. Esse questiona-
mento, que nos faz 
buscar respostas, é 
bem mais importan-
te que qualquer su-
gestão de verdade. 
O mesmo se dá com 
os livros, seus autores, as nossas leituras e reflexões e 
as sugestões de boa leitura.

Nunca gostei de verdades absolutas na arte... 
Nada mais monótono do que ler o que todo mundo 
diz que tem que ser lido, e por isso relutei muito a 
conhecer José Saramago. Depois da indicação de um 
amigo, que tem muitos gostos em comum, resolvi en-
trar no mundo de Saramago. Mundo sem pontuação, 
mundo sem regras gramaticais, mas encantador por 
trazer um espelho que nos faz encontrar, face a face, 
nós e nós mesmos.

Sugiro, sem pretensões de dar resposta, que o leitor 
descubra a sua Ilha, até então desconhecida no “Conto 
da Ilha Desconhecida” de Jorge Saramago, se possível 
observando as aquarelas de Arthur Luiz Piza e, depois, 
diga se ainda existem ilhas que são desconhecidas...

Juíza Substituta da Vara do Trabalho de Guarabira - PB

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza *

Caríssimos colegas:

De início, quero agradecer as mensagens carinhosas apresentadas 
pelos colegas Humberto Halison, Glaúcia e Vander. Tenham a certeza de 
que as mensagens foram motivo de muita emoção e até lágrimas.

Não poderia deixar, neste momento histórico para minha vida, de 
registrar que a luta pelo instituto da remoção foi uma conquista de todos 
os magistrados do trabalho, mesmo para aqueles que nunca precisarão 
fazer uso do mesmo para se juntar aos seus familiares.

Um tratamento desigual foi reparado, pois não havia qualquer 
respaldo jurídico ou factual que justificasse que apenas e tão-somente 
o magistrado do trabalhista fosse o único, dentre as carreiras nacionais 
jurídicas, a não contar com o instituto da remoção para sua plena movi-
mentação no país.

Desde a aprovação ficou claro, ao contrário do pensamento de 
alguns, que a remoção não promoveu um êxodo nos regionais supos-
tamente encarados como sendo menos atrativos, principalmente pelas 
regiões de cunho geográfico mais peculiar.

Os editais passaram a incorporar a rotina dos TRTs, sem traumas, 
de forma mansa. Aos poucos as situações vão se acomodando e já é 
difícil pensar que, num passado tão próximo, estávamos vivendo sem 
esse direito em nossa categoria.

Aqui, iniciada a caminhada no último dia da gestão do Grijalbo, 
quero deixar evidente que o apoio destacado da ANAMATRA e AMATRAS 
13 e 21 foi fundamental para o nosso êxito. A causa pessoal ganhou status 
de luta de uma classe, o que nos deixou mais fortalecido e revigorado 
para tantas batalhas até a prolação da Resolução 21/2006 do CSJT.

Nesse sentido, é impossível não mencionar sinceros agradecimen-
tos aos colegas que estiveram ao nosso lado, como é o caso do então 
presidente Grijalbo, do seu sucessor Pandelot e o então vice Montesso, 
do Faustinho, Rodnei, Marcos Fava.

Somando-se a todos eles, não posso esquecer do apoio inconteste 
que recebi da AMATRA 21, seja através do Luciano Athayde, seja por meio 
da Simone Jalil. Foram colegas solidários e, acima de tudo pacientes 
diante da minha, perdão agora, insistência e angústia para chegar aos 
quadros do TRT da 21ª Região.

Além da AMATRA 21, merecidamente reconheço que nessa camin-
hada foi mais que reforçada, diria até privilegiada pelo trabalho da AMA-
TRA 13, nas pessoas dos presidente Humberto Halison e André Machado. 
Aquele trabalho diário, corpo a corpo para convencimento e efetivação 
de nossa causa foi fundamental para o sucesso dessa empreitada. Não 
imaginam os colegas quantas horas o Humberto Halison tirou do seu 
preciso tempo para ouvir-me e elaborar substanciosos documentos para 
arrimar a idéia da remoção. Mais que presidentes, os colegas, como 
disse muitas vezes, agiram como amigos fraternos...

Por fim, como não poderia deixar de ser, não posso esquecer 
que se a remoção contou com um pouco da minha participação 
para ser assegurada ao magistrado do trabalho, também recebeu a 
contribuição ímpar da colega Mara Cleusa (antes da 4ª, hoje na 24ª 
Região). Ela, assim como eu, também vivenciando as agruras do ex-
ercício da magistratura tão distante de nossos filhos e esposos, foi o 
esteio de tantas conversas telefônicas e via e-mail, que culminaram 
com o trabalho de “lobby” junto aos Ministros do TST que compun-
ham do CSJT. Imaginem vcs. que, por conta da remoçã, eu e Mara 
nos conhecemos em Brasília e até hoje somos amigas e confidentes! 
!! Ao lado do Humberto Halison e Montesso, eu e Mara fizemos um 
verdadeiro corpo a corpo, visitando cada conselheiro, apresentando 
nossa situação particular e requerendo a restauração deste direito 
para o magistrado do trabalho.

Sinto-me orgulhosa de ter pertencido a 13ª Região, pois só a 
deixei por motivos pessoais. Agora, sinto-me renovada para integrar 
a 21ª Região, esperando contar com todos os colegas para uma feliz 
convivência.

Aqui o registro agradecido de uma magistrada que antes de tudo 
é uma sonhadora...

Tomás, João Pedro e Ana Sofia, meus filhos queridos e Antenor, 
meu grande amor, estou voltando para casa...

Por onde ando

Luiza Eugênia Pereira Arraes *

Instituto de Remoção

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

From: luiza-eugenia 
To: anamatra@yahoogrupos.com.br 
Sent: Friday, August 31, 2007 2:58 PM
Subject: [anamatra] REMOVIDA, ENFIM!!!
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Que situação estranha estabelecer um perfil 
próprio!

Seria, no mínimo, uma abstração perfeita daqui-
lo que realmente não sou, ou, em palavras antitéticas, 
uma abstração imperfeita daquilo que realmente sou. 
A razão é simples: falaria eu das minhas virtudes e 
conscientemente incorreria numa reserva mental dos 
meus defeitos; uma elipse mesmo daquilo que não 
gostariam que enxergassem em mim.

Prefiro, então, falar de meu relacionamento com 
a Justiça do Trabalho. Dos primeiros anos em que 
cotejo os fóruns trabalhistas e das minhas expecta-
tivas nesta nova empreitada na magistratura.

Claro, ficarei mais à vontade para as expecta-
tivas! 

Mas, antes de qualquer inserção cronológica, 
digo apenas que sou brasileiro, alagoano e maceio-
ense, nascido no dia 05 de março de 1973. 

Em meados da faculdade, ingressei como servidor 
do TRT da 19ª Região, no meu Estado natal. Ingressei 
quase sem saber o que estava fazendo ou o que 
encontraria pela frente. Minha imaturidade (19 
anos) não me dava condições suficientes de en-
tender a plenitude da importância da Justiça do 
Trabalho. Pior! Não entendia a relevância social 
que o judiciário trabalhista detinha e detém.

Por iniciativa própria, quando de 7 meses 
de trabalho em determinado setor jurídico 
do tribunal, preferi ser assistente de 
audiência. Mesmo ciente da excessiva 
carga de trabalho que me aguardava, 
a sensação de poder lidar diariamente 
com partes e advogados era por de-
mais instigante. 

Após 6 anos, na mesma Junta de 
Conciliação e Julgamento (denomi-
nação da época), passei a Assistente 
de Juiz, e, no ano de 2001, ainda em 
companhia do mesmo juiz paraibano com 
quem sempre trabalhara, fui compor o seu 
gabinete no tribunal, ficando até o dia 

09 de janeiro deste ano, dia anterior à minha posse 
como Juiz Substituto no TRT da Paraíba.

Posso dizer que a magistratura trabalhista é 
um sonho de adulto, pós faculdade, que somente 
surgiu após um duradouro processo de perquirição 
consciente da atividade que proporcionaria a minha 
realização profissional. Não pelo status que neces-
sariamente exsurge impregnado com a função pública 
ou política (premissa menos relevante), mas pela 
possibilidade de poder contribuir diretamente para 
o desenvolvimento social (premissa mais relevante). 
De poder contribuir para uma melhor distribuição 
de riquezas. De servir de canal de acesso aos mais 
elementares bens jurídicos vindicados pelos trabal-
hadores menos favorecidos, sem, contudo, ignorar a 
difícil situação do micro e pequeno empresário deste 
nosso país – de todos nós, não esqueçamos. 

 Pretendo ainda contribuir para o aprimora-
mento da função jurisdicional neste Estado, que, 
diga-se de passagem, já aufere um nível de satisfação 

elogiável dentro do cenário nacional. 
Tenho a visão que a celeridade da nossa 

Justiça é fruto da mudança de atitude, da busca 
de novos paradigmas e da cinemática criativa 
de cada um de nós juízes. Saliento que farei a 
minha parte em companhia dos que aqui já da-

vam o seu suor na busca destes desafios.
Sem esquecer destes compromis-

sos sociais e institucionais, pretendo 
ainda lecionar. Não sei ainda quando. 
Mas saibam que esse sonho antecede 
ao da magistratura e tenho a certeza 
que com ela compatibilizarei.

 Se a Paraíba me receber como 
professor do mesmo modo como fui 
recebido como habitante de suas 
terras e como magistrado, tenho 
certeza, enfim, que minha satisfação 

profissional será plena, só perdendo 
para a minha satisfação pessoal ao lado 
de minha família.

Magistratura, um sonho de adulto

José Artur da Silva Torres *P e r f i l

Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 13a Região


