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AMATRA 13 tem nova Diretoria 
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Os juízes Ana Beatriz, Eduardo Souto, Ana Paula, André Machado e Rômulo Tinoco compõem a nova Diretoria da Amatra 13

No último dia 1º de dezem-
bro, tomou posse a nova direto-
ria da AMATRA 13, para o biênio 
2006/2008, após aclamação 
ocorrida no dia 24/11 da única 
chapa inscrita para as eleições, 
denominada “REPRESENTAÇÃO 
COM LEGITIMIDADE”.

A diretoria passa a ser assim 
composta: André Machado Cav-
alcanti (Presidente), Ana Paula 

Cabral Campos (Vice-Presidente), 
Rômulo Tinoco dos Santos (Dire-
tor Financeiro) e Eduardo Souto 
M. B. Cavalcanti (Diretor Secre-
tário). O Conselho Fiscal passou 
a ser exercido pelos juízes Ana 
Beatriz D. Fernandes, Antônio 
Eudes V. Júnior, Maria Iris Dió-
genes e Adriano Mesquita Dantas 
(Suplente).

Na oportunidade, comparece-

ram à sede da associação cerca 
de 20 juízes, além de professores 
da ESMAT 13 e representantes da 
OAB-PB e do Ministério Público 
do Trabalho.

Reinou no local um clima de 
muita alegria e descontração, 
numa inequívoca demonstração 
de união entre os presentes e de 
otimismo quanto à administração 
que se iniciava.
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D I R E T O R I A   E X E C U T I V A 

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

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

AMATRA 13 com nova diretoria 
e novas propostas

Editorial

É com imensa satisfação que assumimos a diretoria da AMATRA 13, no 
último dia 1º de dezembro de 2006, num clima de muito otimismo e con-
fiança na participação de todos os associados nos eventos e nos destinos da 
nossa associação.

Será nossa constante preocupação promover a integração de todos os 
colegas, visando a uma maior unidade no movimento associativo, sendo esta 
a razão primeira da instituição do nosso lanche semanal, conforme pode ser 
conferido na página 8 desta edição.

A propósito, o clima festivo de confraternização é revelado a partir 
das fotos da comemoração do Natal, no restaurante Ippon, no dia 19 de 
dezembro, na galeria de fotos da página 11.

No que diz respeito à programação editorial do nosso “Jornal AMATRA 
13”, algumas modificações, dentre elas a inserção de parceiros publicitários, 
com o fito de viabilizar os custos da impressão, diminuindo os gastos com a 
tiragem, revertendo-se, por outro lado, o valor respectivo para outras ações 
de interesse do associado.

Nesta edição há também a última das entrevistas previstas para a seção 
“Caminhos da Vida”, com o colega Rui Eloy, considerando-se o interesse 
de participação dos juízes aposentados. Em substituição a essa seção, e já 
nesta edição, daremos início a um outro ciclo de textos, desta vez com juízes 
paraibanos que atuam em outros regionais ou colegas de outros Estados que 
tiveram atuação profissional aqui na 13ª Região e, hoje, encontram-se nos 
quadros de outros tribunais. A estreante é a juíza-atleta Ana Cecília Amoedo, 
atualmente na 5ª Região (página 10).

Feitos estes registros, desejo a todos uma boa leitura, deixando ainda 
um convite para que os associados participem com artigos, textos e experi-
ências que possam ser divididas com os demais leitores.

Abraços,
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André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13
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A Diretoria da AMATRA 13 parabeniza todos os associados que 

aniversariaram nos meses de dezembro de 2006, janeiro e fevereiro de 2007.

DEZEMBRO / 2006

03/12 – Adriana Sette
04/12 – Mirtes Takeko Shimanoe
16/12 – Marcello Wanderley M. Paiva
17/12 – Ubiratan Moreira Delgado
20/12 – Maria Iris Diógenes
21/12 – Paulo Maia Filho
23/12 – Tais Priscilla F. R. da C. e 
              Souza
30/12 – Ana Paula Cabral Campos
30/12 – André Machado Cavalcanti

JANEIRO / 2007
13/01 – Antônio Peixoto de Araújo
19/01 – Juarez Duarte Lima
24/01 – Arnaldo José Duarte do Ama-

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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ADRIANO MESQUITA DANTASArtigo Jurídico

I. Considerações iniciais
Em 2005 a Lei da Ação Civil Pública - Lei 

n.° 7.347, de 24 de julho de 1985 - e o Código 
de Defesa do Consumidor - Lei n.° 8.078, 
de 11 de setembro de 1990 - completaram, 
respectivamente, 20 e 15 anos. Entretanto, 
a tutela coletiva disciplinada por essas leis 
ainda é um instrumento de cidadania pouco 
usado, levando em consideração os inúmeros 
conflitos de massa vivenciados no dia-a-dia.

Neste trabalhado analisaremos alguns 
aspectos e peculiaridades da tutela coletiva, 
dando maior enfoque ao âmbito do direito 
e processo do trabalho. Abordaremos a sua 
filosofia, as suas vantagens, o alcance das 
disposições da Lei da Ação Civil Pública e 
do Código de Defesa do Consumidor e, por 
fim, os principais motivos da ineficácia da 
tutela coletiva.

II. Filosofia e vantagens da tutela cole-
tiva: um instrumento de cidadania 

Diante da evolução da sociedade e o 
surgimento de uma nova espécie de conflito 
social – os conflitos de massa –, o legislador 
pátrio teve de editar leis para discipliná-los. 
Esses novos conflitos, até então inexistentes 
na sociedade em desenvolvimento, ensejava 
uma tutela célere, eficaz e, acima de tudo, 
preventiva ou inibitória. 

O sistema processual brasileiro vigente 
à época, eminentemente individualista, 
mostrou-se inadequado e insuficiente para a 
tutela das novas lides. Em conseqüência, o 
legislador brasileiro editou a Lei da Ação Civil 
Pública e o Código de Defesa do Consumidor, 
esse último amparado nas disposições da 
obra da Assembléia Nacional Constituinte 
de 1988.

Portanto, podemos afirmar que o 
vigente sistema processual civil pátrio é 
constituído de dois subsistemas: o individual 
e o coletivo. O primeiro, dirigido às lides de 
caráter individual, é regido basicamente pelo 
Código de Processo Civil; o segundo, direcio-
nado à tutela dos interesses e direitos metain-
dividuais, pela Lei da Ação Civil Pública, pelas 
disposições da Constituição Federal de 1988 
e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em face da natureza dos interesses em 
conflito, a filosofia que orienta o segundo 
sistema, o coletivo, é voltada para a social-

A tutela coletiva no âmbito trabalhista após 20 anos da Lei da Ação 
Civil Pública e 15 anos do Código de Defesa do Consumidor: 

a inefi cácia de um instrumento de cidadania - Parte 1
ização (função social) e democratização do 
processo. Busca-se a efetividade do processo 
e a pacificação social através da solução 
preventiva (ou inibitória), homogênea e cé-
lere de questões que atingem um número, 
em regra, infindo de pessoas, liberando-as 
dos entraves da ação individual. Por outro 
lado, protegem-se bens jurídicos cuja lesão 
pode ocasionar conseqüências algumas vezes 
imprevisíveis.

Não podemos esquecer que a tutela 
coletiva também contribui para a efetivação 
do amplo acesso à justiça, na medida em 
que ameniza barreiras de ordem técnica, 
cultural e psicológica, facilitando a defesa 
de interesses e direitos dos hipossuficientes 
(crianças, consumidores, trabalhadores, gru-
pos vulneráveis, idosos, enfermos, etc.). Por-
tanto, as ações coletivas permitem o acesso 
à justiça daqueles que, individualmente, não 
teriam meios de ingressar em juízo ou teriam 
muita dificuldade de fazê-lo.

Outra vantagem da tutela coletiva é a fa-
cilitação do tratamento processual de causas 
pulverizadas, que, por serem individualmente 
muito pequenas e insignificantes, não seriam 
ajuizadas, deixando impunes os autores dos 
danos . Conforme a doutrina majoritária, a 
tutela coletiva confere tratamento molecular 
às lides; enquanto a individual, atomizado. 
Há, também, a questão da economia de 
tempo, esforços e despesas e da garantia da 
uniformidade das decisões.

Vale destacar, ainda, o novo enfoque 
dado à responsabilidade civil, na medida 
em que a condenação genérica (art. 95 do 
Código de Defesa do Consumidor) impõe 
ao réu a obrigação de indenizar os danos e 
prejuízos causados, e não os sofridos. Isto 
quer dizer que, uma vez procedentes os pe-
didos formulados na ação coletiva, é fixada a 
responsabilidade genérica do réu pelos danos 
e prejuízos decorrentes de sua conduta, ca-
bendo aos lesados apenas a liquidação dos 
respectivos danos e a posterior execução. 
Isso facilita sobremaneira a reparação, na 
medida em que na liquidação e execução 
não se discute mais a responsabilidade do 
réu pelos danos.

Outra vantagem da tutela coletiva 
consiste na concretização de uma igualdade 
material entre os litigantes, na medida em 

que são neutralizadas as vantagens dos liti-
gantes habituais e daqueles mais fortes pelo 
instituto da legitimidade extraordinária.

No âmbito trabalhista, a tutela coletiva 
possui aspectos e vantagens próprias. Ini-
cialmente cumpre esclarecer que o sistema 
brasileiro de acesso dos trabalhadores à 
Justiça do Trabalho é integrado de três sub-
sistemas, e não de dois como ocorre com o 
sistema processual civil comum .

Na seara justrabalhista, caracterizada 
pela complexa e muita vezes conflituosa 
relação entre o capital e o trabalho, a tutela 
coletiva possibilita a equivalência processual 
material entre trabalhadores e empregadores 
pela representatividade conferida a determi-
nados órgãos e entidades (principalmente o 
Ministério Público do Trabalho e sindicatos). 
Nas ações coletivas há, portanto, equilíbrio 
das partes, o que não ocorre nas ações indi-
viduais, em que o trabalhador atua de forma 
isolada e enfraquecida.

A principal vantagem da tutela coletiva 
no âmbito do direito do trabalho consiste na 
possibilidade de prevenção ou reparação da 
imediata da violação aos direitos dos trabal-
hadores no curso da relação de trabalho. A 
realidade tem demonstrado que os trabal-
hadores só reivindicam seus direitos após o 
fim da relação laboral, em função do receio 
de ter o pacto rescindido na hipótese de 
demandar contra o empregador (ou tomador 
de serviço em geral) no curso daquela. Ao 
final do contrato, muitas vezes a pretensão 
do trabalhador tem sido atingida pela pre-
scrição, ficando o trabalhador no prejuízo por 
não poder mais pleitear a devida reparação. 
Desse modo, o trabalhador geralmente tem 
ficado diante do seguinte dilema: demandar 
no curso da relação e correr o risco de perder 
o emprego ou aguardar o fim da relação para 
demandar e ter parte da pretensão fulminada 
pela prescrição.

Nesse contexto, apesar de assegurada 
a inafastabilidade da jurisdição e a proteção 
da relação de emprego pela Constituição 
Federal, o ajuizamento de reclamação trabal-
hista (ação individual) ainda tem ocasionado 
a dispensa de alguns trabalhadores. Essa 
questão tem conferido à Justiça do Trabalho 

Continua
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o título de “Justiça dos desempregados”, na 
medida em que os trabalhadores, em regra, 
têm ingressado em juízo apenas ao final da 
relação.

Como a tutela coletiva é pleiteada em 
juízo pelo substituto processual de forma 
genérica, sem individualização dos bene-
ficiários e independentemente de autorização 
destes, evita-se qualquer tipo de represália 
por parte dos empregadores, garantindo aos 
trabalhadores uma imediata e efetiva pro-
teção de seus interesses e direitos , inclusive 
através da tutela inibitória.

III. O alcance das disposições da Lei 
da Ação Civil Pública e do Código de Def-
esa do Consumidor: a amplitude da tutela 
coletiva

As disposições do Código de Defesa do 
Consumidor, juntamente com as da Lei da 
Ação Civil Pública encerram verdadeiro “Có-
digo de Processo Coletivo”, tutelando toda e 
qualquer ação coletiva, independentemente 
da matéria nela ventilada. Esse é o entendi-
mento da doutrina majoritária.

Os interesses e direitos metaindivid-
uais e as ações coletivas possuem institutos 
e regramentos próprios, não permitindo a 
aplicação de institutos do processo individual 
(Código de Processo Civil e Consolidação 
das Leis do Trabalho), a não ser de forma 
subsidiária. 

Entretanto, apesar de existirem insti-
tutos e instrumentos aptos a tutelarem os 
direitos e interesses metaindividuais, alguns 
juristas insistem na tese equivocada de que o 
Código de Defesa do Consumidor disciplina, 
apenas, as relações de consumo e as ações 
delas decorrentes.

Como já afirmado acima, pensamos 
que as disposições processuais do Código 
de Defesa do Consumidor (arts. 81 à 104) e 
da Lei da Ação Civil Pública são aplicáveis a 
toda e qualquer ação coletiva independente-
mente da matéria tratada, o que incluiu, 
obviamente, a trabalhista.

Defendendo a aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil 
Pública ao processo do trabalho, Raimundo 
Simão de Melo (2004, p. 42) destaca que o 
sistema instituído pela Consolidação das Leis 
do Trabalho “não serve mais para dar pro-
teção efetiva aos direitos dos trabalhadores 
agredidos coletivamente”. 

No mesmo sentido, Carlos Henrique 
Bezerra Leite (2002, p. 157) assevera que a 
legislação material e processual do trabalho 
não possui normas próprias disciplinando as 
ações coletivas, pelo que entende constituir 
tarefa do intérprete a aplicação do sistema in-
tegrado pelas normas da Constituição Federal 
de 1988, Lei da Ação Civil Pública, Código 
de Defesa do Consumidor, Leis Orgânicas do 
Ministério Público da União e do Ministério 
Público dos Estados e de outras leis esparsas, 
“fazendo-se, apenas, algumas adaptações ao 
procedimento próprio do processo laboral”.

É importante destacar que essas adap-
tações são raras e muito pontuais, tendo em 
vista que a filosofia que orientou a elabora-
ção do Código de Defesa do Consumidor é 
semelhante àquela que orienta o direito e 
o processo do trabalho há anos. Verifica-se 
que o direito do consumidor e o direito e o 
processo do trabalho têm a mesma principio-
logia: proteção ao hiposuficiente (consumidor 
e trabalhador, respectivamente).

Sem fazer qualquer restrição quanto à 
matéria ou ramo do direito, a própria Lei da 
Ação Civil Pública estabelece que:

“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos 
direitos e interesses difusos, coletivos e in-

dividuais, no que for cabível, os dispositivos 
do Título III da lei que instituiu o Código de 
Defesa do Consumidor.”

Comentando o dispositivo, Ada Pel-
legrini Grinover (2000, p. 11) sustenta que 
“as disposições processuais do Código de 
Defesa do Consumidor têm plena aplicação 
a todos os direitos difusos, coletivos e indi-
viduais homogêneos, por força do art. 21 da 
Lei da Ação Civil Pública”, no que é expres-
samente seguida por Carlos Henrique Bezerra 
Leite (2002, p. 158).

 Portanto, inexistindo legislação 
específica sobra a tutela dos interesses e di-
reitos metaindividuais trabalhistas, impõe-se 
a aplicação conjunta da Constituição Federal 
de 1988, do Código de Defesa do Consumidor 
e da Lei da Ação Civil Pública, entre outras 
leis esparsas, possibilitando, com isso, a 
adequada e efetiva tutela daqueles interesses 
e direitos. Outrossim, como bem lembra 
Carlos Henrique Bezerra Leite (2002, p. 158), 
o intérprete ou aplicador do direito deve 
adaptar o processo do trabalho ao processo 
constitucional, e não esse àquele.

V. A ineficácia da tutela coletiva
Como ressaltado, a tutela coletiva é 

voltada para a socialização (função social) 
e democratização do processo. Visa a efe-
tividade processual, a pacificação social 
através da solução preventiva (ou inibitória), 
homogênea e célere de questões, contribui 
para a efetivação do amplo acesso à justiça 
e facilita o tratamento processual de causas 
pulverizadas (atomizadas), conferindo-lhes 
tratamento molecular.

Entretanto, não obstante a tímida atu-
ação de alguns substitutos (ou legitimados 
extraordinários), constantemente tem havido 
a tramitação, concomitante ou sucessiva, 
de ações coletivas e milhares de ações in-
dividuais com causa de pedir e pedidos 
coincidentes.

O principal motivo da existência de 
ações coletivas e inúmeras ações individuais 
com o mesmo objeto é a falta de conheci-
mento e divulgação do ajuizamento daquelas, 
o que tem levado os interessados e possíveis 
beneficiários delas a pleitearem, individual-
mente, o direito. Aliado a isso, podemos apon-
tar a falta de preparo e de conhecimento de 
alguns magistrados para lidar com as ações 
coletivas, os quais têm restringido o alcance 
(territorial, nos limites da competência ter-
ritorial do prolator , e, também,  subjetivo, 
apenas aos substituídos constantes no rol 
anexado ao processo ) da tutela jurisdicio-
nal coletiva. Por outro lado, muitos juízes, 
advogados e membros do Ministério Público 
simplesmente desconhecem o rito procedi-
mental da ação coletiva.

Em decorrência, com uma cer ta 
freqüência tem sido argüida a preliminar 
de litispendência ou de coisa julgada nas 
ações individuais e, às vezes, até mesmo nas 
coletivas. Na jurisprudência e na doutrina a 
questão posta é bastante controvertida. Há 
divergência nos próprios tribunais, inclusive 
no Tribunal Superior do Trabalho , cujos 
entendimentos têm variado conforme a com-
posição no momento do julgamento. Essa 
controvérsia e multiplicidade de entendimen-
tos, até certo ponto naturais no direito, têm 
gerado insegurança jurídica e, por essa razão, 
deve ser solucionada e pacificada.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 
Arenhart (2003, p. 751) lembram que para 
bem operar com as ações coletivas é preciso 
“despir-se de velhos preconceitos (ou ‘pré-
conceitos’), evitando recorrer a raciocínios 
aplicáveis apenas à ‘tutela individual’ para 

solucionar questões atinentes à tutela cole-
tiva”. Destacam também que:

“Em que pese o fato de o direito nacio-
nal estar munido de suficientes instrumentos 
para a tutela das novas situações de direito 
substancial, o despreparo para o trato com 
esses novos e poderosos mecanismos vem, 
nitidamente, minando o sistema e transfor-
mando-o em ente teratológico que flutua no 
limbro.”

Portanto, como o ordenamento jurídico 
vigente disciplina a matéria de forma objetiva 
e eficaz, temos que falta, apenas, aprofunda-
mento nos estudos sobre a matéria por parte 
dos operadores do direito e a correta aplica-
ção das regras de hermenêutica jurídica. Há 
no Código de Defesa do Consumidor e na Lei 
da Ação Civil Pública, verdadeiros diplomas 
de processo coletivo, soluções para os prob-
lemas apontados.

É bom registrar que a proliferação de 
ações coletivas acarreta, necessariamente, 
um maior respeito aos direitos alheios, na 
medida em que há a efetiva reparação de 
todo e qualquer dano, independentemente do 
seu valor. Assim, atos ilícitos (“lato sensu”) 
que antes ficavam impunes dado o alto custo 
da tutela individual, podem ser devidamente 
sancionados e reparados os danos deles 
decorrentes.

 Inegável, pois, que a tutela coletiva 
é um importante instrumento da cidadania 
que deve ser estimulado e melhor estudado 
e compreendido pelos operadores do direito. 
No âmbito trabalhista, por inexistir legisla-
ção específica sobra a matéria, impõe-se a 
aplicação conjunta da Constituição Federal 
de 1988, Lei da Ação Civil Pública, Código 
de Defesa do Consumidor, Leis Orgânicas do 
Ministério Público da União e do Ministério 
Público dos Estados, entre outras leis espar-
sas, possibilitando, com isso, a adequada e 
efetiva tutela daqueles interesses e direitos.

Deve haver a adaptação do processo do 
trabalho ao processo constitucional.

(*) Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional 
do Trabalho da 13ª Região. Pós-Graduado em Direito 
do Trabalho pela Universidade Potiguar – UnP.
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caminhos da vida
Entrevista com o juiz aposentado Ruy Eloy

O timoneiro da lutaO timoneiro da luta
pelos tribunaispelos tribunais
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Aos 12 anos, quando chegou a João 
Pessoa para cursar o Ginásio, 

o adolescente Ruy Eloy trouxe na 
bagagem o desejo de honrar aos pais 
dedicando-se aos estudos e o de nutrir 
a paixão pela arte – especialmente 
a poesia e o teatro -, semeada no 
curso primário da Escola Elementar 
Mista do município de Remígio, onde 
nasceu. Terceiro de cinco filhos do 
tabelião Estanislau Eloy e da dona-de-
casa Lucinda Eloy, o menino nascido 
no “povoado que tinha uma ladeira 
no meio” sempre foi um bom comu-
nicador.

“Gostava de declamar poesias, 
escrever, formava grupos teatrais no 
colégio. E isso me ajudou a formar 
um círculo de amizades grande”, 
relembra Ruy Eloy, hoje respeitado 
magistrado, aposentado como juiz 
do Trabalho aos 70 anos – 33 deles 
dedicados a sentenças trabalhistas. 
Apaixonado pelo ofício, deixou para os 
registros da magistratura paraibana a 
frase “saio para cumprir a Lei”, dita 
durante sua despedida do TRT da 13ª 
Região, no ano passado – uma clara 
afirmação de que teria muito ainda a 
oferecer à magistratura do Trabalho.

Porém, quem só conheceu o juiz 
Ruy Eloy como magistrado pode se 
surpreender com os vários papéis que 
esse ator da vida real já desempen-
hou. Como em um espetáculo cênico, 
sua trajetória pode ser dividida em 
três atos bem definidos. E foi du-
rante uma entrevista de quase duas 
horas e meia, na sede da AMATRA 13 
- Associação que ele ajudou a fundar 
-, que Ruy Eloy revelou momentos 
importantes sobre cada um deles. 
E garantiu: “se tivesse que voltar no 
tempo faria tudo do mesmo caminho. 
Não me arrependo de nada”.

Praticamente todos os filhos de 
Remígio, à época ainda distrito de Areia, 
deixavam o local para estudar em Campina 
Grande ou João Pessoa. A Capital foi o 
destino do adolescente Ruy Eloy, que no 
Colégio Pio X participou da restauração da 
Arcádia Pio X, uma academia literária que 
havia funcionado na época de José Lins do 
Rego, mas que estava desativada até então. 
“Aos domingos íamos à missa e depois para 
a reunião da Arcádia. Fui apresentado como 
orador do grupo que quase quinzenalmente 
ia à casa de Oscar de Castro mostrar o que 
era produzido”, conta.

Aos 15 anos, durante a restauração da 
Rádio Tabajara, o orador da Arcádia fez teste 
para o rádioteatro. Aprovado, passou a inte-
grar o cast da Emissora, sob direção de Lin-
duarte Noronha. “Entrei no meio artístico, 
mas nunca deixei de estudar. Fazíamos um 
programa aos domingos chamado Histórias 
do Pai João, criação de Luiz Vilar”, relembra. 
Foi nesse período que Ruy Eloy começou a 
lecionar Português. Porém, em menos de 
seis meses, deixou a escola onde ensinava 
para servir ao Exército.

Mas a vida de artista seguia cada vez 
mais intensa. “Um grupo da Faculdade de 
Letras resolveu montar o auto sacramen-
tal de Calderon de La Barca, intitulado O 

Grande Teatro do Mundo, sob direção de 
Joel Pontes. Ensaiamos a peça, que foi 
montada no adro de Santo Antônio. Na 
época, um repórter de O Cruzeiro veio para 
fazer uma reportagem, isso em 1954. A 
montagem foi destaque nas revistas na-
cionais O Cruzeiro e Visão”.

O sucesso de O Grande Teatro do 
Mundo serviu de ingresso no Teatro de Es-
tudante da Paraíba, onde o recém-chegado 
ator foi logo indicado para concorrer à 
presidência. Tornou-se presidente do TEP e 
promoveu a primeira montagem, no teatro 
paraibano, de uma peça de Ariano Suas-
suna. Na estréia de “Cantam as Águas de 
Sião”, o próprio Ariano estava na platéia. 
“Ele encantou-se tanto que depois foi con-
osco para o Cassino da Lagoa e nos ofer-
eceu um jantar, além de autografar alguns 
programas”, rememora.

Entre o teatro e o serviço militar, o 
presidente do Teatro do Estudante da Paraí-
ba também levou o grupo ao pioneirismo 
interestadual ao participar de uma mostra 
nacional – o 1º Festival Nortista de Teatro 
Amador, realizado em Natal (RN). Ruy Eloy 
deixou a presidência do TEP para crescer 
na arte. Fundou o Teatro Universitário, outro 
importante grupo cênico do Estado. “Ainda 
hoje conservo a Ata de Fundação”, revela.

ATO 1º
Infância, adolescência e vida artística
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Quando deixou o serviço militar obrigatório, em 1956, 
Ruy Eloy não voltou mais à escola onde lecionava Português. 
Ficou desempregado, até surgir o concurso para o Curso de 
Oficiais da Polícia Militar da Paraíba. Ato incomum, o coronel 
Edson Ramalho abriu a participação de civis na disputa. “Entrei 
nessa leva e concluí o Curso em primeiro lugar”, orgulha-se. Na 
turma estavam colegas como Nilton de Araújo Leite e Humberto 
Lucena, entre outros.

Mantendo ainda contato com o meio artístico, o então 
militar Ruy Eloy chegou ao posto de Capitão da PM. “Mas meu 
objetivo não era aquele, apesar de gostar da vida militar. Eu es-
tava ali para atingir um fim: me formar em direito e me tornar 
um juiz. Era o sonho do meu pai. Ele, como tabelião, achava 
o juiz a pessoa mais poderosa do mundo. Eu queria ser mag-
istrado”. Para alcançar o sonho, ainda durante a trajetória de 
policial militar, foi aprovado e ingressou na Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Paraíba.

Paralelamente ao curso universitário e a carreira na Polí-
cia, o então Segundo Tenente da PM casou-se com Yara, “uma 
das mais belas jovens da Capital paraibana”, descreve. Dessa 
união nasceram os filhos Rodolpho, Romeyka, Heathcliff  e Yara 
Kalpúmya.

Ruy Eloy gostava da rotina militar, mas sabia que aquele 
era um período passageiro. Foi em 1966, quando da abertura do 
concurso para Juiz de Direito promovido pelo TJ da Paraíba, que 
o até então militar deu início à sua trajetória como magistrado. 
“Deixei a vida militar e fui assumir a comarca de Bonito de Santa 
Fé, em junho de 1967. Em novembro do mesmo ano, fui removido 
para Queimadas”, detalha.

Juiz de Direito, Ruy Eloy também lecionava em colégios de 
Campina Grande.Três anos depois, o magistrado foi convidado a 
ensinar na Faculdade de Direito de Campina Grande. Começava ali 
uma carreira respeitada como docente universitário. Mais tarde, 
novo convite: formar o corpo docente da Faculdade de Direito 
Autônoma. E, finalmente, o ingresso como professor da Universi-
dade Federal da Paraíba.

Mas foi em 1971 que Ruy Eloy entrou para a magistratura 
do Trabalho. Aprovado em concurso, foi nomeado juiz substituto. 
Tomou posse em outubro do ano seguinte. Designado para atuar 
nas duas juntas de João Pessoa, manteve paralelamente a rotina 
de professor em sala de aula. O filho do tabelião que sonhava em 
ver o filho juiz realizou o desejo acalentado. “Meu sonho era chegar 
um dia a ser magistrado”. Um sonho de 33 anos, um espetáculo 
cênico cheio de intensidade e vida. Aplausos.

ATO 2º
O casamento e a vida militar

ATO 3º
Ingresso na magistratura e no magistério superior

“Quem entra no meio do fogo é pra ser queimado e eu por sorte não morri. Eu não dava nem tirava razão 
de ninguém. Entrei para assumir o tribunal sem perseguir ou ofender, sem discriminar ninguém.”

Ruy Eloy durante a posse como 
presidente do TRT da Paraíba

O Sr. declarou, em sua despedida da 
magistratura, que saía para cumprir a Lei. 
Como foi ter que deixar, sem querer, um 
cargo exercido por 33 anos?

Uma sensação de desalento. Tudo 
que eu fiz na vida, todas as fases, de ne-
nhuma delas me arrependo. Adorei ser ator 
– e me afastei por força das circunstâncias, 
mas se hoje tivesse oportunidade voltaria; 
Fui professor, adorei – apesar de ter resisti-
do a convites; Gostei de ser militar. É certo 
que foi uma oportunidade que surgiu, mas 
gostei. É tanto que me saí bem, fiz grandes 
amigos por lá. Adorei ser juiz de Direito, 
depois juiz do Trabalho... Se tivesse que 
voltar hoje, faria o mesmo caminho. Não 
me arrependo de nada.

Fazendo um balanço dessa carreira 
como magistrado, qual foi ou quais foram 
os momentos mais felizes e qual o mais 
desafiador?

Para mim, todos os momentos foram 
felizes. E os desafios a todo tempo. O im-
portante é saber contornar as situações di-
fíceis. Felizmente, Deus me deu condições 
de contornar. O maior desafio foi assumir a 
presidência do TRT – o único que assumiu 
a presidência no Brasil, quiçá no mundo, 
sendo juiz de primeira instância. E ainda 
na condição de presidente e interventor, 
com plenos poderes.

Meu maior desafio. Não gosto de lem-
brar, mas é história: era uma fase dificílima, 
o Tribunal estava desacreditado. Juizes e 
servidores tinham vergonha de dizer que 
eram do TRT. Chegamos a tal ponto que 
havia um programa de rádio que começava 

com a Marcha dos Pimpolhos, e o apresen-
tador dizia “esse é o hino oficial do TRT”.

Assumi o Tribunal em junho de 1997. 
Estava de férias, recebi um telefonema na 
fazenda, diretamente do TST, pela manhã, 
me convocando para, no mesmo dia, à noi-
te, jantar com o ministro-corregedor Almir 
Pazzianotto, em João Pessoa. Comecei a 
me preparar para voltar sem saber o que 
era. Depois ligaram de novo e alguém leu 
o Diário Oficial pra mim por telefone. ‘O 
senhor vai assumir a presidência do Tribu-
nal’. Fiquei pasmo.

Por que maior desafio? Porque entrei 
numa guerra onde duas falanges se deba-
tiam. Entrei no meio, tiroteio de um lado e 
de outro. Quem entra no meio do fogo é pra 
ser queimado e eu por sorte não morri. Eu 
não dava nem tirava razão de ninguém. En-
trei para assumir o Tribunal sem perseguir 
ou ofender, sem discriminar ninguém. 

Fui determinado para assumir e pas-
sar um mês na presidência. Era a previsão. 
Porque o Tribunal da Paraíba ia ser extinto. 
Eram favas contadas. E nós voltaríamos 
ou para Pernambuco ou para Fortaleza. 
Com um gravame ainda maior: isso foi no 
auge da crise política do Estado, quando 
Ronaldo Cunha Lima rompeu com José 
Maranhão – e a bancada rachou também. 
Eu precisava de apoio político, porque sem 
isso o Tribunal fatalmente seria extinto.

Lá fui eu falar com os parlamentares, 
tive a sorte de ter sido professor de alguns 
deles, colega de colégio de outros... isso 
me serviu de cartão de acesso. O que es-
tava em jogo era o Estado da Paraíba. O 
Estado não podia se dar ao luxo. Se perdês-

O juiz Ruy Eloy e o vice-presidente da 
República, Marco Maciel (à esquerda)
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Em 1954 Ruy Eloy foi destaque 
em matéria da revista Visão, na época, 
uma das publicações mais lidas 
no Brasil.

Na luta pela manutenção dos tribuinais 
do Trabalho em todo o Brasil

semos o Tribunal íamos perder na época 
um orçamento de R$ 82 milhões. Esse era 
o meu argumento com os políticos. Até em 
Brasília recebi apoio dos parlamentares. 
Até hoje tenho um memorial subscrito pe-
los 12 deputados e 3 senadores da Paraíba, 
dando total apoio ao TRT.

Parti para a luta fortalecido. Os 
colegas também passaram a me apoiar. 
Ninguém queria perder o Tribunal. Criamos 
um slogan para a campanha de preserva-
ção desse Tribunal, que era “Justiça do 
Trabalho: defenda essa conquista”.

Com isso movimentamos o Brasil 
todo. Fizemos uma marcha à Brasília, 
além daquela marcha que fizemos aqui, 
em João Pessoa. Na Capital Federal, 
enquanto fazíamos a manifestação, a de-
putada Zulaê Cobra, relatora do processo 
de extinção dos tribunais, ouviu e veio até 
nós, subiu ao palanque e emocionada disse 
que a partir daquele momento mudava o 
posicionamento. Que agora era a favor da 
preservação dos tribunais.

De modo que permanecemos. Em vez 
de passar um mês passei 3 anos, 4 meses 
e 14 dias – o período mais longo como 
presidente (o mandato regular é de dois 
anos). Entreguei o TRT em ordem, read-
quiriu o respeito da população, a bancada 
se entendendo. Entreguei o barco com a 
tripulação sã e salva. Foi uma vitória para 
a Paraíba e até para os outros tribunais. 
Quando chego nos lugares muita gente 
me saúda como o timoneiro na luta pela 
preservação dos tribunais.

Como o senhor define esse desace-
lerar da aposentadoria?

Para não parar, eu fui cuidar de voltar 
à Ordem dos Advogados para poder vol-
tar ao escritório de advocacia. Fico mais 
orientando meu filho e minha nora. O juiz 
fica num dilema quando se aposenta. Por 
exemplo, minha consciência não me deixa 
pegar todas as causas. É uma cláusula de 
barreira natural. Já fui procurado no escri-
tório e tive que muitas vezes agradecer e 
não pegar a causa, porque ia de encontro 
a tudo que eu fiz na vida. É uma cláusula 
de barreira natural.

Outra que a lei impõe ao magistrado 
três anos de proibição de atuação na área 
que ele atuou como magistrado. Imagine, 
70 anos de idade com mais três de qua-
rentena... isso até desestimula...

O senhor é uma pessoa claramente 
realizada profissionalmente. Tem algo que 
gostaria de ter feito e não fez?

Tudo que quis, realizei. Até mais do 
que pretendia. Por exemplo, nunca imagi-
nei chegar à presidência do Tribunal. Estou 
satisfeito por tudo o que houve. Digo que o 
que me confortou muito, além do apoio da 
família, foi o apoio e a estima dos colegas. 
Fui três vezes presidente da Associação 
dos Magistrados – duas vezes da AMATRA 
13, do qual fui fundador, e antes da Asso-
ciação da 6ª Região.

Aliás, há um fato curioso. Por três 

ou quatro me-
ses, período em 
que estávamos 
dando início à 
AMATRA 13, fiquei 
como presidente 
nas duas. Depois 
que aqui estava tudo 
oficializado, me desli-
guei de Pernambuco. 
Outra coisa interessan-
te: foram 13 juízes que 
formaram a AMATRA 13. 
Começamos assim.

Como o senhor se 
sente sendo um dos fun-
dadores desta Associação 
em que estamos agora, 
com todo esse prestígio, 
entidade respeitada pelos 
colegas e pela sociedade?

Me sinto gratificado. A 
AMATRA 13 progride e hoje 
cumpre bem o seu papel. Tem tido 

excelentes dirigentes. Sinto a mesma satis-
fação que um pai tem quando vê um filho 
triunfar. Quando mais ela cresce, mas eu 
me rejubilo. Uma semente que germinou 
e produziu bons frutos.

Também produzimos o embrião da 
Esmat, quando realizamos o primeiro 
curso de preparação de magistrados na 
Paraíba. Depois se desenvolveu e nasceu 
a Esmat (Escola Superior da Magistratura 
Trabalhista da Paraíba). E a AMATRA 13 
só pagou os professores de fora, mas juiz 
nenhum recebeu. Éramos voluntários. Tudo 
está na prestação de contas da minha 
primeira gestão.

O senhor, que se aposentou aos 70, 
como vê a presença cada vez maior de 
jovens na magistratura?

Eu defendo que é importante esta-
belecer uma idade mínima para o magis-
trado. Discorde quem discordar, mas por 
mais estudos que os moços tenham, eles 
não têm a vivência, a experiência. Na mi-
nha opinião, ninguém poderia ser juiz com 
menos de 30 anos de idade, devido à soma 
de poderes que se encontra nas mãos do 
juiz e que nenhuma outra autoridade tem. 
É preciso equilíbrio, serenidade, sensatez. 
Acho que deveríamos defender uma cam-
panha de idade mínima para ser juiz.

Porém, a entrada de juízes cada vez 
mais novos na magistratura é uma realida-
de. O que o senhor diria um juiz que está 
começando agora, há pouco tempo, se ele 
perguntasse o que é preciso para se tornar 
um magistrado coerente, correto?

Serenidade, prudência, ao lado do es-
tudo, é claro. Mas, sobretudo, ser sereno e 
prudente. A autoridade do juiz não está no 
grito ou na arrogância, mas na serenidade. 
Quanto mais sereno, maior a autoridade. 
Não sou contra juiz novo, mas acho que o 
ideal seria um certo amadurecimento, um 
condimento a mais. É o caminhar que vai 
amealhando experiências, mas claro que 
toda regra tem exceção.

Ruy Eloy e esposa na inauguração 
do Fórum Eleitoral de Remígio



8

tela de cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Paradise Now
(PARADISE NOW)  

DRAMA, ALEMANHA/FRANÇA/HOLANDA/ISRAEL, 2005 - 90 MIN

Passados cinco anos do ataque ter-
rorista que provocou a queda das torres 
gêmeas do World Trade Center, a cidade 
de Nova Iorque retorna, aos poucos, ao 
seu ritmo normal. Os escombros do que 
fora um dos cartões postais da cidade já 
não existem, cedendo lugar ao vazio hoje 
denominado ground zero. As bandeiras 
americanas que invadiram as sacadas 
dos prédios da metrópole como numa 
declaração explícita de nacionalismo já 
foram em sua grande maioria recolhidas. 
E, paulatinamente, a narração dos fatos 
e das tragédias pessoais que ocorreram 
naquela fatídica manhã deixam de ser “a pauta do dia”. 

Estas perceptíveis alterações não tem o condão de modificar 
o sentimento invisível que subitamente se apoderou não só dos ha-
bitantes daquela cidade, e dos americanos de uma maneira geral, 
mas de todos aqueles que residem ou pelo menos se encontram 
de passagem em algum lugar passível de um novo atentado – o que 
inclui, de maneira indistinta, qualquer  localidade situada na América 
do Norte, Europa ou Ásia, ou seja, quase meio mundo -  o medo 
dos terrorismo, que nos leva a desconfiar de qualquer estranho que 
possua  característica étnica que remeta ao oriente médio.  

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

ANO VII - Nº 26 -João Pessoa/Paraíba - Dezembro de 2006 a Fevereiro de 2007

Numa tentativa de desvendar o universo dos temidos ho-
mens-bomba, o diretor  israelense Hany Abu-Assad  nos apresenta  
Said (Kais Nashef) e Khaled (Ali Suliman), dois amigos de infância 
que moram numa cidade próxima à Tel Aviv, e alternam seu tempo 
entre o  trabalho numa oficina de fundo de quintal e o consumo 
de drogas no alto das montanhas. Ambos se revelam despojados 
de qualquer fanatismo e não se diferenciam, à primeira vista, de 
jovens descompromissados de outra parte do mundo.  A trajetória 
que leva estes jovens a se transformarem em “mártires” da causa 
palestina é mostrada em Paradise Now.  

O filme revela que  a morte que se dá em nome da Alá 
– como acreditam aqueles suicidas que a buscam -  é vista como 
uma maneira de se atingir o paraíso, dando sentido a vidas que 
se desenrolam sem grandes perspectivas, marcadas apenas pela 
opressão e violência resultantes do conflito que se arrasta sem 
solução entre palestinos e judeus. 

O grande mérito de Paradise Now é expor a problemática 
do terrorismo sob a ótica dos vilões da história, que aparecem 
aqui de forma humanizada, inseridas em seu contexto familiar, 
interagindo em seu meio social. Diga-se, contudo: o filme não 
procura justificar as ações terroristas ou isentá-las de culpa, 
mas apenas revelar ao espectador ocidental o que parece ser 
incompreensível -  o que leva alguém a sacrificar a própria vida 
e a acabar com a vida de outras pessoas inocentes de forma 
fria, calculada e sem remorsos. A produção  não toma, ainda, 
partido de qualquer dos lados do conflito, limitando-se a expor 
a sua existência, sem oferecer uma saída, mas deixando no ar a 
certeza de que a violência não há de ser a solução. 

Vencedor de diversos prêmios como o European Film Awar-
ds de Melhor Roteiro, o   Globo de Ouro e o Independent Spirit 
Awards de Melhor Filme Estrangeiro, Paradise Now foi indicado 
ao Oscar nesta última categoria mas, como era de se esperar, não 
o ganhou. Merece, sem sobra de dúvidas, ser visto: é um filme 
direto, preciso, delicado e acima de tudo, corajoso, pois é preciso 
coragem para se abordar tema tão delicado sem sectarismo ou 
panfletagem.   

Com o firme propósito de unir os as-
sociados e fazê-los frequentar a sede da 
Associação, a atual Diretoria instituiu um 
lanche semanal, sempre às quintas-feiras, 
reservando a última semana do mês para 
um almoço em torno dos colegas que atuam 
nas Varas do interior do Estado.

Já no último dia 08 de fevereiro teve 
início a programação, tendo comparecido 
diversos associados para um final de tarde 
descontraído e um bom bate-papo.

Na oportunidade, se fizeram presentes, 
dentre outros, o ex-Presidente da AMATRA 
13, Ubiratan Delgado, que pôde verificar a 
galeria na qual a sua foto foi inserida, e o 
colega Arnaldo Duarte do Amaral, recém 
removido da VT de Areia para a 9ª VT da 
Capital.

Lanchinho na AMATRA reúne associados às quintas-feiras

DESCONTRAÇÃO E BATE-PAPO

Juiz Ubiratan Delgado, 
ex-Presidente da AMATRA 

13, em visita à Galeria 
de Fotos de Ex-Presidentes

Juízes Arnaldo Duarte 
e Ana Paula Campos no 
lanche da AMATRA 13. 
Ao fundo, Juízes Carlos 
Hindemburg, Paulo Roberto 
e Marcelo Maia
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Informátic      Jurídica MARCOS FARIAS *@
Rede Wireless na nova sede da AMATRA 13

3

“O Brasil é o sexto país das Américas 
com melhor acesso acesso a informações 
do sistema judiciário. A colocação foi ob-
tida em pesquisa do Centro de Estudos 
de Justiça das Américas (Ceja), instituição 
dedicada a analisar as ações do Poder Judi-
ciário nos países americanos. O Brasil rece-
beu nota 45,8, em 100 pontos possíveis, 
repetindo resultado de dois anos antes. O 
primeiro colocado, os EUA, ganhou 80,7 
com 4,3 pontos a mais do que em 2004.

O estudo do Ceja avalia a oferta de 
informações oferecidas por Tribunais de 
Justiça e Ministérios Públicos através da 
internet e a facilidade de obtê-las. São 
analisadas as páginas de ambas as instân-
cias. Entre os dados verificados estão um 
desenho da hierarquia judiciária, acesso 
a documentos e telefones de contato, 
publicação de sentenças e possibilidade 
de recursos A nota obtida pelos tribunais 
vale 60% da final.

Os tribunais brasileiros aparecem na 
sexta posição do ranking, com nota 86,8, a 
mesma de dois anos antes. Já o Ministério 
Público figura na na décima-primeira colo-
cação, com apenas 20 pontos. Em relação 
a 2004, também não houve evolução.

Na nova sede da AMATRA 13 e ESMAT 13, os associados 
têm acesso à Internet, gratuitamente, através de rede Wireless 
(sem fio), disponibilizada para os computadores (desktop) ali 
instalados e para os notebooks (laptops) que tenham instalado 
o sistema wireless. 

Dessa forma, o associado que dispuser de notebook com 
wireless terá a sua disposição o acesso gratuito à internet, sem-
pre que visitar a nova sede da AMATRA 13. O sistema está dotado 
de segurança, só podendo ser utilizado com a digitação de login 
e senha, que serão informados exclusivamente ao associado.

Na sala dos associados, a Diretoria da AMATRA 13 dis-
ponibilizou também um moderno computador, com monitor 
LCD de 17’’, impressora e acesso à Internet para quem quiser 
ali desfrutar de momentos de lazer, onde também estão à dis-
posição dos visitantes uma moderna televisão de 29 polegadas 
com acesso à rede de TV SKY e um DVD player.

Brasil é o sexto em ranking 
de acesso ao judiciário

 O Direito e o Espaço Cibernético - 
    http://www.juridica.com.br/fra_textos_ 
    atuali.asp?CodArtigo=14

O Direito e a Informática – http://www.
     advogado.com/analis01.htm 

O Direito e a Internet - http://www.trlex.
    com.br/resenha/marco/marco.htm

Direito Virtual: Aplicações para o 
    Direito do Futuro -  http://www.jurua. 
    com.br/outros_artigos/dir_virtual.asp

Como ter uma boa página jurídica na 
    Internet – http://www.jurua.com.br/
    outros_artigos/internet_pag.asp

Internet sob a óptica jurídica - http://
    www.infojus.com.br/area1/
    walteranafranco1.htm

Processo Civil como sistema 
    autopoiético e aplicação do Direito 
    Cibernético  - http://www.infojus.com.

br/area4/carlaasfora.htm

Implicações ético-jurídicas das novas 
    tecnologias da informação - http://www.
    infojus.com.br/area1/Pedro%20Torres.htm

Contratos virtuais - 
    http://www.advogado.com/internet/zip/
    contrato.htm

O documento eletrônico com meio de 
    prova - http://www.advogado.com/inter  
    net/zip/tavares.htm

Sociedade de informação e o Direito: a 
    assinatura digital - 
    http://www.advogado.com/internet/zip/
    assinatu.htm

O e-mail como prova no Direito 
    alienígena - http://www.advogado.com/
    internet/zip/prova2.htm

O spam e a legislação brasileira - http://
     www.advogado.com/spam.htm

HOMEPAGES DE ARTIGOS SOBRE INFORMÁTICA JURÍDICA

(*) Juiz do Trabalho aposentado



Minha segunda casa

(*) Juíza do Trabalho Substituta da 5ª Região

ANA CECÍLIA *
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o É para mim uma alegria muito 
grande falar do período que passei 
na Paraíba. Se eu pudesse resumir 
em uma só palavra o significado, em 
minha vida, do TRT da 13ª Região, a 
palavra seria REALIZAÇÂO.

Realização do desejo de morar 
em outra cidade e de conhecer novas 
pessoas.

Realização do objetivo de apren-
der novos métodos de trabalho.

E a maior de todas elas, a reali-
zação da meta de ingressar na Magis-
tratura do Trabalho, carreira que me 
conquistou aos poucos, ao longo dos 
anos em que fui servidora do Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região.

Sim, porque ser juíza não era um 
sonho de infância. 

Nem sei bem precisar quando 
passou a ser um sonho. 

Só sei que, quando me dei conta, 
estava completamente fascinada pelas 
questões do mundo do trabalho e, hoje, 
não me imagino fazendo outra coisa.

passos como magistrada. Fiquei mais 
humana. Tive a oportunidade de atuar 
em uma central de execução, idéia que 
sempre defendi, e que tive o privilégio de 
vivenciar. Precisei sair daqui para voltar 
uma pessoa melhor e estou apenas co-
meçando. Muito há por fazer, ainda.

Tenho a certeza de que fiz a esco-
lha certa. Hoje estou plenamente feliz, 
perto de minha família, em minha casa, 
em minha terra, atuando em minha 
região, no TRT em que trabalhei por 
quase 14 anos e onde aprendi quase 
tudo o que sei.

Mas também tenho a satisfação 
e a honra de ter ingressado na Magis-
tratura pelo TRT da 13ª Região, que 
considero uma segunda casa, que me 
recebeu como filha e da qual tenho 
muitas saudades, onde fiz amigos para 
a vida inteira. 

Minha eterna gratidão ao TRT da 
13ª Região e meu carinho por todos 
vocês, colegas e amigos.

Um forte e fraternal abraço a 
todos, que espero, sinceramente, en-
contrar em breve.

Até aqui foi um longo caminho, 
que, muitas vezes, foi difícil percorrer, 
mas que também foi cheio de con-
quistas.

Vir para a 13ª Região foi muito 
mais do que simplesmente atuar em 
um Estado diferente do meu. 

Significou vitória. Significou ama-
durecimento. Foi, até então, o maior 
desafio de minha vida.

Na 13ª Região dei meus primeiros 

A ESMAT 13 – Escola Superior da Ma-
gistratura Trabalhista da Paraíba realizou, 
no período de 11 a 30 de janeiro, o “Módulo 
Regional de Recepção e Treinamento de Novos 
Juízes Substitutos”, destinado aos 11 novos 
juízes que tomaram posse no último dia 10 
de janeiro no TRT da 13ª Região.

Nesse período, os novos associados 
assistiram a palestras relacionadas com 
a rotina do magistrado, com enfoques em 
diversas áreas relacionadas com o direito e o 
exercício da magistratura, dentre elas “Ética 
e Prática Judicante”, ministrada pelo Juiz 
Ubiratan Delgado (foto), “O Trabalho da Ou-
vidoria” (Juiz Ouvidor Edvaldo de Andrade) e 
“Aspectos polêmicos da execução trabalhista 
no âmbito da 13ª Região” (Wolney Cordeiro), 
“Ativismo da Magistratura” (Luciano Athaíde 

MÓDULO REGIONAL DE RECEPÇÃO E TREINAMENTO DE NOVOS JUÍZES SUBSTITUTOS

ESMAT 13 e AMATRA 13 realizam curso preparatório 

Juiz Luciano Athayde (21ª Região), Diretor 
de Assuntos Legislativos da ANAMATRA, 
falou sobre “Ativismo da Magistratura”

Chaves), “Audiência, prazos, ritos” (Paulo 
Roberto V. Rocha), “Aspectos relevantes na 
elaboração da sentença/sentença líquida” 
(Lilian Leal), dentre outras. 

No período da tarde, os juízes foram 
liberados para “Acompanhamento super-
visionado nas Varas do Trabalho com os 
Juízes Titulares e/ou substitutos em atua-
ção”. Na programação, aconteceram ainda 
visitas a diversos setores do Tribunal, de 
modo que todos ficassem familiarizados 
com a rotina da Corte.

O “Módulo” foi preparado pela ESMAT 
13, em parceria com o TRT 13, tendo em 
vista inexistir, no Regional, Escola Judicial 
que realize o curso previsto pelos artigos 
93, IV, da CF, e 2°, II, da Resolução Admi-
nistrativa n° 1140/06, do TST.
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Se o Natal representa vida e luz, a 
confraternização natalina da AMATRA 13 
retratou toda a união e alegria dos asso-
ciados no final do ano passado.

Certamente, o dia 19 de dezembro 
de 2006 vai ficar na memória como uma 
daquelas oportunidades em que desfruta-
mos de uma boa e animada música, junto 
como nossos amigos e familiares, tudo isso 
regado a um bom vinho.

O local foi o restaurante Ippon, espe-
cializado em culinária oriental, a música 
ficou por conta do conjunto Nossa Voz, 
composto basicamente por vozes femi-
ninas, mas a alegria, a descontração e o 
clima de comemoração ficaram por conta 
dos mais de 100 juízes e acompanhantes 
presentes.

Na oportunidade, foi realizado um 
bingo através do qual alguns associados 

Natal em união foram brindados com uma TV de 29 pole-
gadas, um DVD player, um mini “system” 
e um final de semana em um dos hotéis 
da Praia da Pipa, este oferecido pela 
Santorini Turismo.

Foi lançada também a campanha 
“Natal Fraterna”, pela qual os associa-
dos puderam “adotar” uma criança car-
ente, presenteando-a com uma pequena 
lembrança natalina, tendo os presentes 
arrecadados sido entregues na comu-
nidade “Vila Feliz”, no município de 
Cabedelo. Confiram abaixo algumas 
fotos da noite:
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ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *
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  * Professor e Juiz Titular da Vara 
do Trabalho de Guarabira-PB

mitos e metáforas
Esse comboio de corda...

Telúrico até no nome, o bispo je-
suíta* nos falou de mistérios da Terra e 
do cosmo. Também tratou do mistério de 
Deus, ficando mais fácil compreender por 
que se diz que mistério é conhecimento 
que brota do excesso e não da falta de luz. 
E entre os vários ensinamentos, insistiu 
no fato de que coração é a palavra mais 
importante da Antropologia bíblica, por 
isso tantas vezes repetida nos rolos da 
Sagrada Escritura. 

Coração vem de cor, cordis, étimo 
latino do qual surgiram várias palavras do 
nosso idioma, formado sob a influência 
dos grandes oradores sacros. Assim, do 
jeito que consorte é quem se liga à sorte 
de outra pessoa, concorde é quem se une 
pelos laços do coração. Recordar, por sua 
vez, nada mais é que tornar a passar pelo 
coração (re-cordis). E misericórdia? Esta, 
segundo o professor Luiz Jean Lauand, foi 
composta do verbo misereo “ter pena” + 
cor, “coração”, significando muito mais do 
que sentir pena de alguém, pois reforça, já 
na sua etimologia, o sentimento depositado 
bem lá dentro, no imo, no próprio coração 
do ser humano. A propósito, segundo aquele 
professor, misericórdia também era o nome 
dado a um punhal que, nos tempos medi-
evais, se carregava na cintura, e que era 
utilizado para dar o “golpe de misericórdia” 
nos soldados moribundos, terminando com 
o seu sofrimento, e que figuraria no Aurélio 
de maneira equivocada, como sendo o pun-
hal que os cavaleiros traziam do lado direito 
e com que matavam o adversário prostrado, 
a menos que este pedisse misericórdia. 

Aristóteles via no coração o hábitat 
das emoções e sensações, noção que 
atravessou tempos antigos e medievos. E 
mesmo depois que a modernidade cientí-
fica desviou para o cérebro o centro de suas 
atenções, a noção filosófica de coração não 
foi abandonada. Que o diga Pascal e suas 
razões do coração, tomado como guia do 

ser humano nos domínios da moral, aqui 
entendida como o constante plenificar-se  
de cada um, a partir do íntimo de seu ser, 
idéia já semeada no Novo Testamento. 
Neste, segundo o dicionário de Filosofia 
Abbagnano, o coração significa a relação 
do ser humano consigo mesmo, tanto no 
desejo (Mt 5, 8; 28), como no pensamento 
e na vontade (1Cor, 7, 37), daí não haver 
maior bem-aventurança que a pureza de 
coração, que permite ao ser humano ver a 
Deus, tangenciando assim o infinito.

No itinerário à plenitude, o cora-
ção dá muitas voltas, o que remonta a 
outra curiosidade etimológica. Nas línguas 
semíticas, coração é qalb (árabe; lav em 
hebraico), significando “girador”, sentido 
algumas vezes escandido por trovadores, 
e consagrado no cancioneiro popular. Em 
sua Roda Viva, canta Chico Buarque: “roda 
mundo roda gigante roda moinho roda pião 
o tempo rodou num instante nas voltas 
do meu coração”. Também na Bíblia, do 
começo ao fim, o autor sagrado insiste no 
chamado divino à conversão do coração, 
que o coração deve “girar”, voltar-se para 
o lugar certo, fazendo de cada um de nós 
um girassol, que, no dizer do professor 
Lauand, quando gira com o Sol que é 
Jesus Cristo, faz com que nossa giração 
se descomplique e nos tornemos simples. 
Para isso, não nos basta a exatidão da 
lógica racional. É preciso, ao contrário, não 
esquecer a lição de Fernando Pessoa, de 
que, nas calhas de roda de nossa vida, o 
que gira, a entreter a razão, é esse comboio 
de corda, que se chama coração.     

 Refiro-me a D. João Evangelista Martins Terra, 
o Dom Terra, que nos deu aulas de Introdução 
ao Pentateuco, no Curso de Teologia,  a quem 
dedico este artigo.

Serviços
Convênios 

Veja aqui quem são os nossos parceiros e as 
vantagens decorrentes de cada contrato. Lembra-
mos que a identificação do associado, mediante 
a apresentação da carteira da AMATRA 13, é 
imprescindível para usufruto dos benefícios.

1 – Assinatura LTR: Desc. espec. nas assinaturas. 
Cartão Visa – em 4 vezes e/ou boleto bancário.
2 – Livraria Prática Forense: Rua Rodrigues de Aquino, 
41. Fone: 222-5501. Desc. 15% à vista e 5% em com-
pras com cartão de crédito.
3 – Dryclean - Lavanderia: Rua Edson Ramalho, 247 
- Manaíra. Fone 247-7878. Desconto:  15% à vista e 
10% em cartão de crédito.
4 – C. E. I. D. – Centro Especializado em Implante 
Dentário: Rua Rui Carneiro. Fone  247-8090. Desconto: 
variam de 10% a 15 %.
5 – Cinemas Mag Shopping, Tambiá e Iguatemi: 
50% no valor da entrada nas terças, quintas e sextas-
feiras com apresentação da carteira de associado da 
AMATRA 13.
6 – Cinema Box ( Manaíra Shopping). 50% no valor da 
entrada nas terças, quintas e sextas-feiras.
7 – Shushi Bessa/Shopping Manaíra. 20% de descon-
to, exceto pratos em promoção e bebidas.
8 – Santorini Turismo. Descontos especiais para 
associados da AMATRA. Fone: 3226-5067. Contato: 
Lígia e/ ou Fred.
9 – Nativa Turismo. Desc. especiais para associados 
da AMATRA.
10 – Prodígio Academia. 10%  em horário integral e 
20% em horário parcial. 50% no valor da matrícula.
11  – Cambrigde Language Institute. Fone: 3226-4333. 
50% na matricula e mensalidade.
12 – Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísicas. 
Fone: 3244-6407. Preços diferenciados para os as-
sociados.
13  – Restaurante Ippon. Fone: 3214-8000. Desc. de 
15% sobre o valor total da conta nos pagamentos à 
vista (dinheiro ou cheque) e 10% nas demais formas 
de pagamento.
14 – Livraria Siciliano. Shopping Manaíra. Desc. 
de 5% .
15 – Hotel Village Campina Grande. Fone 3310-
8001. Desc. de 30% no valor da diária.
16 – Restaurante Porto Madero. Fone 3247-1594 
(Tratar com Clodoaldo). Desc. de 10% sobre 
o valor total da conta nos pagamentos à vista 
(dinheiro ou cheque) e 5% nas demais formas de 
pagamento.
17 – Makro. Os assoc. poderão aderir ao cartão 
do estabelecimento, devendo apenas apresentar 
documentação pessoal e cópia do contra-cheque, 
além da carteira da AMATRA 13.
18 – Yokan (Tambiá Shopping e Cabo Branco). 
Desconto de 5% no almoço e de 10% sobre bebi-
das, sobremesas etc. 


