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Democratização e efetivo acesso
da sociedade ao Poder Judiciário. Este
foi o tema central do 2º Fórum Mun-
dial de Juízes, realizado no período
de 20 a 22 de janeiro deste ano, em
Porto Alegre/RS. O Fórum tem por ob-
jetivo identificar instrumentos para
que o Poder Judiciário torne-se mais
democrático, aproximando mais juí-
zes, advogados e as partes interessa-
das envolvidas em cada processo.

Juízes de vários países estive-
ram presentes ao evento de Porto Ale-
gre, como a juíza francesa Mireille Del-
mas-Marty, da Corte Européia dos Di-
reitos Humanos, o argentino Gerônimo
Sansó e o sociólogo português Boaven-
tua de Sousa Santos. Mais de 400 juí-
zes participaram do Fórum.

A pauta do evento incluiu temas
como Poder Judiciário e Universaliza-
ção dos Direitos, Tribunais Internacio-
nais e Mundialização, ALCA, A Realida-
de do Poder Judiciário.

Os Representantes das Associa-
ções dos Magistrados do Trabalho de
todo o Brasil realizaram um evento pa-
ralelo — a Reunião do Conselho da ANA-
MATRA (Associação Nacional dos Ma-
gistrados do Trabalho) —, onde foram
discutidas questões de relevância para
a Justiça Trabalhista, como os proje-
tos de lei de criação de novas Varas e
da reforma do Poder Judiciário, refor-
mas da Previdência e da Legislação Tra-
balhista, devolução do imposto de ren-
da e da previdência, abono salarial, al-
terações na legislação processual, en-
tre outros.
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Juízes defendem Poder Judiciário
mais democrático
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“Fale com Ela”, novo
filme de Pedro Almodóvar

Escola abre inscrições
para curso preparatório

A guia de depósito judicial na Justiça
do Trabalho tem novo modelo único em
todo o país, desde o dia 14 de janeiro últi-
mo. O Tribunal Superior do Trabalho bai-
xou instrução normativa com as regras de
uniformização dos procedimentos referen-
tes aos recolhimentos dos depósitos judi-
ciais.

Segundo o TST, as novas regras ajus-
tam-se ao atual sistema de pagamento ban-
cário e a grande inovação é a adoção da
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Herminegilda Leite (C) representa AMATRA/PB no Fórum Mundial de Juízes

Novo modelo para a guia de depósito judicial
Transferência Eletrônica Disponível –
TED, que facilitará a efetivação do de-
pósito judicial.

Por este procedimento, o deposi-
tante deverá obter a Identificação de De-
pósito (ID) com o preenchimento da guia
disponível na página do Banco do Brasil
na internet — www.bb.com.br, opção Ser-
viços – ID Depósito — ou na página da Cai-
xa Econômica Federal, no endereço
www.caixa.gov.br - Portal Judicial.
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O Grupo de Estudos da AMATRA XIII reunir-se-á sempre às primeiras sextas-feiras
de cada mês, às 15:00 horas, na sala da ESMAT. Participe!!

Espaço do Leitor
Caro Leitor,

Este é um dos muitos espaços
do Jornal AMATRA destinado a você!

Manifeste a sua opinião, cri-
tique, sugira, questione, contribua
enfim!

Publicaremos, neste espaço,
cartas que sejam enviadas para o
nosso informativo sobre quaisquer
dos assuntos divulgados nas demais
seções ou mesmo sobre algum tema
que você considere relevante.

A comunicação é uma via de
mão dupla. Estaremos publicando,
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no Espaço do Leitor, a repercussão
do nosso jornal junto a você!

Seja bem-vindo e escreva-nos!

O JORNAL AMATRA
É UMA PUBLICAÇÃO BIMESTRAL

DA ASSOCIAÇÃO DOS
MAGISTRADOS DO TRABALHO DA
13ª REGIÃO - AMATRA XIII.

Presidente:

HERMINEGILDA LEITE MACHADO

Vice-Presidente:

       ANA PAULA CABRAL CAMPOS

Diretora Financeira:

MARIA LILIAN LEAL DE SOUZA

Diretora Secretária:

ROBERTA DE PAIVA SALDANHA

Titulares:

JULIETA ELIZABETH C. DE MALFUSSI

ANTÔNIO EUDES VIEIRA JÚNIOR

ANA PAULA CAMPOS AZEVEDO PORTO

Suplente:

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

As informações divulgadas neste
informativo podem ser reproduzidas,

desde que citada a fonte.

Os artigos assinados são de inteira responsabili-
dade dos respectivos autores e não expressam,
necessariamente, a opinião da AMATRA XIII e
do conjunto de seus associados.

ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA

AMATRA XIII
Edifício Atrium - 5º andar – Sala 505

Av. Corálio Soares de Oliveira, nº 433
58.013-260- João Pessoa/PB

Telefones/Fax:
(83) 241 – 7799/(83) 241 - 7640

Site: www.amatra13.org.br

Colaboração para
edição deste número
Anette Leal (MTb/PB 783)

Projeto gráfico e
editoração eletrônica

Ricardo Araújo / MTb/PB 631)
Meios - Comunicação e Design Gráfico

Telefax: 83.241-2695/9382-4438

Tiragem: 500 exemplares.

Impressão: Gráfica JB

l l ll l ll l ll l ll l l

l l ll l ll l ll l ll l l

comunicação!

comuni

EEEEEddddd iiiii ttttt ooooorrrrr iiiii aaaaa lllll

Investindo em comunicação!

comunicação

cartas, dúvidas, artigos
jurídicos, agenda, notícias,
curiosidades enfim, uma grande
variedade de seções que
aguardam as suas sugestões e
colaborações!

A nova Diretoria da
AMATRA XIII acredita que a
comunicação é um dos mais
importantes mecanismos de
democratização, razão pela
qual elegeu a modernização dos
instrumentos de comunicação
que a Associação possui como
uma de suas prioridades. O
informativo estará divulgando
assuntos pertinentes ao
exercício da nossa profissão e
abordando temas relativos ao
Poder Judiciário, como um
todo, além de entretenimentos.

As inovações que
introduzimos no nosso jornal são
as primeiras de muitas das que
pretendemos discutir com você,
associado. Por isso, para nós é
tão importante a sua
participação!

Desejamos a todos uma
boa leitura!

icação

A  Associação dos
Magistrados do Trabalho da 13ª
Região tem a grata satisfação de
apresentar aos senhores leitores
este informativo, que tem por
finalidade maior tornar-se um
instrumento de comunicação
interativa. Inicialmente,
estaremos circulando com uma
periodicidade bimestral, mas o
propósito da AMATRA XIII é que o
nosso jornal seja mensal em um
futuro bem próximo.

O mais importante desta
iniciativa, no entanto, é fazer
com que a nossa Associação
intensifique o processo de
democratização que a tem
caracterizado, desde a sua
criação. Para isso, a sua
participação, associado, leitor,
é fundamental! Você não é
apenas o nosso público-alvo,
mas o co-editor deste
informativo!

O Jornal AMATRA, com um
projeto gráfico bem moderno e
leve, está aberto às
contribuições de todos os
senhores! Temos espaço para

Diretoria Executiva
da AMATRA XIII
Diretoria Executiva
da AMATRA XIII

Conselho FiscalConselho Fiscal



“Ai do País que precisa de bons advogados, bons Juízes, bons membros do Ministério Público.
Uma Nação que é Nação não precisa de bons isso, bons aquilo, porque todos são bons”.

(J. J. Calmon de Passos – jurista brasileiro)! 3

Os Juízes do Trabalho na repressão à litigância de má-fé

Em virtude deste curto espaço, e em
caráter de mera contribuição, pas-

saremos, de forma objetiva, pontual e
sucinta, sem maiores considerações in-
trodutórias ou teoréticas, a tratar do
tema versado no título sugerido.

O respeito à boa-fé, inclusive por
se tratar de um princípio, é uma exi-
gência de todo o Direito, não sendo,
portanto, uma exclusividade do direito
processual do trabalho. É cediço que to-
dos devem se comportar em atenção a
um ingrediente de ordem moral indis-
pensável para o adequado cumprimen-
to do Direito.

Contudo, a prática nos revela um
certo conservadorismo dos Juízes do
Trabalho que, não raras vezes, relevam
atitudes de típica má-fé praticadas nos
autos.

Exemplos não faltam: a) ajuiza-
mento de ações pedindo verbas já pa-
gas, sem qualquer ressalva, buscando-
se alterar a verdade dos fatos, em pro-
cedimento temerário; b) denunciação de
pessoa errada à lide, com intuito pro-
crastinatório; c) alegação de que as tes-
temunhas não compareceram, quando,
na verdade, sequer foram convidadas;
d) pedidos “por pedir” de dano moral,
com valores absurdos; e) oposição de
embargos declaratórios, onde se requer,
na prática, o reexame das provas; f)
interposição de recurso protelatório, em
abuso do direito de defesa; g) ajuiza-
mento de embargos à execução redis-
cutindo matéria “velha”; h) não indi-
cação proposital de bens à penhora; etc.

O que merece destaque é que não
faltam instrumentos legais para que se
busque inibir tais condutas. O artigo 765
da CLT confere ao Juiz do Trabalho am-
plos poderes na direção do processo. O
Código de Processo Civil, por outro lado,
possui vários dispositivos, todos de
aplicação subsidiária autorizada pelo
art. 769 da CLT, acerca do tema. O ar-
tigo 17 (CPC) elenca as condutas do li-

tigante de má-fé (deduzir pretensão ou
defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso; alterar a verdade
dos fatos; usar do processo para con-
seguir objetivo ilegal; resistência in-
justificada ao andamento do proces-
so; proceder de modo temerário; pro-
vocar incidentes infundados; interpo-
sição de recurso manifestamente pro-
telatório); o art. 18 disciplina a apli-
cação de multa e da indenização res-
pectiva, sempre em favor da parte con-
trária; o art. 125, I, dá competência
ao Juiz para reprimir e, inclusive, pre-
venir qualquer ato contrário à digni-
dade da Justiça; o art. 130 autoriza o
indeferimento de diligências inúteis ou
meramente protelatórias; o art. 273
autoriza a concessão de tutela anteci-
pada quando fique caracterizado o abu-
so de direito de defesa ou o manifes-
tou propósito protelatório do réu; o art.
538 prevê a aplicação de multa quan-
do do abuso do direito no caso de em-
bargos declaratórios; o art. 600 dis-
põe sobre os atos atentatórios à dig-
nidade da justiça no caso do devedor
executado; e o art. 601 prevê a apli-
cação de multas em tais hipóteses.

Outro poderoso instrumento foi
conferido pela recente Lei 10.358/
2001, que deu nova redação ao art. 14,
do CPC. Ficou o Juiz do Trabalho auto-
rizado a impor multa a todo aquele (no
nosso entender, inclusive às pessoas
físicas) que deixe de cumprir com exa-
tidão os provimentos mandamentais ou
que criem embaraços à efetivação de
provimentos judiciais, de natureza an-
tecipatória ou final.

Chama-nos a atenção, em parti-
cular, inclusive com certa revolta, pela
perniciosidade, é quando o comporta-
mento reprochável parte do(a)
demandante(a): aliás, é deste(a) que
advém toda a conduta ativa de acio-
nar o Judiciário, donde tudo o que se
segue é conseqüência. Nestes casos,
o autor da ação, valendo-se de benefí-
cios conquistados a duras penas ao lon-
go dos séculos (a exemplo da triparti-
ção do poder; o livre acesso ao judici-
ário; direitos laborais legalmente pre-
vistos; princípio protetor; gratuidade
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PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA é mes-
trando em Direito Econômico, pela Uni-
versidade Federal da Paraíba; Juiz do
Trabalho do TRT da 13ª Região (PB); Bel.
em Administração de Empresas, pela
UFPB; ex-Juiz do Trabalho da 6ª Região
(PE); e ex-Auditor-Fiscal do Ministério do
Trabalho.

PAULO ROBERTO VIEIRA
ROCHA

de acesso à Justiça, nas hipóteses pre-
vistas etc), apropria-se de tais valores de-
mocráticos e, a despeito da grande maio-
ria dos verdadeiramente injustiçados, bus-
cam parcelas que sabe indevidas, muitas
vezes com a assistência do advogado, one-
rando todo o sistema, num comportamen-
to temerário que só traz desprestígio e
descrédito à Justiça Especializada labo-
ral. Nestes casos, nunca hesitamos na atri-
buição da pecha da litigância de má-fé,
com imposição de indenizações e multas,
bem como a não concessão de benefícios
da Justiça Gratuita. O Tribunal do Traba-
lho da 13ª Região, em tais ocasiões, in-
clusive, quando instado, tem reconhecido
a responsabilidade solidária do advogado
que tenha participado da conduta repro-
vável.

Como reitores do processo, até que
ponto os juízes prezam, no nosso dia a
dia, pela efetividade de tais instrumen-
tos de repressão? Não teríamos uma par-
cela de culpa quando calamos, e, de certa
forma, permitimos as reiteradas práticas
abusivas? Não somos também responsá-
veis pelo congestionamento do Judiciário,
haja vista que abrimos mão do nosso po-
der-dever de reprimir as aventuras jurí-
dicas? Ao invés de tanto reclamarmos um
novo ordenamento processual, não nos
compete emprestar efetividade ao vigen-
te, inclusive como dever funcional?

Foi-se o tempo em que o Juiz, os-
tentando sisudez, era mero expectador do
processo. O Juiz atualmente deve ser en-
carado como um cidadão que, engajado
no meio social, está qualificado para agir
ativamente no processo em busca da ver-
dade real, reprimindo, de forma implacá-
vel e sem temor, aqueles que desprezam
o ideal de Justiça.

Artigo JurídicoArtigo Jurídico



“Eu prefiro a paz mais injusta à mais explicável guerra”.
(Cícero)!4

n Dívidas da ECT

a c o n t e c e
A Quarta Turma do Tribunal

Superior do Trabalho decidiu, por
unanimidade, que a execução de
débitos trabalhistas contra a Em-
presa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT) seja feita na forma
de precatório judicial. O ministro
relator da decisão, Milton de Mou-
ra França, argumentou que o STF,

n Juros sobre débitos trabalhistas

Um anteprojeto de lei propondo elevação de juros de mora inciden-
tes sobre dívidas trabalhistas em execução está sendo elaborado pelo
TST, que deverá ser submetido à apreciação do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. Para o coordenador da elaboração do anteprojeto, ministro
Vantuil Abdala, a atual taxa de juros de mora de 1% ao mês estimula a
protelação da quitação dessas dívidas, por ser muito baixa. Segundo ele,
isso explica a acumulação de 1,5 milhão de processos em execução na
Justiça do Trabalho.

em voto de autoria do ministro Mau-
rício Corrêa, “proclamou o enten-
dimento de que a ECT goza da im-
penhorabilidade dos seus bens, de-
vendo a execução ser realizada pelo
sistema do precatório judicial, pas-
sando definitivamente a ser regida
pelos artigos 100 da Constituição
Federal e 730 e seguintes do CPC”.

O novo Código Civil, em
seu artigo 225, prevê que
documentos utilizados para
prova de qualquer ato só
precisarão ser autenticados se
houver contestação quanto à sua
autenticidade. Não é cabível, de
acordo com o novo texto, exigir
previamente cópia autenticada
de documentos.

Outra novidade é a
utilização da palavra “pessoa”
em substituição ao vocábulo
“homem” para designar a
pessoa humana, estabelecendo
simetria com o artigo 5º da
Constituição Federal/88.
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Esta coluna destina-se a informar sobre a
tramitação de ações judiciais e requerimentos
administrativos propostos pela AMATRA XIII ou de
interesse de seus associados.

A fim de que o associado tenha
conhecimento das ações e/ou requerimentos, a
Diretoria da AMATRA XIII está remetendo, nesta
primeira edição, encarte com relatório onde
constam número do processo, Vara onde tramita,
objeto da ação e relação dos seus autores.

A partir das próximas edições, esta Coluna
informará apenas o número do processo, seu
objeto e o respectivo andamento.

Maiores informações e detalhes das
referidas ações poderão ser obtidos ainda na sede
da nossa Associação.

Ações
eRequerimentos

Jur i sp rudênc ia
TRIBUNAL: TST                                            DECISÃO: 14 08 2002
PROC.: RR               NUM: 710811              ANO: 2000   REGIÃO: 02

RECURSO DE REVISTA
ÓRGÃO JULGADOR – QUARTA TURMA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.
RECORRIDOS: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E HAMILTON NOEL DE SIQUEIRA.
RELATOR: MINISTRO ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
DJ   DATA: 23-08-2002

EMENTA
RECURSO DE REVISTA. ALTERAÇÃO DA JORNADA. ENTE PÚBLICO.

A equiparação dos Entes Públicos ao empregador comum, re-
lativamente aos servidores regidos pela CLT, não pode ser tida como
absoluta. Isso porque a aplicação de normas de Direito do Traba-
lho, que o são de regra de Direito Privado, sofre forte restrição no
âmbito da Administração Pública, tendo em vista os princípios que
a norteiam consagrados no artigo 37, da Constituição. Dentre es-
ses, destacam-se os que se referem à impessoalidade e legalidade
dos seus atos, pelos quais deve agir de modo impessoal e nos estri-
tos limites da lei. Em que pese a constatação de os recorridos
virem usufruindo, de longa data, da redução de jornada laboral, a
determinação posterior de retorno à jornada contratual não ca-
racteriza a alteração “in pejus”, proscrita no artigo 468 da CLT, por
estar finada com o Texto maior da Constituição.

Recurso de revista conhecido e provido.



“Para conhecer um homem: veja como ele age, descubra o que ele busca,
examine o que lhe faz feliz”.

(Confúcio)! 5

Fórum Mundial de Juízes debate
democracia no Poder Judiciário

O Fórum surgiu há 10 anos, na
Espanha, como resultado de movimentos
que defendem um Poder Judiciário mais
democrático. A principal conseqüência foi
o surgimento da Associação de Juízes
para a Democracia no Brasil, que organi-
zou o evento.

O objetivo do Fórum Mundial de Ju-
ízes, segundo os seus organizadores, é
ser um espaço permanente para discus-
são e aperfeiçoamento das instituições
judiciais. Além disso, eles entendem que
o Fórum é um instrumento de denúncia
das práticas anti-democráticas e das que
ameaçam a autonomia e a independên-
cia de juízes.

O sociólogo Boaventura de Sousa
Santos, de Portugal, fez uma conferên-
cia sobre “Poder Judiciário e Universali-
zação dos Direitos”. Ele defendeu a subs-
tituição de magistrados por outros pro-
fissionais como sociólogos ou psicólogos

com formação jurídica para trabalharem
nas Varas de família e da infância.

A jurista francesa Mireille Delmas-
Marty, membro da Corte Européia dos Di-
reitos Humanos e do Collége de France,
órgão de assessoria junto a Governos,
falou sobre o tema “Tribunais Interna-
cionais e Mundialização”. Para ela, é ne-
cessário “derrubar” as fronteiras do Di-
reito e por isso, sugere “a criação de
um Direito planetário e de Tribunais com
tendência supranacional e a mundializa-
ção dos Juízes”.

Delmas-Marty sustenta a tese de que
a globalização do Direito não importa na
sua unificação, “mas em se ter princípi-
os gerais comuns, de modo que o Direito
mundial reconheça margens nacionais”.

A Área de Livre Comércio das Amé-
ricas – ALCA – foi o tema da palestra pro-
ferida pelo juiz argentino Gerônimo San-
só que fez severas críticas à sua criação.

Sansó afirmou que o objetivo da ALCA
“ainda é uma teoria e consiste em ga-
rantir apenas um maior bem-estar aos
cidadãos americanos”, que enfrentam
problemas na sua economia.

Por sua vez, o presidente da Asso-
ciação dos Magistrados do Brasil (AMB),
juiz Cláudio Baldino Maciel, apresentou
um diagnóstico das estruturas do Poder
Judiciário no país. O presidente da AMB
denunciou que em várias regiões brasi-
leiras as promoções de juízes não estão
mais obedecendo a critérios como o da
antiguidade, por exemplo. Ele disse que
nem mesmo apresenta-se justificativa
plausível para a não-observância desses
critérios.

Maciel denunciou ainda que juízes
“estão sendo ameaçados de morte por
terem a coragem de impulsionar proces-
sos instaurados contra traficantes e pes-
soas de grande influência política”.

No encerramento do 2º Fórum Mun-
dial de Juízes vários magistrados fala-
ram sobre a situação do Poder Judiciário
nos seus respectivos países, como Joa-
quim Herrera, da Espanha, Antônio Rau-
dílio Martin Sánchez, de Cuba e repre-
sentantes do Peru, Chile, Argentina, Fran-
ça, Itália e outros.

Juízes brasileiros e de vários países reuniram-se, de 20 a 22 de janeiro
passado, em Porto Alegre/RS, para discutirem a democratização e

alternativas que permitam maior acesso da sociedade ao Poder
Judiciário. O 2º Fórum Mundial de Juízes reuniu mais de 400

magistrados que assistiram conferências de juízes renomados do Brasil,
da França, da Argentina e de Portugal, entre outros.

Temas polêmicos na
reunião da ANAMATRA

Representantes das Associações dos Magistrados do Trabalho de
todo o país estiveram reunidos em evento paralelo ao 2º Fórum

Mundial de Juízes, em PortoAlegre/RS, no dia 20 de janeiro. Na
pauta, temas polêmicos, mas de grande importância para a Justiça
brasileira como as reformas da Previdência, do Poder Judiciário e
da legislação trabalhista.

Os juízes discutiram várias propostas para a reforma da Previ-
dência, um dos assuntos mais debatidos. Ficou decidido que o Con-
selho de Representantes da ANAMATRA preparará um estudo sobre a
relação entre a arrecadação e a despesa previdenciária na Magistra-
tura da União. Se for constatado algum desequilíbrio, a ANAMATRA
defenderá propostas como: prazo mínimo de contribuição, reavalia-
ção da alíquota e inclusão do Governo ao recolhimento da parte a
que está obrigado a recolher. No entanto, a posição da Magistratura
será a de defender a manutenção da aposentadoria integral.

Quanto à devolução do imposto de renda e da previdência
social, de que trata a Resolução STF nº 245, de 12/12/2002, ficou
acordado que a Receita Federal emitirá parecer por escrito a res-
peito do assunto. Caso o parecer confirme o entendimento de que
essas verbas devam ser tributáveis, a Associação Nacional dos Magis-

trados do Trabalho – ANAMATRA – impetrará mandado de segurança
junto ao STF. Ainda sobre esse assunto, a ANAMATRA orientou que
as AMATRA solicitem aos Tribunais de suas respectivas Regiões que
as declarações de rendimentos do exercício de 2002 já indiquem
tais valores como não tributáveis.

O Conselho de Representantes decidiu que a ANAMATRA vai
manter contato com as lideranças partidárias no Congresso Nacio-
nal, visando à inclusão dos projetos de lei que tratam da criação
de novas Varas e da reforma do Judiciário na pauta de discussão,
ainda no primeiro semestre deste ano.

Uma outra decisão tomada durante o evento de Porto Ale-
gre foi a de que as Associações convoquem os seus associados para
que apresentem propostas para as reformas da legislação traba-
lhista e alterações da legislação processual. A AMATRA XIII deverá
começar a discutir o tema na reunião do Grupo de Estudos já no
próximo mês de março.

Sobre o quinto constitucional, a ANAMATRA informou que
está consultando todas as seccionais da Ordem dos Advogados do
Brasil e Procuradorias, solicitando que se manifestem oficialmente
a respeito do tema. Até o momento, já responderam as seccionais
do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Portanto, o assunto continua
em discussão.

Outro ponto de pauta da reunião do Conselho foi a corre-
ção monetária sobre o abono salarial e a ANAMATRA reafirmou a
sua posição de não defender tal correção.



“Assim que você pensar que sabe como são realmente as coisas,
descubra outra maneira de olhar para elas.”

(Robin Willians, ator norte-americano.)!6

a l m a n a q u e
Fale com Ela (Hable com Ella)

Por Fátima Christiane

Pedro Almodóvar (Drama - Espanha - 2002)

L I V R O S   &  F I L M E SL I V R O S   &  F I L M E S

Dois homens
apaixonados. Duas
mulheres em coma.
Partindo desta situa-
ção inusitada, Pedro
Almodóvar aborda te-
mas universais como
amor, perda, solidão,
amizade. Sem julgar
seus personagens ou
tentar impor valores
morais, éticos, sociais.
Almodóvar inova ao
concentrar-se em per-
sonagens masculinos,
porém, não abandona
o seu assunto prefe-
rido: o universo femi-
nino e toda a sua
emotividade, contra-
dição, fortaleza. Com sutileza e comicidade, o 14º filme des-
te diretor espanhol deixa um pouco de lado o ar kitsch-
escrachado de filmes anteriores, privilegiando uma fotogra-
fia mais densa mas nem por isto, monótoma. Enfim: o dire-
tor fez a opção por menos exagero e mais sutileza, de-
monstrando que experimentar é bem melhor do que repe-
tir velhas fórmulas. Sinal de amadurecimento.

Almodóvar não deixa de lado, contudo, sua paixão
pelas cores e música: merece destaque a belíssima cena de
tourada tendo como pano de fundo a interpretação, em
cena, de Caetano Veloso e Pina Bausch.

Ganhador do Globo de Ouro de Melhor Filme Estran-
geiro, “Fale com Ela” vem sendo bem recebido pela crítica
e pela legião cada vez maior de adminiradores do estilo
incomum de Pedro Almodóvar. Espera, contudo, o reco-
nhecimento do grande público que talvez, ainda, não o
tenha percebido no meio de tantas produções america-
nas, cada vez mais parecidas entre si, que lotam as salas
do nosso país.

Sem dúvida, “Fale com Ela” é uma alternativa a ser
considerada pelo espectador que terá, no mínimo, a chan-
ce de  ver um cinema com identidade própria e bom humor.

Polêmico sim, e sempre diferente, assim continua Al-
modóvar. Graças a Deus!

FÁTIMA CRISTHIANE é Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região.
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Um galo para Asclépio

No monólogo filosófico “A morte de Sócrates”, o professor
Zeferino Rocha recria os últimos momentos da vida daquele fi-
lósofo grego. Somos levados à cidade de Atenas do ano 399
ac.C. Sócrates, acusado de não respeitar os deuses da cidade e
corromper a juventude, havia sido condenado à morte.

Mas o que fizera ele para merecer tal veredicto? Logo
ele, que a pitonisa dissera ser dentre os homens o mais sábio;
ele, que na vida não tinha feito outra coisa senão buscar sem-
pre a verdade sem jamais arredar pé dessa procura!

Tudo isso inundava-lhe os pensamentos antes do momen-
to fatal. A iminência da morte aguçava-lhe as lembranças e o
filosofar. Recordava-se da família: do pai, escultor, que não
conseguira fazer o filho tirar estátuas do mármore; da mãe,
que ajudando as mulheres a dar à luz, revelou a verdadeira
vocação de Sócrates: ser parteiro de idéias. Naquele momen-
to, compreendeu que se era sábio era porque impusera-se o
reconhecimento da própria ignorância como exigência meto-
dológica fundamental (o “só sei que nada sei”), e, quem sabe,
por seguir o ensinamento insculpido no dintel do templo de
Delfos: “conhece-te a ti mesmo”, afinal, o verdadeiro conhe-
cimento nasce do autoconhecimento.

Por isso, a questão fundamental, naquele instante, não
era o medo da morte (esta não é apenas uma travessia de
quem é viajante do tempo?), mas a razão mesma da existên-
cia: o que teria feito de sua vida; da vida, que não nos é dada
pronta e acabada, mas que nos é confiada como missão a ser
cumprida dia a dia?

Absorto nessas indagações, Sócrates tomou nas mãos a
taça de cicuta e sorveu de um só gole o veneno. Então pôs-se
a versejar:

As rosas que eu não plantei, ninguém as plantará por mim.
As lágrimas que não chorei, ninguém as chorará por mim.
As lutas que não lutei, ninguém as lutará por mim.
A vida que não vivi,
Alguém a viverá por mim?
Ninguém.
Sou único.
Uma palavra que não se repete.
Mortal,
mas, insubstituível.
Sentindo os primeiros efeitos da cicuta, Sócrates deitou-

se. Então chamou o carcereiro. Queria que desse um recado
ao amigo Críton, para que este pagasse uma promessa feita
pelo filósofo: oferecer, em sacrifício, um galo para o deus As-
clépio. Assim, poderia partir sossegado para a travessia re-
servada a todos os viajantes do tempo.

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

O  A U T O R
ANTONIO CAVALCANTE DA COSTA NETO é professor e Juiz do
Trabalho. Autor do livro “Direito, mito e metáfora”, publicado
pela Editora LTR. E-mail: epifanio.Antonio@uol.com.br



“Que artista teria inventado o nosso ponto de interrogação?
Ele já tem a forma de uma orelha que escuta.” (Mario Quintana, poeta e escritor)?

E S M A T

A  Escola Superior da Magistratu-
ra do Trabalho — ESMAT — inicia, no
dia 10 de março próximo, o curso pre-
paratório para concurso de Juiz do Tra-
balho. O curso é considerado pelo Tri-
bunal Regional do Trabalho da Paraíba
como Pós-Graduação latu sensu, quesi-
to a ser considerado em benefício do
candidato na prova de títulos do concur-
so do TRT no Estado.

Esta será a nona turma a ser ca-
pacitada pela Escola. As disciplinas ofe-
recidas atendem ao programa do con-
curso para Juiz do Trabalho, aprovado
pelo Tribunal Superior do Trabalho, uni-
ficado para todo o país.

n n n n n  EXIGÊNCIA

O curso preparatório é uma das exi-
gências contidas no projeto de lei de re-
formulação do Poder Judiciário, em tra-
mitação no Congresso Nacional. De acor-
do com o projeto, os que pretendem in-
gressar na carreira da Magistratura de-
verão se submeter a um curso prepara-
tório semelhante ao da ESMAT.

Além disso, tramita no Congresso
um outro projeto de lei que prevê a cri-
ação de novas Varas do Trabalho em
todo o país. Do total de Varas a serem
criadas, seis serão abertas na Paraíba,
o que abrirá a possibilidade de realiza-
ção de novos concursos.

n n n n n  RECICLAGEM

Mas o curso da ESMAT é, ainda,
uma ótima oportunidade de reciclagem
para toda a classe jurídica. Os profes-
sores foram selecionados entre Juízes
do Trabalho e especialistas com Mes-
trado e Doutorado.

O curso terá um total de 600 ho-
ras/aula e será oferecido no período no-
turno, na sede da ESMAT. As inscrições
para as 50 vagas já estão abertas e
serão encerradas no próximo dia 28 de
fevereiro.

Inscrições pelo telefone (83) 241-
7799, com a Sra. Patrícia Berger, no ho-
rário comercial. Maiores informações:
Juiz Normando Salomão Leitão, Diretor
da ESMAT/PB – fone (83) 246-7640.

Escola prepara
para concurso

ESCOLA SUPERIOR DE

MAGISTRATURA DO TRABALHO
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Precatório judicial e reforma
da legislação trabalhista

O Grupo de Estudo da AMATRA
XIII inicia suas atividades, em 2003,
discutindo a interpretação da Emenda
Constitucional nº 36, que trata dos pre-
catórios judiciais. Coordenado pelo
Juiz Carlos Hindemburg, Diretor Jurí-
dico da Associação, o Grupo se propõe
a analisar as questões práticas enfren-
tadas no dia-a-dia pelos magistrados.

A cada edição, será divulgado, nes-
te espaço, o resumo das discussões

mantidas no Grupo e anunciado o tema
para o próximo estudo. Assim, já está
previsto para março o debate de pro-
postas para as reformas da legislação
trabalhista e alterações da legislação
processual. As propostas serão apresen-
tadas à ANAMATRA como contribuição
para as discussões de âmbito nacional.

Gostaríamos de contar com a
sua participação. Apresente suas su-
gestões!.

i n f o r m á t i c a
J u r í d i c aPor Marcos Farias (*)

Esta seção destina-se a trazer al-
gumas orientações básicas para os co-
legas magistrados na utilização da in-
formática como instrumento de traba-
lho em suas atividades jurisdicionais.

Aqui divulgaremos dicas de nave-
gação na Internet para consulta de leis,
jurisprudência, doutrinas, etc. Como
consultar, onde consultar, como copiar
as leis, decisões, etc.

Tentaremos ainda trazer outras ori-
entações com respeito ao uso de pro-
gramas essenciais à rotina diária do Juiz
– como tirar melhor proveito do editor
de texto; como utilizar mais racional-
mente os programas de navegação (In-
ternet) e de e-mail, etc.

Todos sabemos que a Internet re-
presenta  na atualidade um enorme cam-
po de pesquisa para todos os operado-
res do direito, permitindo que sejam lo-
calizadas Leis, Decretos, Medidas Pro-
visórias, jurisprudência dos Tribunais,
publicações no Diário da Justiça, arti-
gos doutrinários, enfim, uma gama de
informações que podem subsidiar o tra-
balho do dia-a-dia.

Sabendo procurar, quase tudo se
encontra na Internet. E é essa a inten-
ção desta coluna – orientar da melhor
maneira possível para facilitar o traba-
lho dos colegas.

A AMATRA XIII disponibiliza, em sua
homepage na Internet, uma seção de
links jurídicos, subdividida ns seguin-
tes itens:

l TRIBUNAIS SUPERIORES
l TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO
l OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS
l DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS
l ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS
l CÓDIGOS E LEIS
l JURISPRUDÊNCIA
l PUBLICAÇÕES JURÍDICAS
l OUTROS LINKS

ENDEREÇO DA PÁGINA:
www.amatra13.org.br/links.htm
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Marcos Farias é  Juiz do Trabalho aposentado
e Advogado (Contatos - 224.3110 – 244.1896 -
9983.0038 - E-mail = mfarias@openline.com.br)

EIS ALGUNS BONS LINKS DE CONSULTA:
www.stf.gov.br/jurisprudencia/pesquisa - Nesta página pode ser feita uma pes-
quisa simultânea de jurisprudência no STF, Tribunais Superiores, TRFs, TRTs, TREs
e outros órgãos.

www.pbnet.com.br/openline/mfarias/jurisprudencia.htm - Neste site estão re-
lacionados todos as páginas de pesquisa dos Tribunais do Trabalho (TST e TRTs).

http://miner.bol.com.br/jurisminer.html - Buscador de informações sobre direi-
to e leis em sites especializados

www.in.gov.br - Diário Oficial e Diário da Justiça da União



“O que é um adulto? Um menino inflado pela idade”.
(Simone de Beauvior, escritora francesa)!8

Surpresa e medo. Esses foram os meus
sentimentos quando a colega Lílian me fez o
convite para escrever algo sobre mim, para
que fosse publicado no nosso informativo.
Eu resolvi aceitar a incumbência. Afinal, ve-
nho enfrentando desafios desde que resolvi
me submeter ao concurso de Juiz do Traba-
lho Substituto da nossa 13ª Região.

Foi em 1996, quando eu trabalhava
no gabinete do Juiz Paulo Caruso, no Tribu-
nal Regional do Trabalho da 4ª Região, em
Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Um colega me informou, eufórico, que es-
tavam abertas as inscrições para tal certa-
me e acrescentou com um sorrisinho nos
lábios: “as praias de João Pessoa são mara-
vilhosas!”.

Ele estava certo. As praias de João
Pessoa e de todo o Estado são maravilhosas.
Como boa porto-alegrense que sou adoro
praia – a capital gaúcha, nos finais de sema-
na, fica quase deserta nos meses de janeiro
e fevereiro porque seus habitantes correm
para o litoral – e não poderia, assim, perder
a oportunidade de viver próximo ao mar e
trabalhar com o que gosto de fazer: concili-
ar e julgar as contendas trabalhistas. Desse
modo, feita a inscrição, comprado o bilhete
e reservado o hotel, desembarquei nesta
cidade em um certo dia do mês de março de
1996 de “mala e cuia”, como diz o gaúcho, e
já no aeroporto Castro Pinto pude sentir o
ar puro e fresco que soprava naquela noite
silenciosa e estrelada. Lembro de ter ficado
muito impressionada, durante o trajeto para
o hotel, com as expressivas quantidades de
árvores existentes na cidade e de edifícios
em construção. Mas a mais importante das
descobertas foi feita no dia seguinte ao da
minha chegada, quando desci para tomar o
café no restaurante do hotel. Aliás, não foi
uma descoberta, porém duas, de fundamen-
tal importância. Sim, a simplicidade e simpa-
tia do povo paraibano reveladas nos rostos
daquele pessoal que atendia na portaria e
no restaurante do hotel. Homens e mulhe-
res, pais e mães, trabalhadores e trabalha-
doras que se esforçavam para atender bem
os hóspedes e o faziam com largos sorrisos e

p e r f i l

A Paraíba, Jackson do Pandeiro e Eu

 Julieta Elizabeth Correia de Malfussi

risadas, dizendo: “a senhora já conhece ta-
pioca? E queijo de coalho? Prova o bolo de
rolo e a canjica. Gosta de São João? No mês
de São João há festa todos os dias em Cam-
pina Grande, é bem pertinho daqui, vale a
pena a senhora conhecer”. Eram tantas as
informações para alguém que estava preo-
cupado com a prova que iria enfrentar no
mesmo dia, que eu prometi a eles voltar mais
tarde para saber direitinho e com riqueza
de detalhes as dicas gastronômicas e turísti-
cas que tinham para me dar. Saí dali, porém,
sensibilizada. Que gente hospitaleira!

Feitas as provas — e aí vou dar um
grande salto nesta história porque todos
vocês já sabem como é a vida dos concur-
sandos  — o colega Otávio Augusto, o qual
nos deixou logo em seguida para ficar mais
próximo de sua querida Salvador, e eu fo-
mos aprovados e designados, pelo então Pre-
sidente Juiz Vicente Vanderlei, para atuar
em Campina Grande. Chegando lá fomos re-
cebidos pelos colegas Eudes, Guilherme
Mendonça, João Agra, Herminegilda, Mar-
garida Soade e Ubiratan. Que bom que es-
sas pessoas existem! Elas foram fundamen-
tais nos momentos mais difíceis do início da
minha carreira. Quando tinha dúvidas, cor-
ria para o telefone ou ia pessoalmente per-
guntar e pedir ajuda, porque nem sempre
os livros que decoramos para as provas dos
concursos têm as respostas para os casos
em concreto e, nessas situações, o melhor
é recorrer aos mais experientes, para uma
consulta ou troca de idéias. Talvez esses
verdadeiros colegas não tenham a dimen-
são da importância que ocuparam em mi-
nha vida, naquele momento, visto que não
tinha família ou amigos por perto e, muitas
vezes, passávamos os dias juntos trabalhan-
do e conversando nos infindáveis almoços
e jantares. Ponto para a cordialidade e sim-
patia do povo Paraibano — se bem que ha-
via uma cearense e dois pernambucanos in-
filtrados naquele grupo.

Depois de atuar em Campina Grande
trabalhei em várias cidades do interior des-
te Estado: Areia, Itaporanga, Mamanguape,
Patos, Picuí, Taperoá, até chegar à 3ª Vara

JULIETA ELIZABETH CORREIA DE MALFUSSI
é Juíza do Trabalho Substituta

nnnnn ASSEMBLÉIA - A AMATRA XIII convoca os seus associados
para a Assembléia Extraordinária a ser realizada no próxi-
mo dia 21, às 15:30 horas, na sala da ESMAT, em João Pes-
soa. Na pauta, síntese dos assuntos discutidos pelo Conse-
lho de Representantes da ANAMATRA recentemente, a inci-
dência da contribuição para a AMATRA sobre o abono e o
fundo de Assistência Judiciária, entre outros assuntos. Não
perca!

A g e n d a
n n n n n CURSO - As mudanças introduzidas pelo novo Có-
digo Civil serão analisadas pelo professor Rodrigo
Toscano, no curso que será promovido pelo Tribu-
nal Regional do Trabalho da Paraíba, em parceria
com a AMATRA XIII. Solicita-se aos interessados que
confirmem participação com Patrícia, na sede da
AMATRA.

do Trabalho da Capital, onde estou substi-
tuindo a colega e amiga Herminegilda, que
está convocada para atuar no Tribunal. Em
todos os lugares fui recebida com simpatia
e cordialidade. Parece que essas qualida-
des são intrínsecas do povo daqui! E apro-
veitando o espaço, quero homenagear um
grande paraibano chamado Jackson do Pan-
deiro, cujas belas, irreverentes e inteligen-
tes canções foram apresentadas a mim, al-
gum tempo atrás, por outro paraibano que
se gaba de ter como conterrâneos talento-
sos músicos e artistas, tais como Chico Cé-
sar, Elba Ramalho, Geraldo Vandré, Herbert
Viana e Zé Ramalho, por exemplo. Sim, por-
que para mim o paraibano do século, e me
desculpe o incomparável mestre Ariano Su-
assuna, é mesmo o Jackson do Pandeiro.
Ele representa a alegria, a irreverência, a
inteligência e a simplicidade dos paraiba-
nos. Todos os dias, caminhando pelo cen-
tro de João Pessoa, é possível encontrar
vários Jackson do Pandeiro por aí. Ele é o
camelô, o porteiro do prédio, a vendedo-
ra de frutas, a atendente da padaria, a pro-
fessora, o estudante, o bancário, a farma-
cêutica, o engenheiro, o artista de circo,
o músico e tantos outros profissionais que
lutam diariamente pelo pão de cada dia sem
perder a graça e a irreverência, porque
“eu não sei, não sei não, o que é que eu
vou fazer pra continuar vivendo nesse mun-
do cão (...)”.


