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Amatra XIII adere à luta
para erradicar trabalho infantil

A exploração de crianças e adolescentes como mão-de-obra
 recebeu um duro golpe na Paraíba e a expectativa é de

que o trabalho infantil, se não for totalmente erradicado, dada
à complexidade da questão, haverá pelo menos uma queda
bastante acentuada nos indicadores sociais relacionados às
atividades ilegais envolvendo menores. E a AMATRA XIII, pela
primeira vez em sua história, está engajada nesta luta.

A grande arma de combate ao trabalho infantil forjada
em nosso Estado é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradi-
cação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adoles-
cente na Paraíba (FEPETI), batizado de “Projeto Cataven-
to”, um espaço permanente e interinstitucional de articula-
ção, comprometido com a erradicação da exploração de cri-
anças e com a proteção e garantia dos direitos do adoles-
cente no trabalho.

Capitaneado pelo Ministério Público

do Trabalho da Paraíba (MPT), o FEPETI envolve mais de cin-
qüenta organizações governamentais e não-governamentais,
públicas e privadas, empenhadas com a temática, entre elas,
a AMATRA XIII, e tem como objetivo geral contribuir para a
construção e implementação de uma política estadual de pre-
venção e erradicação do trabalho infantil e proteção do traba-
lho do adolescente.

O FEPETI é a ponta de lança estadual do Programa Inter-
nacional para a Eliminação do Trabalho (IPEC), criado pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT), e entrou em
operação em dezembro de 2000. Desde então, vem desenvol-
vendo diversas atividades em toda a Paraíba, destacando-se
as campanhas publicitárias e os seminários de sensibilização
realizados na Capital e em Municípios do interior do Estado.
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O alicerces da democracia plena
Diretoria Executiva
da AMATRA XIII
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É com muito orgulho que a direção da AMATRA XIII comunica
aos colegas juízes associados o engajamento de nossa entidade na
luta pela erradicação, na Paraíba, de uma das formas mais degra-
dantes de exploração do ser humano: o trabalho infantil, seja ele
escravo, relacionado à prostituição ou ao narcotráfico, na agricul-
tura de subsistência, na grande produção agrícola ou no seio da
própria família. Não importa a sua forma.

A Paraíba foi o primeiro dos cinco Estados brasileiros seleciona-
dos pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para implan-
tação do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho
Infantil (IPEC), cuja execução será feita através do Fórum Estadual
de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Tra-
balhador Adolescente na Paraíba (FEPETI/PB).

O FEPETI/PB é um espaço permanente e interinstitucional de
articulação comprometido com a erradicação do trabalho infantil e
com a proteção e garantia dos direitos do adolescente no trabalho.
Envolve mais de cinqüenta organizações governamentais e não
governamentais, públicas e privadas, empenhadas com a temática,
entre elas, a AMATRA XIII, que, dessa maneira, passa a adotar o
lema “não dê trabalho ao futuro, dê esperança”.

Acreditamos que mais do que um acerto com as nossas consci-
ências individuais, é um dever inalienável da AMATRA XIII, enquanto
entidade comprometida com os interesses maiores da sociedade
brasileira, de um modo geral, e paraibana, em particular, subscre-
ver os objetivos que busca alcançar o Programa da OIT na Paraíba.
Será a nossa modesta contribuição para assentar neste País o ali-
cerce de uma democracia de verdade.

Presidente
HERMINEGILDA LEITE MACHADO

Vice-Presidente
ANA PAULA CABRAL CAMPOS

Diretora Financeira
MARIA LILIAN LEAL DE SOUZA

Diretora Secretária
ROBERTA DE PAIVA SALDANHA

Diretora Cultural
MARIA DAS DORES ALVES

Diretor Jurídico
CARLOS HINDEMBURG
Diretor de Esportes

PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA
Direção da ESMAT

ROBERTA DE PAIVA SALDANHA
NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA

ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI

Conselho Fiscal
Titulares

ANTÔNIO EUDES VIEIRA JÚNIOR
ANA PAULA CAMPOS AZEVEDO PORTO

LUÍZA EUGÊNIA PEREIRA ARRAES

 n n n n n n n n n n n n n n n

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

ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA

Edição e projeto gráfico
Meios – Comunicação e Design Gráfico

Telefax: (83) 241-2695 / 9382-4438
meios_comunic@hotmail.com
rs.araujo2002@uol.com.br

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.

Diagramação e
Editoração Eletrônica

Ricardo Araújo (MTb/PB 631)

Colaboração para
edição deste número

Anette Leal (MTb/PB 783)
William Costa (MTB/PB 792)

Tiragem: 500 exemplares.
Impressão: Gráfica JB

As informações divulgadas neste
informativo podem ser reproduzidas,

desde que citada a fonte.

 n n n n n n n n n n n n n n n

Belo e profundamente atual o
artigo “Retrato em preto e branco”
do juiz Antônio Cavalcante da Costa
Neto, na coluna Mitos e Metáforas da
edição nº 11- janeiro/fevereiro de
2004.

No momento em que o Brasil
professa, finalmente, a já tardia
necessidade de criar as condições
para a inclusão social de negros,
índios e pobres, o artigo nos convida

Realidade em preto e branco

MARIA LÍLIAN LEAL DE SOUZA
Juíza Substituta da 13ª Região

   e  s p a ç o  d o  l e i t o r

Não trabalhamos apenas para ganhar dinheiro,

mas para encontrar o significado de nossas vidas.
O que fazemos é grande parte do que somos. (Alan Ryan)

a refletir: que pose estaríamos
fazendo na fotografia? A da mucama
reprimida, mas ciente do papel social
que lhe fora imposto; ou, quem sabe,
a da criança branca e rica, porém
faminta do carinho que a posição
social dos pais não lhe oferecia...



A vida do homem é como um jogo de dados;
se você não consegue a jogada que esperava,

pode mostrar sua habilidade tirando o máximo da jogada que conseguiu. (Terêncio)
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Distribuição, prevenção e moralidade

O Poder Judiciário tem o compromis-
so de manter a confiança da sociedade,
mantendo o seu papel de aplicador, não
só do direito, mas, sobretudo, da justiça,
cumprindo o seu papel de supressor de
conflitos, garantindo, dessa forma, a paz
social, tão almejada por todos.

Para tanto, deve-se fazer valer al-
guns dos princípios que são mais caros à
sociedade e lhe são compreensíveis a par-
tir da simples leitura das palavras corres-
pondentes, como igualdade, confiança e
segurança.

Nesse sentido, nada mais lógico do
que fazê-los valer a partir do primeiro
contato do cidadão com o Poder Judici-
ário, que ocorre nos balcões da Distri-
buição.

Ainda que elogiáveis e eficazes as
ações destinadas a dificultar a prática de
manipulações, sobremaneira com o incre-
mento das opções informatizadas de con-
trole dos processos de distribuição dos fei-
tos, não se pode desconsiderar a circuns-
tância de que ocorrem, ainda que ocasio-
nais, episódios de desvirtuamento dos sis-
tema.

Para evitar essa prática, o legislador
tem procurado cercar de segurança o mo-
mento da distribuição dos processos nos
fóruns, estabelecendo regras de preven-
ção mais eficazes e implantando recursos
específicos no sistema de informática dos
Tribunais.

A exemplo de tais regras, temos o
art. 253, inciso II do Código de Processo
Civil, inciso acrescentado pela Lei n.
10.358 de 27 de dezembro de 2001, que
deve ser aplicado ao processo do traba-
lho, em face da ausência de norma espe-
cífica na legislação trabalhista, da exis-
tência de compatibilidade para a adequa-
ção e, principalmente, porque aquela re-
gra oferta instrumento voltado a resguar-
dar a moralidade do sistema judicial, no
particular.

É a seguinte a dicção do dispositivo,
verbis

Art. 253. Distribuir-se-ão por dependên-
cia as causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por co-
nexão ou continência, com outra já
ajuizada;
II - quando, tendo havido desistên-
cia, o pedido for reiterado, mesmo
que em litisconsórcio com outros
autores.

O artigo em comento estabelece uma

ANA PAULA CABRAL CAMPOS

nnnnn ANA PAULA CABRAL CAMPOS é Juíza do Trabalho
Substituta da 13ª Região.

   a r t i g o  j u r í d i c o

“A certeza de que
os processos no
seu nascedouro
estão a salvo de
qualquer tipo de

manipulação, atende
aos apelos sociais (...)”

regra de prevenção quando determina que,
mesmo tendo o autor desistido da ação,
em resolvendo ajuizá-la novamente, será
ela distribuída para o mesmo juiz.

Esse procedimento atende a todos os
princípios norteadores do sistema proces-
sual, e tem como escopo imprimir a tôni-
ca da moralização e transparência dos
atos processuais.

Inicialmente, atende ao princípio do
juiz natural. O juiz natural é o juiz com-
petente que por primeiro tem contato
com a causa. Portanto, a partir desse mo-
mento aquele julgador, naturalmente,
vincula-se à demanda. Assim sendo, tal
atribuição só deve ser repassada a outro
julgador nos casos previstos em lei, tais
como o impedimento, suspeição, afas-
tamento prolongado ou definitivo e ou-
tros, como por exemplo os vinculados às
prerrogativas de Foro (Súmula 724 do STF,
v.g). Inexistente um motivo que justifi-
que a quebra dessa regra geral, a deman-
da deve continuar vinculada ao juiz na-
tural.

A certeza de que os processos no seu
nascedouro estão a salvo de qualquer tipo
de manipulação atende aos apelos sociais
por igualdade, deixando, como corolário,
a confiança em um Poder Judiciário inde-
pendente, sério e justo.

A regra em comento, sem dúvida al-
guma, pode e deve ser aplicada ao pro-
cesso do trabalho, pois com ele é compa-
tível. Vejamos.

Dispõe o inciso II do art. 253 que,
mesmo tendo havido desistência e o pe-
dido for reiterado, a ação deve ser distri-
buída para o mesmo juiz.

No processo do trabalho a desis-
tência equivale ao arquivamento. Como
se sabe, no processo do trabalho a apre-
sentação da defesa se dá no momento
da audiência inaugural, portanto, não
se faz necessária a apresentação de
uma petição para se requerer a desis-
tência, bastando, para tanto, o autor

que pretender desistir da ação, não
comparecer à audiência inaugural, já
que sua ausência inviabiliza a forma-
ção da relação processual e tem como
conseqüência, o arquivamento incondi-
cional da demanda, nos termos dos ar-
tigos 841, 844 e 847 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

No processo civil, ao contrário, faz-
se necessária a apresentação da petição
de desistência, pois a apresentação da
defesa se dá no cartório e antes da audi-
ência inaugural. Assim sendo, se o pedido
de desistência não for formulado antes da
contestação, o autor não mais poderá
fazê-lo sem o consentimento do réu, como
nos informa os artigos 241, 297 e 267,
inciso VIII e parágrafo 4º do Código de Pro-
cesso Civil. A conseqüência, portanto, do
pedido de desistência, formulado antes da
apresentação da defesa, também leva ao
arquivamento incondicional da demanda.

Portanto, constata-se que a desistên-
cia e o arquivamento têm a mesma natu-
reza e produzem os mesmos efeitos e, des-
tarte, se assim o é, a esses atos proces-
suais deve ser aplicada a mesma regra.

Algumas decisões judiciais já con-
templam esse entendimento, verbis

EMENTA COMPETÊNCIA. DETERMI-
NAÇÃO. ARTIGO 253, I E II DO CPC.
INTELIGÊNCIA. Salta à evidência
que a Lei 10.358 de 2001, com a re-
dação dada aos incisos I e II do art.
253 do CPC cuidou de ordenar o pro-
cessamento das ações, inviabilizan-
do desistências sem causa e arqui-
vamentos injustificáveis.  (TRIBU-
NAL: 2ª Região ACÓRDÃO NUM:
2004003055  DECISÃO: 03 02 2004
TIPO: 1   NUM: 12104   ANO:
2003NÚMERO ÚNICO PROC: 1 -
12104-2003-000-02-00 CONFLITO DE
COMPETÊNCIA TURMA: SDI ÓRGÃO
JULGADOR - Secretaria de Dissídios
Individuais FONTE DOE SP, PJ, TRT
2ª Data: 05/03/2004 RELATOR JOSE
CARLOS DA SILVA AROUCA).

Para concluir, penso que essa nova
regra de prevenção deve ser por nós ado-
tada, como forma de inviabilizar práti-
cas espúrias e fraudulentas, como for-
ma de preservação da moralidade do Ju-
diciário Trabalhista, a fim de que pos-
samos manter a confiança que em nós é
depositada.



O   P   I   N   I   Ã   O

Para mim, sábio não é aquele que proclama palavras de sabedoria,
mas sim aquele que demonstra sabedoria em seus atos.

(São Gregório)4
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MARCOS FARIAS

Banco de dados da homepage
da AMATRA XIII

i n f o r m á t i c a
j u r í d i c a

n MARCOS FARIAS é Juiz do Trabalho aposentado e Advogado

(Contatos: 224-3110 l 244-1896 l 9983.0038 l E-mail: mfarias@openline.com.br

A nova homepage da Amatra XIII disponibiliza bancos de dados
para jurisprudência e sentenças que podem ser alimentados direta-
mente pelos associados. Explico. Se um associado quiser publicar na
página alguma de suas sentenças, poderá ele mesmo fazer a inserção
do arquivo. A mesma coisa poderá ser feita também com jurispru-
dência. Se alguém localizar uma decisão que ache interessante, de
qualquer tribunal, poderá incluí-la diretamente na homepage.

SENTENÇAS: Acesse a
página da Amatra XIII
(http://www. ama-
tra13. org.br/). Na se-
ção "Sentenças", há
duas opções: "consul-
ta" e "assuntos". Clican-
do em "consulta", abri-
rá um quadro para pes-
quisas, onde se digita
uma palavra-chave para
pesquisa (ex - aviso pré-
vio, contrato de traba-
lho, férias, etc) - cli-
que em "pesquisar" e
serão apresentadas as
sentenças já disponíveis com aquele tema.

Para inserir alguma sentença, clique, na página inicial, em "sen-
tenças" - opção "assuntos"; ali, inicialmente, serão pedidos o login e
a senha do associado (só associado pode inserir sentenças). Feito o
login, volta a página principal. Clique novamente em "sentenças" -
opção "assuntos" e aparecerão os quadros para digitar o assunto
(tema da sentença - ex. "Incidente de inconstitucionalidade - de-
claração"), o juiz prolator (digite o nome) e o arquivo (clique em
procurar, localize o arquivo da sentença no computador e dê OK).
Clique em inserir e a sentença, automaticamente, passará a fazer
parte do banco de dados da homepage da Amatra XIII.

FUNCIONA DA SEGUINTE FORMA:

 t t    t t t t     t t t t     t t t t     t t t t     t t t t

JURISPRUDÊNCIA: A sis-
temática é a mesma: a
seção jurisprudência
apresenta duas op-
ções: "consulta" e "ca-
dastro". Na opção
"consulta" , aparece
um campo de pesquisa
para qualquer tema. Na
opção "cadastro", o as-
sociado (após fazer o
login) poderá inserir
qualquer decisão de
Tribunais. Localize a
decisão a ser inserida,
selecione-a, copie e
cole no campo próprio da seção "cadastro". É interessante e impor-
tante que se façam constar os dados sobre a decisão (Tribunal prola-
tante, data da publicação, número da decisão, etc). Clicando em
inserir, automaticamente aquela decisão passará a fazer parte do banco
de dados de jurisprudência da homepage da Amatra XIII.

EDUARDO VARANDAS ARARUNA

A vaidade jurídica

“Vaidades, Vaidades, é tudo vaidade! O que resta agora
da magnificência consular? Dos feixes dos lictores? Dos elogios,
dos coros de dançarinos nos festins e banquetes? O que resta
agora do troar das multidões, dos vivas no circo, das adulações
nos anfiteatros? Tudo ruiu.”, já bradava São João Crisóstomo
que viveu entre 347 e 407 d.c.

A atualidade das palavras do orador católico demonstra
que a sociedade pouco mudou em tantos séculos. Vivemos
num círculo vicioso de alternância das pessoas no poder, tem-
perada ao sabor de bajulações, intolerância e empáfia. Se isto
é o retrato da sociedade em todos os seus segmentos, é, mui-
to mais ainda, um diagnóstico fiel do cenário jurídico contem-
porâneo.

O problema é que, quando se envolve com o Direito, se
lida com regras de “dever
ser”. Os cargos jurídicos são
dotados de status privilegia-
do em virtude dos poderes
que lhe são inerentes para
fazer prevalecer a lei sobre
a vontade das pessoas. Tal as-
pecto que, embora constitua
uma missão honrosa, pertur-
ba a muitos, turbando-lhes a
humildade, a tolerância e a
consciência de igualdade
que deve pairar sobre todo
ser humano.

O resultado é catastró-
fico. São cenas de arrogân-
cia, desrespeito, autopromo-
ção, intrigas, estreiteza de
caráter e pouca contribuição para uma sociedade mais justa e
fraterna. Com tal assertiva, ressalto que não me refiro a fatos
ou pessoas isoladas. Ao revés, a conclusão decorre de uma
experiência de 10 anos vivenciando a rotina do Direito, como
servidor, juiz, procurador e professor universitário.

Penso que o melhor instrumento para corrigir tal distor-
ção é o espelho. Isto mesmo! É a iniciativa que deveríamos ter
de olhar nosso reflexo no espelho da vida, sem as máscaras
cotidianas, para aprender que somos repletos de falhas e que
os misteres que exercemos jamais poderão ser superiores a
nossa própria essência humana. O segredo está em aprender
com o passado para não repetir os erros já cometidos. Antes
de juízes, advogados, assessores, diretores, procuradores, so-
mos homens e, como tais, sujeitos às vicissitudes da complexa
arte de “saber viver”.

De nada adianta exercer mil encargos, se não consegui-
mos fazer brotar a semente plantada para que cresça a árvore
e gere frutos para alimentar uma população. Acho que, hoje e
sempre, valoriza-se a forma e se menospreza o conteúdo. E aí,
assumo minha parcela de culpa e confesso os meus defeitos,
como produto do meio jurídico.

Está na hora de mudar. Mudança comportamental é a
mais difícil porque envolve valores muito íntimos, os quais, às
vezes, renegamos.

Se não mudarmos, a sociedade continuará como na épo-
ca de Crisóstomo: afogada na imundície da vã vaidade e dos
valores obtusos. E, sendo assim, as palavras do santo pensador
serão proféticas: um dia, tudo ruirá!

EDUARDO VARANDAS ARARUNA
é Juíz Procurador do Trabalho e professor da ESMAT

“Está na hora
de mudar.
Mudança
comportamental
é a mais difícil
porque envolve
valores muito
íntimos, os
quais, às vezes,
renegamos.”



Se o
problema da
exploração do
trabalho infantil
não é novo na
história do
mundo – estudi-
osos afirmam que as crianças começa-
ram a trabalhar ainda na pré-história do
homem -, também não são novas as
tentativas de erradicá-lo. A mais recente
está sendo empreendida pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), através
da Organização Internacional do Traba-
lho (OIT), e contempla a Paraíba.

A OIT selecionou diversos países
onde o trabalho infantil é mais acentua-
do para implantar o Programa Internaci-
onal para a Eliminação do Trabalho
(IPEC/OIT). O Brasil foi uma das nações
escolhidas, assim como a Paraíba foi
eleita um dos cinco Estados brasileiros
com maior índice de explorações de
menores – os demais foram Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e
Maranhão -, fato que os credenciaram
para sediar o programa.

O Programa de Ação IPEC/OIT
elegeu cinco eixos temáticos, ligados às
piores formas de trabalho infantil, sobre
os quais desenvolverá suas atividades
no Brasil: 1) exploração sexual para fins
comerciais, 2) narcotráfico e narcoplan-
tio, 3) trabalho infantil doméstico, 4)
economia agrícola em regime familiar e,
5) trabalho informal urbano. São esfor-
ços inéditos no combate à exploração de
menores em todo o mundo.

Na Paraíba, coube ao Ministério
Público do Trabalho (MPT) o papel de
coordenar o IPEC/OIT. Mais de cinqüenta
organizações governamentais e não-
governamentais foram contatadas pelo
MPT, entre elas a AMATRA XIII, resultan-
do, em dezembro de 2000, na criação do
Fórum Estadual de Prevenção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil e Proteção ao
Trabalhador Adolescente na Paraíba
(FEPETI/PB), batizado de “Projeto
Catavento”, sob coordenação da Procu-
radora do Trabalho, Edilene Costa.

A conduta dos signatários do FEPETI
foi exemplar. Em virtude da qualidade e
da agilidade dos trabalhos desenvolvidos
pelo Fórum paraibano – foi o primeiro a
elaborar e apresentar um projeto de
combate ao trabalho infantil -, a OIT,
através da Coordenadoria Nacional do
IPEC, escolheu, entre os cinco Estados
contemplados, a Paraíba para executar
os cinco tipos de intervenção, tornan-
do-o o único Estado integralmente
favorecido com o Programa.

A raça humana não pode prosperar enquanto não aprender

que há tanta dignidade em cultivar campos quanto em escrever um poema.
(Booker Washington)
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Projeto desenvolve ações de prevenção e de
combate à exploração de crianças e adolescentes

Prioridade: conscientizar a sociedade
Os objetivos específicos do Projeto

Catavento, são prevenir e combater a ex-
ploração do trabalho infanto-juvenil, dis-
cutir problemas e fatos e promover ações
relacionadas a esta temática, colaboran-
do com o poder público e entidades de
proteção à juventude no cumprimento da
legislação trabalhista.

Fiscalizar o cumprimento das nor-
mas que regulamentam a saúde e a se-
gurança no trabalho em nosso Estado
também figura entre as ações específi-
cas desenvolvidas no âmbito do FEPETI/
PB, assim como promover estudos, di-
vulgar normas de proteção ao trabalho

do adolescente, e de subsídios e docu-
mentos legais, através de boletins infor-
mativos, circulares, seminários e outros
eventos similares.

Cabe ao FEPETI/PB receber denún-
cias sobre o trabalho infanto-juvenil, com
o compromisso de encaminhá-las e acom-
panhá-las junto aos órgãos competentes,
promover ações visando sensibilizar e
conscientizar a sociedade sobre os male-
fícios do trabalho realizado precocemen-
te e fora dos parâmetros legais e esten-
der sua articulação às decisões voltadas
para políticas públicas de assistência so-
cial, educação e saúde.

Paraíba é modelo para o Brasil
Com um orçamento de aproxima-

damente R$ 1 milhão, o Programa de
Ação IPEC/OIT que está sendo desen-
volvido na Paraíba já está servindo de
modelo para o Brasil, uma vez que o
nosso Estado foi escolhido para sediar
o projeto piloto de combate às piores
formas de trabalho infantil. O Projeto
Catavento elegeu a Casa Pequeno Davi
- uma referência na prevenção e no
combate ao trabalho infantil - para
executar as ações do Programa.

As cinco áreas temáticas selecio-
nadas pelo Programa IPEC/OIT serão
alvo das ações intensivas previstas no
Projeto Catavento para os Municípios
de João Pessoa (trabalho infantil do-
méstico), Santa Rita (economia agrí-
cola em regime familiar), Guarabira

(trabalho informal urbano), Patos (ex-
ploração sexual para fins comerciais)
e Princesa Isabel (narcoplantio e nar-
cotráfico).

A meta específica do Projeto Ca-
tavento é produzir e disseminar conhe-
cimentos sobre as piores formas de tra-
balho infantil, visando ações de pre-
venção e erradicação; desenvolver um
conjunto de ações visando a preven-
ção e retirada de meninos, meninas e
adolescentes das piores formas de tra-
balho infantil; e sensibilizar, conscien-
tizar e capacitar operadores do siste-
ma de garantia de direitos e as insti-
tuições locais sobre as conseqüências
nefastas das piores formas do traba-
lho infantil, fortalecendo-os em sua ca-
pacidade de gestão.
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O dom da fala foi concedido aos homens não para que eles enganassem uns aos outros,
mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros.

(Santo Agostinho)

   a l m a n a q u e

À beira da morte,
um professor universi-
tário acerta as contas
com o seu passado, re-
vivendo conflitos fami-
liares, reencontrando
amigos e, como não po-
deria deixar de ser, re-
vendo alguns de seus
valores. O professor é
um intelectual de es-
querda, amante das
mulheres, dos livros e
dos ideais revolucioná-
rios que, ao se ver aco-
metido por uma doença terminal, questiona-
se sobre as opções e omissões perpetradas
ao longo da vida. O protagonista é colocado
contra a parede algumas vezes, sem, entre-
tanto, ser censurado. Na verdade, o diretor
evita a atribuição de culpas ou um julgamen-
to definitivo de seus personagens, ainda que
revele facetas um tanto quanto amorais de
alguns deles. Utilizando-se do drama particu-
lar de um único homem, o filme passa a lim-
po as aspirações de toda uma geração, con-
frontando-as com as daquela que a seguiu.
Com um pouco de cinismo e um pouco de do-
çura, o diretor Denys Arcand partiu de um
tema mais que batido – moribundo em crise
no leito de morte – sem se deixar levar pela
mesmice de outros filmes do gênero. O re-
sultado não poderia ser melhor: “As Invasões
Bárbaras” encerra críticas à várias institui-
ções como a família, o Estado, a Igreja, a
Polícia, sem, entretanto, adquirir um tom pan-
fletário ou chato. Além disto, revela-nos o
quanto a vida pode ser irônica e, ainda as-
sim, o quanto é duro encarar o momento de
deixá-la. Ganhador de dois prêmios no festi-
val de Cannes do ano passado (melhor atriz e
melhor roteiro), e do Oscar de melhor filme
estrangeiro no Oscar deste ano, o filme está
disponível em locadoras após uma discreta,
porém cultuada, passagem pelo cinema.

Com um elenco praticamente desconhe-
cido do grande público nacional, é uma se-
qüência de “O declínio do Império America-
no”, de 1986, que teve o mesmo diretor. Não
é indispensável, contudo, que o telespecta-
dor tenha visto o primeiro: “As Invasões Bár-
baras” é um filme que se basta e assisti-lo é
mais do que recomendável, é praticamente
obrigatório para quem gosta de cinema sim-
ples, direto, divertido e questionador.

T
de Cinema
ELA

Invasões Bárbaras
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

LES INVASIONS BARBARES
(DRAMA,CANADÁ/FRANÇA,2003)

Grandeza de alma

Quando, em 1835, Thomas
Carlyle pôs o ponto final no

primeiro volume de “A Revolu-
ção Francesa”, encerra, tam-
bém, um período de quase dois
anos de isolamento, esforço
físico e intelectual, e gastos
sem conta. Destroçara o siste-
ma nervoso e a conta bancária,
mas sentia-se bem por achar
que sua obra seria “razoavel-
mente tolerável”.

O filósofo John Stuart Mill,
amigo de Carlyle, era um
profundo conhecedor do assunto
e foi quem mais o estimulou a
escrever sobre a Revolução
Francesa. Mill candidatou-se a
ler os manuscritos e Carlyle
alegrou-se com isso. Pôs o
pacote com o maço de papéis
debaixo de braço e levou-o ao
amigo, na esperança de poste-
riormente receber valiosas
sugestões.

Certa noite, Carlyle e
Jane, sua mulher descansavam
sentados na sala junto da
lareira, quando Mill assoma à
porta. Estava pálido e nervoso.
Carlyle manda-o sentar e per-

O livro A Revolução Francesa, de Thomas Carlyle, é considera-
do um clássico da literatura política universal. A história do livro,
no entanto, encerra uma história de lealdade, do verdadeiro amor

que se deve ter pelos amigos. Vale a pena voltar a ela, para não
esquecermos dos princípios elementares da vida.

gunta o que danado foi que
houve. Mill o informa de uma
desgraça que acabara de
ocorrer: sua empregada,
achando que era lixo, ateara
fogo no embrulho com os
originais do livro.

Não havia cópia. Até
mesmo as anotações haviam
sido jogadas fora. Carlyle
disfarçou um suspirou e que-
brou o silêncio que se abatera
na sala com ternas palavras.
Disse ao amigo que o livro não
estava muito bom mesmo. Que
acidentes acontecem. Que se
sentir culpado não resolve
nada. Que o melhor era esque-
cer tudo. E coisa e tal.

Mill despediu-se aliviado.
Carlyle disse para a mulher que a
verdadeira dimensão do proble-
ma jamais deveria ser revelada
ao amigo, já tão abalado. Foi
dormir angustiado, mas, no dia
seguinte, iniciou o novo texto.
Escreveu arduamente durante
meses, até concluir não só o
primeiro, como os dois outros
volumes de sua famosa e insupe-
rável trilogia.

Congratulações!
A AMATRA XIII homenageia o juiz Paulo Américo Maia Filho

que foi recentemente promovido a juiz do Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região. A promoção se deu pelo critério de mereci-
mento, o que se tornou mais um motivo de felicidade e orgulho
para todos nós que fazemos esta Associação.

Juiz Titular da 5ª Vara na Capital paraibana até há pouco
tempo, Paulo Maia é professor da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) e também professor da Escola Superior de Magistratura do
Trabalho (ESMAT).

Na edição nº 08 do Jornal AMATRA XIII, de julho/agosto de
2003, este jornal publicou artigo de autoria do juiz Paulo Maia Fi-
lho, intitulado “Prova Ilícita. A Teoria dos ‘Frutos da Árvore Conta-
minada’, na coluna Artigo Jurídico.

Ao juiz, nossas congratulações!
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Flexibilização - Um  mal necessário?

A mudança é inerente à própria condição
 humana. Diz o adágio popular que a úni-

ca certeza absoluta experimentada em vida
é que as coisas mudarão. No entanto, o mu-
dar alberga vários conceitos e procedimen-
tos, entre eles, hodiernamente, encontra-
se no palco da dogmática jurídica laboral: a
flexibilização das normas de Direito do Tra-
balho.

Flexível, valendo-me do Aurélio, signifi-
ca tudo aquilo que se adapta às circunstân-
cias; que não é rígido. Antes do desenvolvi-
mento de qualquer conceito jurídico, quero
crer não ser a flexibilização, como tal, exclu-
siva deste ramo do conhecimento. O que fa-
lar, por exemplo, sobre a flexibilização da pele?
Afinal, dia após dia, os espelhos nos confi-
denciam que a ação do tempo vai além da
rigidez da aparência de criança; flexíveis, para
falar no social, são os relacionamentos huma-
nos, toda amizade precisa romper a rijeza do
primeiro encontro; a flexibilidade habita o
ninho dos bem casados, do contrário, um dos
cônjuges anulou-se em detrimento da hirte-
za do outro. Tais exemplos, apenas nos con-
duzem ao reconhecimento fático da necessi-
dade maleável do homem.

Há, entretanto, flexibilizações cujos
efeitos se mostram drásticos ao coletivo.
Assim, o resultado da nova escolha de for-
mação de nossos jovens é a famigerada “in-
versão de valores”, referido efeito social se
nos apresenta como verdadeiro e intransi-
gente mal.

Cabe-nos, contudo, analisar, em breve
passagem, se a frouxidão que vem sendo
pertinente às regras normativas laborais en-
contra-se no campo do necessário, do ma-
léfico, ou do mal-necessário. Como é cedi-
ço, um exame equivocado da realidade nos
submeteria à criação de um Direito aparta-
do do bom senso, impossibilitado de refletir
a realidade do possível e sujeito ao revide
ensinado por Ripert, segundo quem quando
o Direito ignora a realidade, esta se vinga, e
ignora o Direito.

Flexibilização, segundo lição do Prof.
Jorge Luiz Souto Maior, representa: “a adap-
tação de regras jurídicas a uma nova reali-
dade, gerando um novo tipo de regulamen-
tação”1 . A nova realidade é a maximização
do interesse econômico cuja faceta extre-
ma representa uma desregulamentação ou,
inicialmente, uma regulamentação que mini-
miza o interesse social, em conseqüência
reduz o custo do trabalho e aniquila direi-
tos dos trabalhadores. Há, na verdade, um
processo que inverte os valores pilastes so-
bre os quais nasceu a própria ciência jurídi-
ca laboral cuja pedra angular é o social. Em
um dado momento histórico, continua a en-
sinar o professor, a consciência econômica
do direito do trabalho ganhou corpo em
detrimento de sua consciência social.

Longe de apenas combater os avanços
e conquistas dos trabalhadores a flexibiliza-
ção vai além. É instrumento eficaz nas mãos
dos empresários para atacar e suprimir ga-
rantias contidas na legislação. Embora tal
fenômeno não tenha alcançado e transfor-
mado, efetivamente, a normatividade labo-
ral impositiva, tem conseguido, assustadora-
mente, formar entre os magistrados traba-
lhistas uma “consciência flexível”, represen-
tada nas mais diversas decisões jurisdicio-
nais do país. Portanto, a jurisprudência – o
direito que respira – tem alterado, paulati-
namente, posições anteriores que se reve-
lavam mais protetivas ao empregado. Exem-
plo cristalino da supracitada consciência
encontra-se no julgamento do RO 484/03,
pela 7a Turma do TRT de Minas Gerais, cuja
ementa, que nos basta, assim reza:

“EMENTA: DANOS MORAIS. TRANSPOR-
TE INADEQUADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À DIG-
NIDADE HUMANA. Poder-se-ia questionar no
âmbito administrativo uma mera infração das
normas de trânsito do Código de Trânsito
Brasileiro quanto a transporte inadequado
de passageiros em carroceria de veículo de
transporte de cargas, o que não é da com-
petência da Justiça do Trabalho. Mas se o
veículo é seguro para o transporte de gado
também o é para o transporte do ser huma-
no, não constando do relato bíblico que Noé
tenha rebaixado a sua dignidade como pes-
soa humana e como emissário de Deus para
salvar as espécies animais, com elas coabi-
tando a sua Arca em meio semelhante ou
pior do que o descrito na petição inicial (em
meio a fezes de suínos e de bovinos).”2  (gri-
fo nosso)

Ora, essa é consciência a que me refi-
ro, ou melhor, esse é o extremo do incons-
ciente, onde um colegiado, unanimemente,
é capaz de pôr em paralelo trabalhadores e
porcos, homens e animais. Não se pode crer
que uma justiça nascedoura do social e para
o social ignore, nem com toda dialética do
mundo, que o transporte de trabalhadores,
em meio a fezes de suínos e bovinos, atenta
contra a dignidade da pessoa humana.

Apenas para relato, necessário é dizer
que Deus, ao instruir a arquitetura da arca,
orientou Noé sobre a construção de três
pavimentos (Gênesis 6:16); posteriormente,
quando pararam as chuvas, o emissário de
Deus remove a cobertura da arca, consta-
tando o solo enxuto (Gênesis 8:13). Nada mais
saudável que imaginar, como quer a Escritu-
ra, que o terceiro pavimento fora prepara-
do para Noé e sua família. Nada de animais,
nada de fezes. Talvez porque Deus não seja
empregador, não esteja adstrito às regras de
mercado, ou mesmo porque seus mandamen-
tos sejam insusceptíveis de flexibilização. A
mim me parece que cabe, um tanto quanto
melhor para o momento, outra passagem bí-
blica, palavras proferidas pelo próprio Je-
sus: “Errais, não conhecendo as Escrituras”.
(Mt 22:29a).

Com efeito, a Carta da República de
1988 apresenta fundamentos de flexibiliza-
ção em seu texto, permitindo, através do
acordo ou convenção coletiva, a redução
de direitos trabalhistas concernentes aos
salários e jornadas. No entanto, a idéia al-
berga maior amplitude, tramitava, até bem
pouco tempo, no Congresso Nacional, o PL
5483/2001, chegando a ser aprovado pela
Câmara dos Deputados, convencionado de
“projeto de flexibilização da CLT”. Referido
dispositivo normativo se propunha a alterar
o art. 618 da Lei Consolidada, estabelecen-
do que as condições de trabalho ajustadas
mediante convenção ou acordo coletivo pre-
valecem sobre o disposto em lei, desde que
não contrariem a Carta Republicana e as
normas de segurança e saúde do trabalho.
Embora o projeto tenha sido retirado do
Parlamento pelo atual governo, a idéia per-
siste.

Contrário a tudo isso, o maior reflexo
do processo de flexibilização das normas la-
borais é não existir efetiva garantia de que a
sua prática gerará mais postos de trabalho.
A realidade tem mostrado que ordenamen-
tos flexíveis são ineptos como política de
fomento ao emprego. Assim, a incompatibili-
dade entre ação e pensamento tende a nos
levar a uma viagem às origens, a um resgate
da consciência social do Direito do Traba-
lho, defendida pelo professor Souto Maior,
como forma de impedir os efeitos desastro-
sos da total flexibilização do ordenamento
trabalhista nacional. É preciso fazer ressur-
gir a existência da dignidade, sem a qual a
própria democracia torna-se apenas conto:
“Se existe algum fundamento último para a
democracia, ele não pode ser outra coisa
senão o próprio reconhecimento da digni-
dade da pessoa humana.”3  Só assim, voltare-
mos a diferenciar, com êxito, homens e por-
cos, resgataremos a essência da dignidade
humana, elevaremos, novamente, o social ao
seu devido lugar, dando ao econômico a opor-
tunidade de servir ao coletivo, e não o con-
trário. Enfim, a flexibilização, revelada em
prisma extremo, ou seja, a desregulamenta-
ção4 , é de todo maléfica à relação laboral,
não obstante, expressa em alcance indispen-
sável como mostra o texto constitucional,
chega a representar um mal necessário. Con-
tudo, assim como na assertiva, retirando-lhe
a necessariedade, sobeja-nos apenas o mal.

1-  In A FURIA, Jorge Luiz Souto Maior, ANAMATRA,
     Revista Trabalhista, vol. 3, 2002.
2 - Publicado no Diário da Justiça do Estado de Minas
    Gerais em 25 de março de 2004.
3 - In Dignidade Humana e Moralidade Democrática,
    Eduardo Ramalho Rabenhorst,
     Ed. Brasília Jurídica, 2001.
4 - In Compêndio de Direito Processual do Trabalho,
    3a Edição, Alice de Barros Monteiro, Ed. LTr, 2002.

nnnnn UBIRAJARA CASADO é Bacharel em Ciências
Jurídicas e aluno da ESMAT/PB

UBIRAJARA CASADO
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Vovô,
cheguei!!

NORMANDO SALOMÃO LEITÃO

A harmonia da infância é um dom da natureza;
 a segunda harmonia deve resultar do trabalho e do culto ao espírito.

(Georg Wolhelm Friederich Hegel)

Sua filha chega e diz que está gestante
e que você será avô muito em breve. A pri-
meira impressão é a de que, apesar de ape-
nas 46 anos, a idade já começa a dar sinais
que avançará sem ligar para seus protestos.

Começa o trabalho do seu próprio conven-
cimento, de que sua filha, também terá um fi-
lho. Após o nascimento da criança, o maior con-
tentamento é de seus amigos e colegas, pois
esqueceram seu nome e passarão a duca-lo de
“VOVÔ”. Precisa antes, que você convença-se
da novidade, pois, não raramente, é surpreen-
dido chamando-se de tio e não de avô, sendo
repreendido imediatamente por sua filha.

Com o passar do tempo, verifico hoje, que
a surpresa transformou-se numa doce realidade,
que ficamos todos os dias esperando que João
Vitor (foto), netinho do coração, venha alegrar
a nossa casa até a hora de ir para a escolinha,
pois já está com dois anos e é lindo vê-lo sair de
farda para o convívio de seus coleguinhas.

É o portador da felicidade, o elo entre a
infância e a fase adulta, pois vez ou outra, en-

contra-se você, brincando pela casa,
sem sequer ter o direito de escolher
qual o brinquedo mais adequado em
virtude dos seus problemas de ida-
de.

Sei hoje, o porquê de todas as
vezes que fui à casa do colega José

Marcos, estava ele brincando com o
neto, ou achava-se com sua netinha

(que é linda!) no colo.
Um neto é a certeza da

continuidade da sua família.
A comodidade de ter um fi-
lho que você pode fazer to-
das as vontades, pois ele
tem os pais para duca-lo. A
beleza, de você poder rir

com as travessuras, sem com
isto está incentivando-o para

fazer o que não deve.
Portanto João Vitor (ele

diz chamar-se “Bibito”), é você
um dos grandes motivos de
alegria da minha vida, não
imagina quando chego de
Monteiro, que estás em
minha casa e corre ao meu
encontro dizendo: “BOBÔ,
TÔCHE DÔCHE?”

O sentido da vida

E METÁFORAS
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO é Juiz do Trabalho e pro-
fessor da UEPB. Autor dos livros "Direito, mito e metáfora" (Ed. LTr)
e "Bem-vindo ao Direito do Trabalho" (Ed. Papel Virtual)
E-mail: epifanio.antonio@uol.com.br

Uma pergunta dessas,
desferida à queima-roupa, cer-
tamente abalava os pacientes
do Dr. Viktor Frankl. Mas tam-
bém é certo que os levava a re-
fletir. E a partir das respostas
que ouvia, o terapeuta fazia
com que os pacientes ajuntas-
sem as ruínas do seu existir,
para com elas reconstruir uma
vida carregada de sentido e res-
ponsabilidade.

Curioso é que esse méto-
do nasceu não só da teoria, mas
da experiência vivida por
Frankl, como prisioneiro em
campos de concentração, du-
rante a Segunda Guerra Mundi-
al. Naquele tempo, ele foi sub-
metido a todo tipo de humilha-
ção. Como se não bastasse, o
pai, a mãe, um irmão e a esposa
foram mortos pelos nazistas. E
diante daquilo tudo, ele se per-
guntava: o que faz uma pessoa,
a quem nada mais resta senão a
existência nua e crua, encarar
a vida como algo que vale a pena
preservar?

 Foi então formulando a lo-
goterapia, teoria segundo a qual
a busca de sentido é a principal
força motivadora na vida. Todo
mundo precisa de algo em fun-
ção do que viver, sentido que
se pode descobrir no trabalho,
no amor e até no sofrimento.

No campo de concentra-
ção, por exemplo, trabalhar era
questão de vida ou morte para
os prisioneiros. Estes eram
aconselhados a fazer a barba
todos os dias, nem que fosse
com um caco de vidro, apenas
para, demonstrando aptidão
para o trabalho, não serem man-
dados para as câmaras de gás.
Mas esse não era o principal mo-
tivo que os fazia continuar lu-
tando; eles não desistiam da
vida porque pensavam nas ta-
refas que haviam deixado por

fazer, e que pretendiam terminar,
quando a guerra terminasse.

Outra motivação era lem-
brar dos entes queridos. O pró-
prio Frankl, certo dia, ao pen-
sar intensamente na esposa, diz
ter compreendido que, mesmo
quando nada mais resta ao ser
humano, este pode se tornar
bem-aventurado ao se entregar
interiormente à imagem da pes-
soa amada, só então entenden-
do o que quer dizer: "os anjos
são bem-aventurados na perpé-
tua contemplação, em amor, de
uma glória infinita..."

Quanto ao sofrimento,
Frankl se perguntava se havia
algum sentido no holocausto
que presenciara. E concluiu
que sofrer, por si só, não é con-
dição indispensável para se dar
sentido à vida, até porque so-
frimento desnecessário é ma-
soquismo. Mas quando a dor é
inevitável, o que a torna acei-
tável é dar-lhe um sentido, e aí
o sofrimento se transforma em
sacrifício.

É bom lembrar, porém,
que diferente do que se vê em
certos manuais de auto-ajuda,
a logoterapia não dá dicas de
como se encontrar sentido na
vida, da mesma forma que um
mestre de xadrez não pode re-
ceitar, genericamente, qual o
melhor lance do mundo. Ora,
no jogo do xadrez ou no da
vida, a melhor jogada só se
descobre jogando. Além disso,
Frankl advertia que não se
deve perseguir a todo custo a
felicidade, pois esta vem como
decorrência natural da dedi-
cação a uma causa maior. Ali-
ás, felicidade nem é destino
final de um roteiro adrede pro-
gramado, afinal, como ensinou
Gandhi, não há um caminho
para a felicidade; a felicidade
é o caminho.

- Doutor, minha vida é de tanto sofrimento, que já
não estou mais suportando...

- Se é assim, por que você não opta pelo suicídio?
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Mitos

NORMANDO SALOMÃO LEITÃO
é Juiz Titular da Vara do
Trabalho em Monteiro/PB.


