
Juízes debatem preconceitos e trabalho,

após filme polêmico sobre Aids. Pág. 5

Chegamos à 30a edição do Jor-
nal da AMATRA 13, momento digno 
de comemoração porque, através do 
nosso periódico, temos partilhado 
com centenas de leitores os aconte-
cimentos verificados em nossa Asso-
ciação. Em suas páginas, noticiamos 
nossas lutas e percalços, mas tam-
bém nossas vitórias e os muitos bons 
momentos do movimento associativo, 
tendo a oportunidade de comparti-
lhar com colegas um pouco do nosso 
talento, de nossas experiências, de 
nossas impressões.

Fato que merece ser destacado é 
que o nosso Jornal é confeccionado, a 

cada edição, por muitas mãos, com a 
colaboração de vários colunistas fixos 
e outros eventuais, democratizando a 
participação e ampliando o leque de 
temas a serem abordados.

Entretanto, em meio a tantas 
características que identificam o 
informativo, friso que mais uma mo-
dificação foi implementada em sua 
edição a partir da publicação de n. 
29: a sua impressão em papel reci-
clado, contribuindo para a redução 
do aquecimento global. 

Nesta edição, temos o retrato 
de um final de ano agitado. Desde a 
realização do arrojado projeto Juízo 

E D I  T O R I  A L

Amadurecendo com responsabilidade

Confraternização

Conciliador, sob a coordenação de 
Nayara Queiroz e Rosivânia Gomes, 
a expressiva participação da AMATRA 
13 e seus associados em eventos 
nacionais, como os Jogos em Salva-
dor e a Jornada de Direito Material e 
Processual em Brasília, o sucesso do 
evento científico realizado em Sousa, 
a finalização do ano letivo da primeira 
turma do curso de pós graduação da 
ESMAT 13, e, por fim, os momentos 
de intensa alegria na confraterniza-
ção natalina, sem deixar de citar o 
lançamento das produções literárias 
de Cláudio Pedrosa e Wolney Cordeiro 
e o gostoso debate no “AMATRA 13 é 
Coisa de Cinema”.

Vamos conferir.

André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13

O ambiente muito amplo 
para o número de pessoas presen-
tes poderia sugerir uma confra-
ternização um tanto quanto fria. 
Mas bastou entrar pelas portas da 
Casa Roccia, nova casa de recep-
ções da Cidade, para a noite do 
último sábado 15 de dezembro se 
transformar em uma grande festa 
de bons (re)encontros, conversas 
divertidas e muita animação. 
Com um repertório eclético, a 
confraternização de fim de ano 
da AMATRA 13 contou com a 
música de Tânia Gomes e banda, 
além do DJ Wesley, que levaram 
praticamente todos os presentes 
à pista de dança.

Disco Music, MPB, Pop-
Rock. clássicos dos anos 70 e 
80, óculos e gravatas irreverentes 
compuseram o cenário sonoro e 

visual do dancing. Bonequinhos 
de neve e papais noéis espalha-
dos pelas mesas davam o tom 
natalino, enquanto a música 
– longe dos clássicos de natal 
- marcava o ritmo contagiante da 
festa. Coquetel, jantar, doces e um 
saboroso cafezinho alcançavam 
todos os gostos de quem esteve 
no local. Aliado a isso, um telão 
exibia imagens das atividades 
desenvolvidas durante o ano de 
2007 pela AMATRA 13. Nada 
mais propício para relembrar os 
bons momentos passados entre 
colegas durante todo um ano de 
trabalho e bons frutos. Já era ma-
drugada do domingo e a festa dos 
magistrados, familiares e amigos 
era tão contagiante que o amplo 
salão da Casa Roccia tornou-se 
pequeno para tamanha alegria.

Um natal cheio de ritmos, 
cores e boas lembranças



 

Presidente
Juiz André Machado Cavalcanti

Vice-Presidente
Juíza Ana Paula Cabral Campos

Diretor Financeiro
Juiz Rômulo Tinoco dos Santos

Diretor Secretário
Juiz Eduardo Souto Maior B. Cavalcanti

Diretor de Informática
Juiz José Marcos da Silveira Farias

Diretora Sociocultural
Juíza Ana Beatriz Dias Fernandes

Diretor de Prerrogativas e Legislação:
Juiz Eduardo Henrique B. Dornelas Câmara

Titulares
Juíza Ana Beatriz Dias Fernandes
Juiz Antonio Eudes Vieira Junior

Juíza Maria Íris Diógenes Bezerra
Suplente

Juiz Adriano Mesquita Dantas

AMATRA 13/ESMAT 13
Rua Odon Bezerra, 184 - sls. 349, 350 e 351

Centro - João Pessoa - PB
Telefones/Fax: 

(83) 3241–7799 / (83) 3241-7640
www.amatra13.org.br

www.esmat13.com.br

Meios Comunicação 
Telefax: (83) 3241-2695 / (83) 8852-2815

agenciameios@yahoo.com.br

ricardomeios@yahoo.com.br

Os artigos assinados são de inteira 
responsabilidade dos respectivos autores e 

não expressam, necessariamente, a opinião da 
AMATRA 13 e do conjunto de seus associados.

DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA
Ricardo Araújo (MTb/PB 631)
COLABORAÇÃO PARA EDIÇÃO 

DESTE NÚMERO
Henrique França (MTb/PB 1449)

TIRAGEM: 
500 exemplares.

IMPRESSÃO: 
Gráfica Moura Ramos

As informações divulgadas neste 
informativo podem ser reproduzidas, 

desde que citada a fonte.

Circulação:
Publicado e distribuído em Fevereiro de 2008

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

An
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er
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ri
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te
s A Diretoria da AMATRA 13 parabeniza todos os associados que 

aniversariaram nos meses de Novembro e Dezembro de 2007...

Novembro
07/11 -José Fábio Galvão
 

Dezembro
03/12 - Adrianda Sette da R.Raposo
04/12 - Mirtes Takeko Shimanoe
16/12 - Marcello W. Maia Paiva

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

Assembléia Geral da AMATRA 13 delibera 
reforma no Estatuto da entidade

17/12 - Ubiratan Moreira Delgado
20/12 - Maria Iris Diógenes Bezerra
21/12 -.Paulo Américo de V. Maia
23/12 - Tais Priscilla F. R. da C. e Souza
30/12 - André Machado Cavalcanti
30/12 - Ana Paula Cabral Campos

Reunidos em 
A s s e m b l é i a 
Geral no últi-
mo dia 9 de 
novembro, os 

associados da AMATRA 13 delibe-
raram sobre a reforma do Estatuto 
da Associação. A proposta feita pela 
diretoria foi remetida a cada um dos 
associados no prazo estatutário (trinta 
dias de antecedência), tendo sido ain-
da disponibilizada no site, a fim de que 
os interessados pudessem oferecer 
suas sugestões.

Entre as principais modifica-
ções ocorridas tem-se a vinculação 
dos votos quando das eleições e 
a criação do cargo de Diretor de 
Prerrogativas e Assuntos Legis-
lativos. Segundo o Presidente da 
AMATRA 13, Juiz André Machado, a 
criação deste cargo democratiza as 
decisões da diretoria, possibilitan-
do um maior debate em questões 
relevantes, e destaca um diretor 
para priorizar ações relacionadas 
aos direitos e prerrogativas dos 
magistrados.

... e deseja antecipadamente felicidades, paz e saúde aos associados que 

farão aniversário nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2008.

Janeiro
13/01 - Antônio Peixoto de Araújo
17/01 - Sérgio Cabral dos Reis
19/01 - Juarez Duarte Lima
24/01 - Arnaldo José D. do Amaral

Fevereiro
01/02 - David Sérvio C. dos Santos
03/02 - Paulo Roberto Vieira Rocha
04/02 - José de Oliveira Costa Filho
06/02 - Maria José de Andrade Maia
08/02 - Paulo Henrique T. da Silva
10/02 - Andrea Longobardi Asquini

11/02 - Alexandre Roque Pinto
12/02 - Lindinaldo Silva Marinho
14/02 - André Wilson A. de Aquino
23/02 - Margarida Alves de A. Silva
25/02 - Renata Maria Miranda Santos
26/02 - João Agra T. de Sales
 

Março
01/03 - Ana Maria Ferreira Madruga
05/03 - José Artur da Silva Torres
26/03 - José Marcos da Silveira Farias
31/03 - Carlos Antônio Santa Cruz 
             Montenegro

A ESMAT 13 concluiu, no último dia 
14 de dezembro, o ano letivo do I Curso 
de Pós Graduação Lato Sensu em Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho. A 
cerimônia aconteceu na Blunelle Recep-
ções, onde foi descerrada a placa da 
Turma Katalin M. T. Quintilham, após aula 
proferida pelo professor Doutor Rodrigo 
Toscano de Brito. 

No momento do descerramento da 
placa, pelo Diretor da Escola, e pela Se-
cretária que emprestou o nome à turma, 
Katalin M. T. Quintilham, o aluno Clodoil-
son Ferreira Lemos proferiu palavras de 
agradecimento pelos momentos vividos 
com os colegas. Estiveram presentes 
ainda os professores Alexandre Belo, 
Bruno Teixeira, Paulo Roberto e Humberto 
Halison, além do Diretor Administrativo 

da FESP Faculdades, Luís Henrique dos 
Santos Barbosa.

Já estão previstas para o próximo dia 
11 de fevereiro a abertura do período de 
matrículas para a formação da 2ª turma. 
O início das aulas está previsto para o dia 
12 de março. O curso de Pós Graduação é 
certificado pela FESP Faculdades, por meio 
de convênio firmado com a AMATRA 13, nos 
termos da Resolução CNE/CES n. 1/2001, 
e tem carga horária de 480 horas-aula.

Para este ano serão feitas mudanças 
na grade curricular do Curso, para que 
haja mais ênfase no conteúdo das disci-
plinas relacionadas com o Direito Material 
e Processual do Trabalho. Mais informa-
ções pelos telefones (83) 32417640 e 
32417799 ou pelo secretaria@esmat13.
com.br.

Esmat 13 forma 1ª turma de especialistas 
em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho
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Durante 3 dias, juristas, advogados 

e estudantes debateram, em Sousa, 

sobre Direito e Processo do Trabalho

Juízes, advogados e estudantes prestigiaram a abertura do seminário realizado em dezembro no município de Sousa!

Durante trës dias, a Ci-
dade dos Dinossauros 
reuniu verdadeiros “fe-

ras” dos Diretos 
Humanos, Direi-
to do Trabalho e 
do Processo do 
Trabalho e Ciên-
cias Contábeis 
em torno da 
3ª Semana de 
Produção Aca-
dêmica (IIIS-
PA). O evento, 
promovido pelo 
Centro de Ciências Jurídicas e Sociais 
(CCJS) da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG), aconteceu 
de 3 a 7 de dezembro passado e levou 
ao município de Sousa quase 700 
estudantes dessas áreas. A III SPA foi 
realizada em parceria com a AMATRA 
13 e ESMAT 13.

A programação da III SPA con-
tou com três eventos sucessivos: o “I 
Seminário Internacional de Direitos 
Humanos e Integração Latino-Ame-
ricana”, “I Seminário de Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho do 
Sertão Paraibano” e o “I Seminário 
UFCG de Ciência Contábeis: Desafio 
da Qualidade de Ensino e Pesquisas”. 
O convite de parceria para esta tercei-
ra edição foi feito à AMATRA 13 pelo 
Diretor do CCJS, professor Joaquim 
Cavalcante de Alencar, dando à Asso-
ciação e sua Escola a oportunidade de 
fomentar o debate a respeito do Direito 
do Trabalho e do Processo do Trabalho 
no terceiro centro de formação de ba-
charéis em Direito do Estado.

Segundo o presidente da AMATRA 
13, Juiz André Machado, “foi bastante 

simbólica a realização do evento nas 
dependências de uma Universidade, já 
que os alunos representam a classe dos 
futuros operadores do Direito, cabendo-
lhes a tarefa de modernizar a ciência 
seja na condição de pesquisadores, 
seja na condição de aplicadores”. A 
coordenadora da III SPA, professora 
Edjane Dias da Silva, ressaltou a im-
portância da participação da AMATRA 
13/ESMAT13, por meio dos seus Juízes 
e convidados, “na disseminação do 

ideário do Direito do Trabalho entre os 
estudantes e no convite ao aprofunda-
mento nas questões pertinentes a essa 

ciência”.
A III SPA teve 

início no dia 03 de 
dezembro, quando 
foi aberto o I Semi-
nário Internacional 
de  Direitos Huma-
nos e Integração 
Latino-Americana. 
Já o Seminário de 
Direito do Traba-
lho e Processo do 

Trabalho teve início na quarta-feira 
5, quando o Juiz Luciano Athayde 
Chaves, vice-presidente da ANAMATRA 
(Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho), proferiu a 
palestra intitulada “Direito processual 
contemporâneo: metodologia, realida-
des e desafios”.

Participaram da solenidade de 
abertura do evento a Juíza Presidente 
do TRT da Paraíba, Ana Clara Nóbrega, 
a Titular da Vara do Trabalho de Sou-
sa, Juíza Nayara Queiroz, e os juízes 
Juarez Duarte (titular da VT de Areia), 
Maria Iris (titular da VT de Catolé do 
Rocha), Maria das Dores (titular da VT 
de Patos), Maria Lilian (titular da VT 
de Cajazeiras), Márcio Brito (titular 
da VT de Dianópolis, Tocantins) e  os 
Juízes Substitutos Eduardo Brennand 
e Rosivânia Gomes Cunha.

Na tarde da quinta-feira 06, após 
palestra ministrada pelo Juiz Márcio 
Brito (10a Região), o Diretor do CCJS 
dirigiu-se aos alunos e profissionais 
presentes para manifestar o interesse 
na realização de outras parcerias, nos 
próximos anos, com a AMATRA 13 e 
a ESMAT 13.

! 1: Luciano Athayde, Vice-Presidente 
da ANAMATRA,  proferiu a palestra de 

abertura
2: Juiz Márcio Brito entrega comenda ao 
palestrante Eduardo Brennand
3: Procurador Ramon Bezerra dos Santos
4: Juízes Rosivânia Gomes presidiu painel 
em que participaram os juízes Zéu Palmeira 
(21a R) e Juarez Duarte (13a R)

1

3

42
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Juízo Conciliador
Projeto realiza encontros anuais para debater prática conciliatória

Debater a prá-
tica da conci-
liação partindo 
de uma visão 

de amplitude jurídica, psicoló-
gica, econômica e social. Esse 
foi o objetivo do Projeto Juízo 
Conciliador, realizado nos dias 
25 e 26 do último mês de ou-
tubro, através da parceria entre 
AMATRA 13 e TRT 13. O evento 
tem como proposta realizar en-
contros anuais dos magistrados 
do trabalho da 13ª Região para 
debate e aperfeiçoamento das 
técnicas e procedimentos ado-
tados na prática conciliatória, 
assim como para despertar a 
consciência individual no juiz 
acerca da importância da con-
ciliação e de suas repercussões 
para a instituição, para a ativida-
de jurisdicional, para a sociedade 
e, sobretudo, para o cidadão, que 
espera da Justiça do Trabalho a 
capacidade de dar efetiva solução 
aos seus problemas e conflitos. 
Nesta edição, o tema do Projeto 
foi “Audiência de Conciliação 
– Dimensão Psicológica”,

O evento foi aberto às 
14h da quinta-feira 25, com 
apresentação de um vídeo 
documentário com cenas de 
audiências realizadas recente-
mente em João Pessoa. 

Em seguida houve Au-
diência de Conciliação de 
Processo em Recurso de 
Revista, conduzida pelo vice-
presidente do TRT, juiz Edval-
do de Andrade. Na mesma 
tarde foi proferida a palestra 
“Audiência de Conciliação – A 
expectativa das partes”, com 
a psicóloga Ana Lins, mestre 
em Psicologia Clínica. No 
segundo e último dia do Pro-
jeto, a juíza Auxiliar de Con-
ciliação de Precatórios do 
TRT, Rosivania Gomes Cunha, 
trouxe a palestra “Qual é o 
meu papel?”. Em seguida foi 
a vez da psicóloga Polyanny 
Lins, mestre em Psicologia 
Clínica, apresentar a pales-
tra “O stress no exercício 
da jurisdição: realidade ou 
mito?” 

Realizado na Sala de 
Treinamento do Forum Maxi-
miano de Figueiredo, o Projeto 
Juízo Conciliador foi organi-
zado pelas juízas Rosivânia 
Gomes da Cunha e Nayara 
Queiroz Mota de Sousa. O 
evento é previsto para acon-
tecer pelo menos uma vez por 
ano e tem fortalecido o debate 
em torno da conciliação e do 
entendimento como melhores 
caminhos para o processo.

Audiência de conciliação realizada em Recurso de Revista. O projeto é organizado pelas juízas Rosivânia Gomes e Nayara Queiroz !

LANÇAMENTO

Juiz Cláudio Pedrosa lança livro 
sobre trabalho no meio religioso

“Apontamentos sobre o trabalho 
realizado no meio religioso” é o título 
do livro que o juiz do Trabalho Cláudio 
Pedrosa Nunes lançou no último dia 19 
de dezembro, no auditório da Justiça 
Federal, em Campina Grande, evento 
que foi prestigiado pelos Juízes André 
Machado, Ana Paula Cabral e José Air-
ton Pereira (Titular da 4a VT de Campina 
Grande), e, também, por servidores da 
Justiça do Trabalho naquela cidade.

O livro é um estudo sobre as va-
riadas formas de trabalho prestado no 
âmbito religioso, com observações so-
bre as peculiaridades. Segundo o autor, o trabalho religioso 
tem merecido, nos últimos anos, atenção e estudos, dada 
a necessidade de enquadramento jurídico e até de uma 
regulamentação do serviço dos sacerdotes e aderentes. 
É nesse contexto que o livro lança idéias, conceitos, faz 
comentários. 

“Nosso objetivo é mensurar o trabalho religioso sob 
o ponto de vista de sua lícita realização, confrontando-o 
com situações de simulação. Convidamos o leitor para uma 
reflexão mais acurada a respeito das coisas de Deus e da 
Igreja”, declarou o autor.



Cinema, pipoca, 
debate e reflexão. 
A estréia do Pro-
jeto “AMATRA 13 

é Coisa de Cinema!”, no último 
dia 30 de novembro, no Centro 
Cultural Zarinha, foi um sucesso. A 
primeira sessão, que trouxe o filme 
Filadélfia, estrelado por Tom Hanks, 
Denzel Washington e Antonio Ban-
deras, ainda era um roteiro aberto 
quando, ao final da projeção, o 
debate fluiu em clima agradável e 
comprometido com a Justiça.

Filadélfia conta a história de 
Andrew Beckett (Hanks), talentoso 
advogado que é demitido de uma 
grande firma quando descobrem 
que ele tem AIDS. Beckett procura o advogado Joe Miller (Denzel 
Washington) para processar a poderosa empresa. Esse é o pano 
de fundo para o desenrolar de um drama judicial - e sobre ele os 
espectadores do “AMATRA 13 é Coisa de Cinema!” debateram.

Durante o debate, algumas questões-chave surgiram: Será que 
somos isentos de conteúdo discriminatório nas nossas decisões? 
Será que agimos com neutralidade? Será que nos transferimos, 
seja para a situação do infrator, seja da vítima? E por último: Será 
que o ordenamento jurídico nos quer com isenção de ânimo em 
situações como essa? Foram os questionamentos feitos entre os 
juízes presentes.

“Sabemos que estamos longe de respostas concretas, mas, 
com certeza, uma tarde de reflexão na presença de colegas e em 
um ambiente descontraído só pode nos proporcionar engrandeci-
mento pessoal”, comentou a juíza Mirella Cahú, idealizadora do 
Projeto que participou como mediadora informal do debate, com 
informações que enriqueceram o momento.

A vice-presidente da AMATRA 13, juíza Ana Paula Cabral, 
mostrou-se muito satisfeita com a estréia do Projeto. “Realmente, 
teria a acrescentar apenas que o projeto veio para ficar. A tarde 
não foi planejada, deixamos a coisa fluir e, talvez, isso tenha sido 
o melhor do evento. A espontaneidade do debate falou por si”, 
declarou. A primeira sessão contou ainda com a presença do jor-
nalista Henrique França, que fez a apresentação do filme dirigido 
por Jonathan Demme (O Silêncio dos Inocentes).

Em tempo: coincidência ou não o filme Filadélfia foi exibido 
na véspera de 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate a Aids.
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Nem Gustavo Borges, 
nem Thiago Pereira, nem Kaio 
Márcio. Nas águas da AABB, 
em Salvador, o mais rápido foi 
o juiz Paulo Roberto, da AMA-
TRA 13, que conquistou duas 
medalhas de ouro (200 e 400 
metros) nos Jogos Nacionais da 
ANAMATRA. A competição foi 
realizada no Hotel Catussaba, 
na capital baiana, entre os dias 
1 e 4 de novembro.

Além do campeão Paulo 
Roberto estiveram pela AMA-

TRA 13 no evento os juízes 
Clóvis Rodrigues, Humberto 
Halison e Marcelo Carniato. 
Enquanto Clóvis e Marcelo 
integraram a seleção de fute-
bol da AMATRA 58, composta 
pelas AMATRA 13, 22 e 23, 
Humberto jogou tênis e Paulo 
Roberto nadou. A edição 2007 
dos Jogos foram organizados 
pela AMATRA 5 e pela ANAMA-
TRA. No próximo ano os Jogos 
devem ser realizados na cidade 
do Rio de Janeiro (RJ).

Evento fez estréia com sucesso

APOIO: Este evento da AMATRA 13 teve o apoio do 

Juiz Paulo Roberto é duas vezes medalha
de ouro nos Jogos Nacionais da ANAMATRA

Delegação paraibana participa 
da Jornada em Brasília

Uma delegação de onze juízes da 
Paraíba esteve presente à 1ª Jornada de 
Direito Material e Processual na Justiça do 
Trabalho, em Brasília. Estiveram no evento 
os juízes Adriano Mesquita, Ana Paula 
Cabral, André Machado, Arnaldo Duarte, 
Joliete Rodrigues, José Artur Torres,  Maria 
das Dores Alves, Maria Iris Diógenes, Maria 
Lilian Leal, Nayara Mota e Veruska Santana. 
O Presidente da AMATRA 13, juiz André Ma-
chado, participou como relator da Comissão 
II (Contrato de emprego e outras relações 
de trabalho), que teve como presidente o 
ministro Milton de Moura França (Vice-Presidente do TST). Já os 
juízes Adriano Dantas, José Artur Torres e Wolney Cordeiro – que 
não pode estar presente - tiverem suas propostas de enunciados 
selecionadas para discussão nas comissões temáticas e que, uma 
vez aprovadas, foram submetidas à plenária realizada no último 
dia 23, tendo sido aprovadas com os seguintes textos: 

PRÓXIMA SESSÃO
Ainda sem data definida, mas com previsão para a última 

semana de fevereiro, a segunda edição do Projeto “AMATRA 13 é 
Coisa de Cinema!” já tem filme certo para ser exibido. Trata-se de 
Amistad (1997), dirigido Steven Spielberg e que traz no elenco nomes 
como Morgan Freeman, Anthony Hopkins, Matthew McConaughey, 
Nigel Hawthorne, Djmon Housou, David Paymer, Anna Paquin. A 
história mostra o julgamento de 53 negros nos Estados Unidos que, 
na tentativa de fugir para África, matam a maior parte da tripulação 
do navio negreiro La Amistad, em 1839. Quem gosta de cinema, 
justiça e um bom debate não pode perder!

AUTOR: 
JOSÉ ARTUR DA SILVA TORRES

EMENTA: “DISSÍDIO COLETI-
VO. COMUM ACORDO. CONSTITU-
CIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VUL-
NERABILIDADE AO ART. 114, § 2º, DA 
CRFB. Dadas as características das 
quais se reveste a negociação cole-
tiva, não fere o princípio do acesso 
à Justiça o pré-requisito do comum 
acordo (§ 2º, do Art. 114, da CRFB) 
previsto como necessário para a ins-
tauração da instância em dissídio co-
letivo, tendo em vista que a exigência 
visa a fomentar o desenvolvimento 
da atividade sindical, possibilitando 
que os entes sindicais ou a empresa 
decidam sobre a melhor forma de 
solução dos conflitos.”

AUTOR: 
ADRIANO MESQUITA DANTAS

AÇÕES COLETIVAS LATO 
SENSU. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS 
SINDICATOS. AMPLA DEFESA DOS 
INTERESSES E DIREITOS METAIN-
DIVIDUAIS (DIFUSOS, COLETIVOS 
E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS) DA 
CATEGORIA. PLANO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL. ART. 8º DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL.

I. Os sindicatos, nos termos 
do art. 8°, III, da Constituição Fede-
ral, possuem legitimidade extraor-
dinária para a defesa dos direitos e 
interesses – individuais e metaindi-
viduais - da categoria respectiva em 
sede de ação civil pública ou outra 
ação coletiva, sendo desnecessária 
a autorização e indicação nominal 
dos substituídos. 

II. Cabe aos sindicatos a 
defesa dos interesses e direitos 
metaindividuais (difusos, coletivos 
e individuais homogêneos) da ca-
tegoria, tanto judicialmente quanto 
extrajudicialmente

III. Na ausência de sindi-
cato, é da federação respectiva a 
legitimidade extraordinária para 
a defesa dos direitos e interesses 
da categoria e, na falta desta, da 
confederação. 

IV. O ar. 16 da Lei da Ação Civil 
Pública é inconstitucional e contra-
ria toda a filosofia e sistemática das 
ações coletivas. A decisão proferida 
nas ações coletivas deve ter alcance, 
abrangência e eficácia em toda área 
geográfica afetada, seja em todo o 
território nacional (âmbito nacional) 
ou em apenas parte dele (âmbito su-
pra-regional), conforme a extensão 
do ato ilícito e/ou do dano causado 
ou a ser reparado.

ENUNCIADOS APROVADOS
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MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

O poeta Manuel Bandeira 
imaginou Irene preta, Irene boa, 
Irene sempre de bom humor, 
entrando no céu:

-  Licença, meu branco!
E São Pedro bonachão:
- Entra, Irene. Você não 

precisa pedir licença.
Mas depois de entrar no 

céu, o que estaria reservado a 
Irene?

Eu, com meus botões, nun-
ca me conformei com a idéia do 
céu como um nada fazer sem 
fim, nem com aquela história 
de descanso eterno com que 
se encomendam os candidatos 
a um lugar no paraíso. Por isso 
me fascina o teologizar de Re-
nold Blank. No texto “Céu, vida 
exuberante ou tédio piedoso?”  
Blank observa que o imaginário 
religioso, em geral, concebe um 
céu sem cor e enfadonho. Quando 
muito, a iconografia exibe uns 
anjos entoando seus hosanas, e 
os pintores pincelam uma corte 
celeste, que lembra a de um im-
perador. Para quem se atreve ao 
canto gregoriano, ainda restaria 
a possibilidade de uma vaga no 
coro celestial. Mas para quem 
curte o hard rock ou sonha com 
um novo mundo de relações mais 
democráticas e fraternas, como 
se animar em ter um céu estático 
e com tanta pompa como última 
morada? 

Essa concepção estática, 
mesmo sendo mais grega do que 
cristã, ainda é muito forte em nos-
so modo de conceber o paraíso. 
A Divina Comédia, por exemplo, 
que influenciou desde as ilustra-
ções de Doré à música de Liszt, 
segue  o modelo cosmológico de 
Ptolomeu, inspirado em Aristóte-
les. A Terra imóvel, no centro do 
universo. Em redor dela, em órbi-
tas concêntricas, os céus da Lua, 
de Mercúrio, de Vênus, do Sol, de 
Marte, de Júpiter, de Saturno, a 
oitava e a nona esferas, até chegar 
ao Empíreo, este também imóvel. 
E transportado pela força que faz 

rodar os céus, e pela luz sempre 
crescente de Beatriz, Dante ele-
va-se na hierarquia das esferas 
celestes, em que a beatitude é 
mais visão do que amor.

Porém o céu cristão é dife-
rente; é dinâmico por ser céu de 
amor, céu do Deus Trindade, e a 
Trindade é dinamismo. Por isso 
não é à toa que Cristo se servisse 
de imagens dinâmicas em suas 
analogias do céu, analogias por 
se referirem ao inefável, ao que 
os olhos jamais contemplaram, 
os ouvidos jamais ouviram e o 
coração do ser humano jamais 
percebeu. Assim, o céu é compa-
rado a banquetes e casamentos, 
festas que, na vida do povo de 
Jesus, eram ocasiões de alegria 
e barulho, beijos e abraços, sem 
ninguém ser excluído, bem longe 
da idéia de um lugar etéreo com 
almas flutuando. O céu cristão 
não é uma multidão de fantas-
mas pairando no éter, mas pes-
soas inteiramente evoluídas, em 
comunhão com Deus e entre si; 
não é ruptura mas plenificação: 
o poeta finalmente encontrará a 
Poesia, o matemático descobrirá 
a equação definita, o pescador 
pescará como nunca o fez na 
vida,  todos em perfeita unida-
de, sem máscaras ou rejeição. 
E quando se fala em ver a Deus 
face a face, a visão beatífica não 
é de contemplação estática, nem 
o desvelamento de segredos 
do Criador. Pois como lembra 
Leonardo Boff, Deus não é um 
enigma que se dissolverá ao ser 
decifrado. Mesmo no céu, o ser 
humano continuará criatura, e 
Deus continuará Deus, mistério 
infindo sempre a nos maravilhar. 
Mas  nessa dinâmica de amor, 
marcada pela união íntima entre 
Deus, o cosmos e os irmãos, 
todos os portais dos universos 
poderão ser explorados. Assim, 
Irene Preta, sem precisar de 
cerimônia para tratar com São 
Pedro, branco e bonachão, conti-
nuará sempre de bom humor.

O céu de Irene

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Um lugar na platéia
(FAUTEILS D’ORCHESTRE, COMÉDIA, 

FRANÇA, 2005, 105 MINUTOS).

Uma estréia teatral, 
um leilão de obras de 
arte, a apresentação de 
um pianista, um café 
parisiense.  É nesse uni-
verso que adentra a sim-
pática Jessica (Cécile 
De France), uma moça 
desempregada e órfã que 
deixa o interior da França 
e, influenciada pelas his-
tórias que ouve de sua 
avó (Suzanne Flon) - que 
havia trabalhado no lu-
xuoso Hotel Ritz quando 
jovem – segue em busca de trabalho em Paris. 

Inexperiente, Jessica só consegue emprego tem-
porário como garçonete em um café na região dos 
Champs-Élysées. Ali, a protagonista desta comédia 
romântica passa a conviver com artistas de diversas 
áreas, servindo de ponte entre o mundo real - onde 
se encontra o próprio espectador - e o mundo de 
“fantasia” habitado por aqueles que fazem o show 
business.  

 “Um Lugar na Platéia” é um filme leve onde tran-
sitam personagens destituídos de glamour, em que 
pese a maioria deles fazer parte do idealizado mundo 
da arte. Assim é que o famoso pianista se revela um 
profissional frustrado, o milionário colecionador de 
arte passa seus últimos dias se desfazendo de tudo o 
que acumulou durante a vida e uma atriz de sucesso 
se angustia e se divide entre o reconhecimento do 
público e o da crítica. 

A diretora Daniele Thompson pincela, com bas-
tante humor, incidentes envolvendo seus personagens 
- que vão desde brigas entre pai e filho, passando por 
discussão de relacionamento entre cônjuges, até dis-
putas profissionais - sem deixar de fazer uma crítica 
à classe artística e ao mainstream.

Ao final se percebe que o foco principal da dire-
tora não é contar histórias do que acontece nos gran-
des palcos, mas sim as pequenas histórias daqueles 
que estão na platéia e de como se relacionam com 
o mundo, seja o das artes, seja o real.  Não deixa de 
provocar uma reflexão, e lança uma certeza: sabemos 
exatamente quem somos quando encontramos o nos-
so lugar preferido na platéia, seja ele perto do palco, 
longe dele, ou bem no meio do público.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB



Um lança-
mento apaixona-
do. Foi assim que 
o livro “Manual de 
Execução Traba-
lhista – Aplicação 
ao Processo do 
Trabalho das Leis 
nº 11.232/2005 
( C u m p r i m e n -
to da Sentença) 
e 11.382/2006 
(Execução de Tí-
tulos Extrajudi-
ciais)”, de autoria do juiz 
Wolney de Macedo Cordeiro, 
foi recebido por magistrados 
do Trabalho, diretores e servi-
dores do TRT, amigos e paren-
tes na tarde do último dia 10 
de dezembro. A publicação, 
lançada no auditório do Fó-
rum Maximiano Figueiredo, 
foi apresentada pelo diretor 
do Fórum, juiz Paulo Henri-
que Tavares de Melo.

Prestigiado, o evento 
contou com a participação 
da Camerata Brasílica e de 
discursos cheios de elogios 
ao autor e seu novo livro. 
“O Manual é uma obra que 
impressiona por dar sua 
parcela de contribuição para 
o processo trabalhista”, enfa-
tizou o diretor do Fórum, que 
lembrou a postura correta 
e defensora da aplicação e 
efetivação do Direito do juiz 

Wolney Cordeiro. 
Já o presidente da 
AMATRA 13, juiz 
André Machado, 
destacou a intre-
pidez do trabalho 
do festejado autor. 
“A ousadia é que 
traz a celeridade”, 
declarou o magis-
trado, referindo-se 
ao colega-autor.

 T a m b é m 
presente ao lan-

çamento a presidente do 
TRT, juíza Ana Clara Nó-
brega, destacou o orgulho 
do Tribunal de ter em seu 
quadro um magistrado tão 
brilhante quanto Wolney Cor-
deiro. Enfim, em sua fala o 
autor enfatizou o sentimento 
motivador de seu trabalho. 
“No caso do Manual de Exe-
cução Trabalhista que tenho 
a honra de lançar, busco 
inserir toda a minha paixão 
pelo tema da execução tra-
balhista e da necessidade de 
sua urgente modernização”. 
O juiz dedicou a obra ao 
seu pai Airton Cordeiro (já 
falecido), à sua mãe Delza 
Cordeiro, que participou 
do livro como revisora dos 
textos, à sua família e aos 
juízes Ana Clara Nóbrega, 
Paulo Henrique Tavares e 
André Machado.
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Informática Jurídica recomenda a leitura dos artigos jurídicos 
abaixo, por serem de relevante interesse para os que labutam na 
Justiça Trabalhista. São temas atuais e bem desenvolvidos por seus 
autores, quase todos Juízes do Trabalho. Os links estão listados 
logo abaixo do nome do artigo:

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

Artigos doutrinários

Informátic      
MARCOS FARIAS *

@
Jurídica

- Proteção ao trabalhador 
juridicamente autônomo e econo-
micamente dependente

http://www.anamatra.org.
br/opiniao/artigos/ler_artigos.
cfm?cod_conteudo=17051&descri
cao=artigos

- É golpe preocupante pro-
posta da nova CLT em curso no 
Congresso

http://www.anamatra.org.
br/opiniao/artigos/ler_artigos.
cfm?cod_conteudo=16806&descri
cao=artigos

- “Nova” CLT tem falhas 
graves, prejudiciais aos trabalha-
dores

http://www.anamatra.org.
br/opiniao/artigos/ler_artigos.
cfm?cod_conteudo=16805&descri
cao=artigos

- Remuneração e renda mí-
nima - Dignidade do trabalhador e 
insuficiência econômica

http://www.anamatra.org.
br/opiniao/artigos/ler_artigos.
cfm?cod_conteudo=16727&descri
cao=artigos

- Audiência trabalhista e te-
lefone sem fio

http://www.amatra9.org.br/
espaco_autor/artigos_integral.
asp?id=5

- Substituição Processual 
pelo Sindicato

http://www.amatra9.org.br/
espaco_autor/artigos_integral.
asp?id=6

-  Licença Maternidade
http://www.amatra3.com.br/

uploaded_files/nova_licenca_mater-
nidade.pdf

- A Incompetência da Justiça 
do Trabalho para a Execução das 
Contribuições de Terceiros

http://www.amatra3.com.
br/uploaded_files/A%20Incompet
%EAncia%20da%20Justi%E7a%2
0do%20Trabalho%20para%20Exe
cutar%20as%20Contribui%E7%F5
es%20de%20Terceiro.1.pdf

- Legislação sindical. Passa-
do, presente e futuro

http://www.amatra3.com.br/
uploaded_files/org%5B1%5D._sindi-
cal.passado_presente__futuro.pdf

Como evitar fraudes bancárias na Internet

Para nós, que estamos sempre lidando com operações bancárias 
pela Internet, dada à facilidade que hoje os bancos disponibilizam no 
mundo cibernético, é sempre bom se precaver para evitar que sejamos 
vítimas de fraudes bancárias. Todo cuidado é pouco ao digitar senhas 
bancárias, por isso, procurem seguir as dicas seguintes, que muito 
ajudarão a evitar que sejamos vítimas de fraudes:

1 – Minimize a página. Se 
o teclado virtual for minimizado 
também, está correto. Se ele per-
manecer na tela sem minimizar, é 
pirata! Não tecle nada.

2 – Sempre que entrar no site 
do banco, digite sua senha ERRADA 
na primeira vez. Se aparecer uma 
mensagem de erro, significa que o 
site é realmente do banco, porque 
o sistema tem como checar a senha 
digitada. Mas se digitar a senha er-
rada e não acusar erro, é mau sinal. 
Sites piratas não têm como conferir 
a informação, o objetivo é apenas 

capturar a senha.
3 – Sempre que entrar no site 

do banco, verifique se no rodapé da 
página aparece o ícone de um cade-
ado, além disso, clique 2 vezes sobre 
esse ícone; uma pequena janela com 
informações sobre a autenticidade 
do site deve aparecer. Em alguns 
sites piratas o cadeado pode até 
aparecer, mas será apenas uma 
imagem e ao clicar 2 vezes sobre 
ele, nada irá acontecer.

São procedimentos simples, 
mas importantíssimos, para evitar 
fraudes.

Juiz Wolney Cordeiro lança 
Manual de Execução Trabalhista

HOMENAGEM

Magistrados do Trabalho da Paraíba 
lamentam morte do Juiz Paulo Pires

O primeiro presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraíba, o juiz Paulo Montenegro Pires 
faleceu no último dia 13/1, depois de uma parada car-
díaca em decorrência de problemas de saúde gerados 
pela diabetes. O magistrado, que também foi eleito 
duas vezes presidente da AMATRA 13, deixou saudade 
entre os colegas. 

A presidente do TRT-PB, juíza Ana Clara Nóbrega, 
também lamentou o fato. “Além de colega de toga, o juiz 
Paulo Pires era um grande amigo. Foi um dos grandes 
lutadores, um obstinado na luta pela instalação do nosso 
TRT Lamentamos profundamente a perda e aproveita-
mos para renovar essa estima a família”.

O corpo do juiz Paulo Pires foi velado em João 
Pessoa mas sepultado na cidade de Catingueira, sua 
terra natal, no dia seguinte à sua morte. No municí-
pio do alto sertão paraibano, centenas de pessoas 
acompanharam o enterro, prestando homenagens ao 
magistrado e externando seus pêsames aos familiares. 
O juiz faleceu aos 74 anos
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O local escolhido é o Lajedo de 
Pai Mateus, localizado no Cariri Pa-
raibano, recanto deslumbrante para 
os amantes do Ecoturismo. 

Para se chegar ao Lajedo de Pai 
Mateus é aconselhável passar por 
Campina Grande, onde é aconselhável 
passar a noite, para se curtir o clima 
maravilhoso que aquela cidade nos 
proporciona no período noturno. Pela 
manhã, pega-se a estrada no sentido 
de quem vai para Soledade-PB, e ao 
chegar na Praça do Meio do Mundo, 
entre a esquerda. Pronto, é só ir em 
frente, que depois de alguns quilôme-
tros você vai chegar no Hotel Fazenda 
Pai Mateus. Nesse hotel temos guias 
maravilhosos (entre eles Ribamar) que 
proporcionam verdadeiras aventuras 
pela região, através de caminhadas 
por trilhas, e da visita ao Lajedo de Pai 
Mateus, que é um estrutura rochosa, 
com a forma de um “prato de sopa” 
invertido, sobre o qual estão mais de 
cem blocos de granito, todos arru-
mados de forma harmônica. A visão 
da região, vista do Lajedo de pai Ma-
teus é única. Daliban, Andrey e Carol 
(minha família maravilhosa) estavam 
comigo quando do passeio. Fomos 
no verão, quando o clima era muito 
quente, mais nem por isso deixamos 
de apreciar cada momento (segundo 
o guia o local fica irreconhecível no 
inverno, quando tudo fica verde. Pre-
tendo confirmar). Atravessamos o leito 
do rio, praticamente não tinha água, 
fizemos piquenique sobre as rochas 
(não deixamos vestígios de nosso 
lanche), caminhamos muito, muito 
... sempre sobre o sol quente, muito 
quente, mais uma coisa é certa, foi 
maravilhoso, nem mesmo Carol (com 
a sua pouca idade e que adora falar a 
frase “tá chato!”) reclamou... 

O Lajedo de Pai Mateus
Aceitando o convite de André, resolvi falar um 

pouco sobre minhas andanças. Inicialmente pensei 
em falar da Praia de Jeriquaquara, da Gruta de 
Ubajara, da Serra de Guaramiranga e de tantos 
outros locais maravilhosos que visitei em meu 

Estado natal, o Ceará, porém, acabei decidindo 
falar sobre um dos locais do Estado que eu adotei 
como meu, a Paraíba. Estado maravilhoso, com 
verdadeiros paraísos a serem descobertos pelos 
próprios paraibanos.

No final da tarde fomos ver o por 
do sol, quando então tivemos a clara 
impressão de que o sol estava beijando 
a terra. O silêncio era maravilhoso, po-
díamos sentir plenamente a presença 
de Deus, do onipotente... 

Colegas, é difícil colocar em pala-
vras a beleza do lugar, ainda mais para 
quem não é poetisa, porém espero 
que as imagens ajudem a passar para 
vocês o que sentimos, e faça nascer o 
desejo, em cada um, de conhecer o 

Lajedo de Pai Mateus. Na localidade 
temos um hotel maravilhoso (Hotel 
Pai Mateus), simples, mais muito 
aconchegante, com funcionários de-
dicados, um cozinha com comidas 
típicas, deliciosas, e um contador de 
“estória” que fica ao redor de uma 
fogueira junto com todos os ouvintes, 
cuja chamas brilham como nossos 
olhos ao escutar os “causus”.

Juíza Titular da Vara do Trabalho 
de Catolé do Rocha


