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Reforço bem-vindo!
Novos juízes do Trabalho tomam posse no TRT da Paraíba

Sete novos magistrados do Tribu-
nal Regional do Trabalho da Paraíba
tomaram posse no cargo de Juiz do
Trabalho Substituto, no último dia 21
de março. A solenidade aconteceu no
Pleno daquela Corte e foi conduzida
pelo Presidente do Tribunal, juiz Afrâ-
nio Neves de Melo.

Para dar as boas vindas aos
novos Juízes Substitutos, fizeram pro-
nunciamentos durante a solenidade de
posse o juiz Paulo Maia Filho, em nome
da Corte Trabalhista; o procurador-
chefe do Ministério Público do Traba-
lho Rildo Mousinho de Brito; o Presi-
dente do Conselho Seccional da OAB,
José Mário Porto Júnior; o Presidente
da AMATRA 13, juiz Humberto Hali-
son de Carvalho, além do próprio Pre-
sidente do TRT da Paraíba.

Um dia depois da posse, os no-
vos Juízes Substitutos do TRT/PB ini-
ciaram treinamento em serviço minis-
trado através da parceria entre o TRT
da 13ª Região, Escola Superior da
Magistratura Trabalhista da Paraíba e
AMATRA 13.

Os novos magistrados que pas-
saram a integrar a 13ª Região são:
Adriano Mesquita Dantas, Ana Beatriz
Fernandes, Ana Cecília Amoedo, Ivo
Daniel Povoas,  Necy Lapenda, Ve-
ruska Santana de Sá e Taís Ferreira
Resende.

Infelizmente, o colega Ivo Daniel
Povoas, também aprovado no concur-
so realizado na 5ª Região, optou por
voltar a sua terra natal (Bahia), pe-
dindo exoneração do cargo que pas-
sou a ocupar aqui. Por sua vez, Necy
Lapenda permutou com o paraibano
Alexandre Roque Pinto, preferindo
voltar ao TRT da 6ª Região (Pernam-
buco), onde já era servidora antes de
ingressar na magistratura.

Os novos Juízes do Trabalho receberam
treinamento através de parceria entre

o TRT, AMATRA 13 e ESMAT 13
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Jornal Amatra 13 é uma publicação
da Associação dos Magistrados

do Trabalho da 13ª Região.
(AMATRA 13)

EDIÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Do São João e outras coisas mais

Editorial

Quem é nordestino sabe a importância que as festas juninas têm.
Desde pequenos, somos acostumados com a típica comida de milho, com os

fogos que, a princípio, traziam algum medo, e hoje só tornam a noite mais bonita
ainda, e com a música que nos embala anos a fio e findou por caracterizar a região.

Pois bem! A comemoração da 13ª Região, neste ano, não poderia ter sido
melhor. Subimos a Serra da Borborema e nos instalamos na  nacionalmente
conhecida Campina Grande, onde pudemos sentir um frio gostoso que, por alguns
momentos, nos deu a impressão de estarmos muito distante da nossa verde e
quente João Pessoa.

Esta edição traz fotos da festa realizada na barraca “Boteco”, no Parque do Povo.
Traz ainda um comentário sensível e bem humorado sobre o livro “Pequeno

Dicionário de Palavras ao Vento“,  nas palavras da hoje sertaneja colega Roberta
Saldanha.

Podemos ainda, em “Caminhos da Vida”, conhecer um pouco mais da nossa
sempre professora e colega Maria José Maia, que nos contou um pouco da sua
intensa e bem vivida trajetória profissional no mundo das ciências jurídicas,
culminando com o exercício da magistratura trabalhista.

Além de outras colunas costumeiras, o “Jornal da Amatra 13” traz, em seu
“Perfil”, o testemunho da nossa nova colega, Ana Beatriz Fernandes, falando sobre
o seu retorno à 13ª Região, após alguns anos de atuação no vizinho Pernambuco.

Como visto, é uma edição leve e gostosa de ler.
Até a próxima!
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s MARÇO / 2006
01/03 – Ana Maria Ferreira Madruga

26/03 – José Marcos da Silveira Farias

31/03 – Carlos Antônio S. Cruz Montenegro

ABRIL / 2006
02/04 – Humberto Halison B. de C. e Silva

04/04 – Antônio Cavalcante da Costa Neto

05/04 – Ana Paula de Azevedo Sá C. Porto

06/04 – Joliete Melo Rodrigues Honorato

09/04 –  Adriano Mesquita Dantas

16/04 – Ruy Eloy

20/04 – Maria das Dores Alves

25/04 – Silvia Cerveira Wanderley

25/04 – Solange Machado Cavalcanti

26/04 – Edvaldo de Andrade

29/04 – Afrânio Neves de Melo

MAIO / 2006
02/05 – Maria Lílian Leal de Souza

06/05 – Normando Salomão Leitão

10/05 – Janaina Vasco Fernandes

17/05 – Romulo Tinoco dos Santos

JUNHO/ 2006
06/06 – Wolney  de Macedo Cordeiro

12/06 – José Airton Pereira

15/06 – Herminegilda Leite Machado

21/06 – Arnóbio Teixeira de Lima

22/06 – Aluísio Rodrigues

23/06 – Ana Beatriz Dias Fernandes

25/06 – Eduardo Souto Maior Bezerra Cavalcanti

C  ô  n  j  u  g  e  s
MARÇO/2006

06/03 - José Vieira do Nascimento
–  (Maria das Dores)
19/03 - Roberta da Silva Pontes Cordeiro
– ( Wolney Cordeiro)

ABRIL/2006
11/04 - Carlos Agripino Branco Filho
–   (Solange Machado)
15/04 - Pedro Aurélio Garcia de Sá
–  (Veruska Sá)
26/04 - Angela Urquiza dos Santos
–  (Rômulo Tinoco dos Santos)

MAIO/2006
04/05 - Fabiola  Valle N. de Carvalho
–  (Humberto Halison)
06/05 - Cristiano Rolim
–  (Rita Rolim)
20/05 - Aleksandra Correia Freitas
–  (David Sérvio)
23/05 - Juliana Rocha
–  (Paulo Roberto)
24/05 - Claúdio Cesar M. Cunha
–  (Rosivânia Cunha)
29/05 - Maria do Socorro Nunes Pereira
–  (Airton Pereira)

JUNHO/2006
05/06 - Iara de Almeida Eloy
–  ( Ruy Eloy)
07/06  - Antenor Roberto Soares de Medeiros
– (Luíza Eugênia)
08/06 - Suely Coelho Tavares da Silva
–  (Paulo Henrique)
12/06 - Ronaldo Saldanha Honorato
–  (Joliete Honorato)
14/06 - Dirce Camargo Cirne
 –  (Arnaldo Duarte)
30/06 - Keyla Magda Paulino Lima
–  (Juarez Lima)
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André Machado Cavalcanti
Juiz Substituto do TRT 13ª Região e Vice-Presidente da AMATRA 13
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O Conamat da integração. Assim foi
resumida pelo presidente da Anamatra
(Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho), José Nilton Pande-
lot, a 13ª edição do Conamat (Congresso
Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho). O evento, realizado de 3 a 6
de maio, em Maceió (AL), contou com
participação recorde de magistrados tra-
balhistas e, entre eles, uma expressiva
delegação paraibana.

Da abertura ao encerramento do
Congresso, a participação intensa dos ins-
critos chamou a atenção dos organizado-
res. Já na noite de abertura, nada menos
que 913 congressistas participaram de um
jantar dançante. Ao longo do evento, a pro-
gramação de palestras contou com orado-
res de renome, como o filósofo István
Meszaros e o sociólogo Ricardo Antunes.

Foi ao som de Dominguinhos que
os magistrados trabalhistas ratificaram o
clima de integração e, embalados pelo
ritmo do discípulo do Rei do Baião, im-
provisaram uma grande festa junina no
salão do Centro de Convenções de Ma-
ceió. No desejo de repetir o êxito deste
ano, o Conselho de Representantes da
Anamatra aprovou, por unanimidade, a
realização do Conamat 2008 na cidade
de Manaus (AM).

Integração marca o Conamat 2006

Delegação paraibana de magistrados trabalhistas durante o Conamat 2006

“A recente reforma do CPC e sua aplicabilidade no pro-
cesso do trabalho” é o tema do seminário que a ESMAT 13
(Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba) e a
AMATRA 13 (Associação dos Magistrados da Justiça do Traba-
lho da 13ª Região) promoverão nos próximos dias 3 e 4 de
agosto, no Hotel Village, em João Pessoa.

Com o objetivo de estimular o debate em relação às
mudanças trazidas com a reforma no Código de Processo Civil,
o evento contará com a participação de palestrantes como os
juízes Wolney Cordeiro e Paulo Henrique, além do Procurador
do Trabalho da 6ª Região, Renato Saraiva. Também estarão pre-
sentes o advogado pernambucano Misael Montenegro e os Juí-
zes Sérgio Torres e Luciano Athaíde - este último, também na
condição de Diretor de Assuntos Legislativos da ANAMATRA,
trazendo novidades sobre a tramitação de outros projetos de
lei ainda em curso no Congresso Nacional.

Com antecedência, a ESMAT 13 e a AMATRA 13 provi-
denciarão convites e detalhes de toda a programação do even-
to. Fica, desde já, o lembrete para que todos possam partici-
par desse momento certamente enriquecedor.

ESMAT 13 e AMATRA 13 promovem
seminário sobre reforma do CPC

 Quem assumiu a recém-instalada 5ª Vara do Trabalho de Campina
Grande foi a juíza Ana Paula Porto, que respondia até então pela Vara do
Trabalho de Patos. “É uma honra para o magistrado ser o instalador de
uma unidade que vai melhorar, ainda mais, a qualidade dos serviços pres-
tados à sociedade”, disse Ana Paula, durante a posse na nova unidade.

Tomou posse como Juíza Titular da Vara do Trabalho de Catolé do
Rocha, no último dia 10 de fevereiro, a juíza Maria Íris Diógenes Bezerra.
Contando com a presença maciça de colegas magistrados, servidores e
familiares, a nova Titular da Justiça do Trabalho em Catolé foi empossada
na forma regimental pelo presidente do TRT, juiz Afrânio Melo.

POSSES EM CAMPINA E CATOLÉ DO ROCHA

Varas de Areia e Catolé do
Rocha ganham novas sedes

INAUGURAÇÕES

Os servidores e os moradores das cidades de Areia e
Catolé do Rocha assistiram à instalação, nos meses de abril
e julho, respectivamente, das novas sedes das Varas do Tra-
balho nessas localidades. Em 20 de abril foi Areia quem ga-
nhou um local exclusivo para atendimento e apreciação de
processos trabalhistas. Antes, a Justiça do Trabalho atendia
em um dos andares de uma agência bancária da cidade. O
titular dessa unidade jurisdicional é o Juiz Arnaldo José Du-
arte do Amaral.

Pouco mais de dois meses depois, em sete de julho, foi
a vez da Juíza Maria Íris Diógenes, juntamente com o Presi-
dente do TRT 13ª Região, Juiz Afrânio Melo, e da Vice-Presi-
dente, Juíza Ana Clara Nóbrega, inaugurar as novas instala-
ções da Vara do Trabalho de Catolé do Rocha, no sertão pa-
raibano.

Em seu discurso, a titular da Vara ressaltou a importân-
cia das boas condições de trabalho advindas com o novo
prédio, afirmando, entretanto, que os servidores eram o mai-
or patrimônio daquela unidade.

Durante o ato de instalação, uma homenagem merecida
foi prestada a dois trabalhadores da construção civil presen-
tes à solenidade, representando, assim, todos aqueles que
prestaram serviços na obra.

Fotos: Divulgação AMATRA 13
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FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO E SILVA *Artigo Jurídico

Como se sabe, o fenômeno da ter-
ceirização de serviços vem se fir
mando com grande impacto no ce-

nário econômico mundial, deixando mar-
cas profundas no modelo clássico bilate-
ral até então idealizado para as relações
de trabalho.

A busca incessante por meios pro-
dutivos que demandam custos menores
tem levado não só empresas particula-
res, mas também entidades estatais, a
um intenso processo de descentralização,
caracterizado fortemente pela contrata-
ção de empresas intermediadoras de
mão-de-obra para a realização de ativi-
dades de cunho meramente operacional.

Do exterior, chegam notícias de que
imensas organizações econômicas têm se
desmantelado em dezenas de empresas
de menor porte, cada uma delas com
uma finalidade específica de produção,
visando ao melhor aproveitamento das
tarefas e à minimização de despesas. No
desenrolar desse processo, atividades
empresariais específicas ou secundárias
são cometidas a terceiros, permitindo ao
empreendedor concentrar o alvo de ope-
racionalização no segmento primário do
seu negócio.

A terceirização é uma realidade do
processo de globalização no qual vive-
mos; é um caminho sem volta, que tem
sido percorrido a passos largos, quiçá
por todas as nações do planeta.

Lamentavelmente, essa tendência
encontrou nesse jovem país, chamado
Brasil, um campo largo e fértil para todo
o tipo de fraude.

Empresas que não têm o menor las-
tro financeiro para suportar os encargos
da legislação trabalhista são constituí-
das e contratadas para a intermediação
de trabalhadores e, quando sufocadas
por dívidas ou por má gestão, desapa-
recem da noite para o dia, deixando um
rastro de dívidas e de desespero.

Outras se disfarçam sob a máscara
de cooperativas e passam a constituir
uma fonte rentável – porém execrável –
de mão-de-obra barata, imiscuindo-se
nos mais diversos setores comerciais e
industriais do território nacional.
Na zona rural e em outros rincões espa-
lhados pelo país, mentes inescrupulosas
insistem na prática ilegal da marchan-
dage, auferindo lucros mediante a comer-

O fenômeno da terceirização de serviços e a
Súmula 331 do TST: breves considerações

cialização da força laborativa alheia.
Diariamente, causas desse tipo são

trazidas ao conhecimento do Judiciário
Trabalhista.

Aliás, elas vêm aos borbotões, e,
em sua grande maioria, ao serem despi-
das do véu que encobrem a relação tri-
angular, revelam, sob as luzes da Justi-
ça, verdadeiras artimanhas para burlar
a legislação do trabalho.

No campo doutrinário, as discussões
sobre o tema são intermináveis, mormen-
te em virtude da deficiência da legisla-
ção brasileira, que ainda não dispensou
a ele o disciplinamento merecido.

As correntes de debate ora saem
em defesa da terceirização, conferindo-
lhe um lugar de destaque, com ares de
nobreza, no futuro das relações entre o
capital e o trabalho. Noutras vezes, as-
sumem uma postura radical, combaten-
do o sistema em toda e qualquer moda-
lidade, por representar uma forma per-
niciosa de exploração do hipossuficiente
pelo poder capitalista.

A verdade é que, justamente em
virtude do antagonismo dessas posi-
ções, que acabaram por refletir-se nas
decisões proferidas pela Justiça Especi-
alizada, o Tribunal Superior do Trabalho
resolveu equacionar o debate, sedimen-
tando o entendimento no sentido de ad-
mitir a ocorrência da terceirização em
situações restritas, com ênfase àquelas
disciplinadas pelas Leis 6.019/74 (tra-
balho temporário) e 7.102/83 (vigilân-
cia), bem assim aos casos de contrata-
ção de serviços especializados, tais como
os de conservação e limpeza.

Com a edição da Súmula 331, re-
servou-se ao processo de terceirização
o destaque merecido em louvor às ne-
cessidades do mundo moderno. Mas tam-
bém conferiu-se ao julgador a possibili-
dade de aquilatar a licitude da relação
terceirizada, para distribuir, com isto, a
medida da responsabilidade de cada
uma das partes contratantes.

Lícita é a terceirização quando for-
malizada com a finalidade de contratar
trabalhadores temporários para atender,
por exemplo, ao acréscimo da demanda
em determinado período, ou de pessoal
especializado em serviços condizentes
com a atividade-meio do empreendimen-

to. Nesse caso, o vínculo empregatício
não vai além do intermediador, cabendo
ao tomador de serviços, porém, a res-
ponsabilização subsidiária pelo eventu-
al inadimplemento das obrigações tra-
balhistas.

A contrario sensu, ilícita se revela
a terceirização na qual o objetivo do pac-
to consiste na execução de serviços re-
lacionados à atividade-fim do empreen-
dimento. E, em conformidade com a di-
retiva jurisprudencial, mesmo em se tra-
tando de transferência de segmento se-
cundário da produção, configura-se a ile-
galidade quando o trabalhador estiver
ligado diretamente ao tomador dos ser-
viços mediante laços de subordinação.
Em um ou outro caso, a consequência
será o reconhecimento de que o vínculo
empregatício formou-se com o ente ter-
ceirizador, beneficiário final dos serviços,
e não com o agente intermediário.

É interessante notar que o verbete
em questão, que deveria assumir ares
de agente pacificador, acabou sendo alvo
de grande polêmica. Tratados interminá-
veis de cunho social, político, jurídico e
econômico têm sido dirigidos contra ele
tal qual mísseis destruidores em um ce-
nário de guerra.

Uns tacham-no de conservador, ca-
paz de entravar as relações entre o ca-
pital e o trabalho, impedindo a existên-
cia de cadeias produtivas e, consequen-
temente, do surgimento de mais empre-
gos. Outros, consideram-no como a mais
monstruosa produção jurisprudencial do
nosso país, por consentir a existência de
intermediação de mão-de-obra e promo-
ver uma distinção que consideram gro-
tesca entre atividade-fim e atividade-
meio no setor empresarial.

A despeito dessas críticas, é mis-
ter levar em consideração que o orde-
namento jurídico brasileiro é por demais
precário quando se trata do fenômeno
mundial da terceirização de serviços.
Nesse cenário estéril, o posicionamento
uniformizador do TST, aliado a uma boa
dose de bom senso, constitui elemento
firme para auxiliar o julgador no momen-
to de diferenciar as negociações lícitas
daquelas que tendem ao desvirtuamen-
to da terceirização, visando à fraude das
leis trabalhistas.

Diante da particularidade de cada
caso, convém ao magistrado separar o
joio do trigo, promovendo, quando for o
caso, a restauração dos direitos do tra-
balhador inserido em um falso sistema
de terceirização, sem perder, porém, a
visão dos horizontes que se erguem no
sistema de circulação de riquezas deste
novo milênio.

O tema enfocado nesta breve exposição é velho
conhecido daqueles que labutam constantemente com
o direito do trabalho. A cada dia, entretanto, é capaz

de mostrar facetas novas, exercendo sobre nós
um forte atrativo à reflexão.

* Juiz do Trabalho, membro do Tribunal
Regional do Trabalho da 13º Região
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caminhos da vida
Entrevista com o juíza aposentada MARIA JOSÉ DE ANDRADE MAIA

Uma trajetória
marcada por vitórias

Quando tinha 17 anos, a jovem Maria José de Andrade Maia fez
uma greve de fome em protesto a uma ordem paterna. Ela, que se
preparava para prestar vestibular para Medicina - o sonho daquela me-
nina mineira de Oliveira -, resolvera suspender a alimentação ao ouvir
do pai, Daniel dos Santos Andrade, economista afeito aos números e
apaixonado pelas letras, uma sentença que mudaria sua vida para sem-
pre: ‘Filha, você não tem aptidão para Medicina. Vai fazer Direito’.

“Eu não queria, de jeito nenhum. Fa-
lei para o meu pai ‘eu vou fazer, mas inclusi-
ve não vou passar’. É que naquela época,
no segundo grau, a gente já estudava dire-
cionando para o curso que fosse fazer na
universidade. Havia o Clássico, para quem
queria Letras ou Direito, e o Científico, para

quem enveredasse na Medicina ou Ciênci-
as Exatas. Eu estudava o Científico, as dis-
ciplinas todas trocadas. Na época, para
entrar no curso de Direito era preciso fazer
prova de latim, francês, inglês, sociologia e
cultura geral”, relembra Maria José, que ao
encarar o desafio colocado pelo pai residia
em Jaú, interior de São Paulo.

Mesmo contrariada, ela sabia que de-
veria estudar o suficiente para ser aprovada.
“Fui tomar aula de latim com os padres no
Seminário - padre Augusto, especificamente
- e de português com meu pai. Ele era multo
culto, colecionava as obras de Camões. Me
preparou. Eu redigia bem”, relembra a ex-
aspirante ao curso de Medicina. O esforço
deu resultado. Maria José, contrariando a pró-
pria afirmação inicial e seguindo na contra-

mão dos próprios sonhos médicos, en-
frentou o concurso e foi aprova-

da. “Fiquei eufórica”, conta.
Começava ali, naquele pri-

meiro sabor de vitória, a tra-
jetória de uma guerreira

da advocacia e da
magistratura.

Mas o caminho da hoje aposentada
juíza do Trabalho Maria José de Andrade
Maia, como ela mesmo afirma, sempre foi
marcado por muita luta, por etapas con-
quistadas com muita garra. “Nada veio pra
mim de mão beijada”, enfatiza. Ainda no
início do curso de Direito, em terras paulis-
tas, o desentendimento com um professor
marcou nova etapa na vida da então estu-
dante das leis. “Eu comecei sem muito en-
tusiasmo, briguei com um professor no pri-
meiro ano do curso, mas no segundo já es-
tava apaixonada pelo Direito. Mas o mal-
estar pela discussão continuava. Um dia,
cheguei no pensionato de moças onde eu
ficava hospedada e disse às colegas ‘vou
pra bem longe’. Elas duvidaram, me desa-
fiaram. Liguei ao meio-dia para a Universi-
dade Federal de Pernambuco e pedi para
falar com alguém na Reitoria. Quem aten-
deu foi o próprio reitor. Quando contei que
queria transferência ele disse ‘quem está
ao meu lado, agora, é o diretor da Faculda-
de de Direito’ . Eles confirmaram minha
transferência. Às três da tarde, chegou o
telegrama assinado, garantindo a vaga na
UFPE. É porque tinha que ser, mesmo”,
conta Maria José.

Definitivamente, a vinda para o Nor-
deste tinha que acontecer na vida daquela
estudante. Depois de colocar os pais dian-
te de um impasse, conseguir uma carta de
recomendação para receber abrigo na resi-
dência das moças das Dorotéias, em Reci-
fe, e anunciar que tomaria o trem naquela
mesma noite, poucas horas depois de re-
ceber a confirmação de vaga na Faculdade
de Direito da UFPE, Maria José desembar-
ca na capital pernambucana, sem conhe-
cer ninguém, com a cara, a coragem e a
determinação de quem tem orgulho em di-
zer: “sempre fui muito dona da minha vida”.
Os pais continuaram em Jaú, mas se não
fosse dessa forma, acredita Maria José, não
haveria outro jeito.

Sua determinação era tão notória en-
tre colegas e professores da Faculdade de
Direito, em Pernambuco, que no quarto ano
de Curso participou do seu primeiro júri
como advogada de defesa. Era uma causa
criminal e o réu – que ela sabe o nome com-
pleto até hoje – foi absolvido, em 12 de

A juíza
aposentada
Maria
José de
Andrade
Maia:
“sempre fui
muito dona
da minha
vida”
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O que significa ser uma juíza, as-
sumir esse papel, essa responsabili-
dade?

Quando eu tomei posse, em pri-
meiro lugar, fiz o discurso em nome dos
aprovados (três mulheres). Fiz a sauda-
ção. Na época enumerei algumas virtu-
des, responsabilidades que o magistra-
do deveria ter. Abordei a questão da
morosidade, que incomoda ainda hoje.
Dizia que não era um mal atual. José
Bonifácio, em carta, se queixava da mo-
rosidade, na corte. Ele dizia: “nos cor-
redores da corte de Lisboa, onde os
suspiros dos suplicantes perdem todo
o alento”. Quer dizer, não é coisa de
agora.

Mas, a Justiça do Trabalho tem res-
ponsabilidade muito grande. É a Justi-
ça do povo. As questões ali são sobre
salário. Salário é vida. Então nós temos
que ter presteza.

Eu acho que a Justiça do Trabalho
na Paraíba, graças ao esforço dos juí-
zes, é uma Justiça de resultados. O que
faz a Justiça do Trabalho se atrasar é a
execução. Porque o devedor esperneia
de todo jeito pra não pagar.

Qual foi o seu momento mais fe-
liz como magistrada?

Quando o juiz dá uma sentença
que vê que realmente faz justiça... isso
nos deixa felizes. Eu tive um caso inte-
ressante. Um jogador de futebol do Bo-
tafogo se acidentou durante um jogo.
Não ficava bom daquele acidente. Es-
tava como juíza titular da 5ª Vara de
João Pessoa. Então me chegou um pe-
dido de liminar. Ele precisava de uma
operação, senão ia ficar paralítico e in-
válido para a profissão. O laudo médico
dizia quanto custaria o tratamento com-
pleto – R$ 3 mil.

Num primeiro momento, pensei

“isso é matéria previdenciária”. Meu pri-
meiro pensamento foi indeferir. E eu fiz
isso. Trouxe o processo pra casa, analisei
e fui dormir. Mas aquilo ficou martelando
na cabeça. De madrugada, sentei na cama
e disse ‘que injustiça!’. Meu marido acor-
dou e disse ‘estás doida, mulher!’ (risos).

Eu levantei, peguei o processo, de-
feri a liminar, justifiquei, mandei que o
Botafogo depositasse. Eles não deposi-
taram, eu marquei para logo, ação prefe-
rencial. O presidente do clube disse ‘a
gente oferece uma contraproposta’. Eu
fui muito incisiva e disse que não admitia
pechincha ou barganha em relação a saú-
de de um jovem. ‘Você tem 48 horas para
depositar’.

Entraram com mandato de seguran-
ça e não ganharam. Eu tinha estipulado
uma multa diária e já ia com R$ 12 mil.
Chamaram, fizeram acordo e ficou em R$
9 mil.

Mais tarde, eu precisei fazer fisio-
terapia. Estava na sala de espera da clí-
nica, quando de repente uma pessoa se
ajoelha assim e diz ‘minha santa, a se-
nhora salvou minha vida’. Eu fiquei meio
sem entender, mas depois reconheci o
rapaz e disse ‘não, não fiz mais que mi-
nha obrigação. Levanta daí, pelo amor
de Deus”. Todo muito olhando, sem en-
tender.

Eu vi que realmente agi certo. O
Botafogo não recorreu e o atleta já esta-
va se recuperando, disse que ia voltar a
jogar. Deu certo.

Qual foi a causa mais desafiadora?
Eu tive uma de um advogado-geral

da União que entrou com um pedido de
“Ação de Renovação“ – acho que foi isso.
Eu estava na terceira Vara. Trouxe o pro-
cesso para casa, examinei e vi que não
tinha cabimento. Ele queria mudar uma
sentença que já estava transitado em jul-

dezembro de 1957, por sete votos a zero.
“O professor perguntou ‘você quer fazer esse
julgamento?’ Eu disse que sim. Sou corajosa,
estreei com vitória”, comemora, ainda hoje.

Mas as causas ganhas não haveriam
de vir somente nos tribunais do Recife. Foi na
capital pernambucana, ainda, que Maria José
conheceu a irmã do advogado Paulo Maia,
que residia em João Pessoa. Em uma viagem
à capital paraibana, com a amiga, encontrou
aquele com quem compartilharia uma vida a
dois exemplar. Antes de trocarem alianças,
porém, Maria José e Paulo passaram algum
tempo em um noivado à distância.

“Sempre advoguei. Em São Paulo iniciei
no crime, sozinha. Me formei em Recife mas
voltei a São Paulo. Respondeu a um anúncio
do Estado, que dizia “precisa-se de advoga-
da recém-formada”. Era comigo! Enviei o cur-
rículo e me chamaram. Fiquei. Já era noiva de
Paulo. A gente noivando por correspondên-
cia. Prestei concurso para advogada do Es-
tado – equivalente, hoje, a procurador do Es-
tado. Demorou muito o concurso. E fui cha-
mada para tomar posse no dia do meu casa-
mento. Então, evidente que não tomei posse.
Mas passei. Foi mais uma vitória.”.

Vitória na vida profissional, vitória
na vida familiar. Hoje, Maria José e Paulo
sentem um orgulho incrível ao perceber
seus três filhos – Paulo Américo, Lenira e
Ana Alexandria -, além de genros e nora
unidos não apenas pelos laços familiares
como pelas leis. Paulo Maia Filho é juiz do
Trabalho, a esposa é advogada; Uma das
filhas é odontóloga, a outra formada em
Educação Física – ambas casadas com
advogados. E Ana Alexandria resolveu
enveredar, também, pelo Direito. “Está en-
tusiasmada”, comemora a mãe.

Trata-se de uma família, sem dúvi-
da, especial. Principalmente para essa
mulher tão batalhadora, que mesmo abrin-
do mão de todas as atividades que desem-
penhava durante o período de acompanha-
mento e crescimento dos filhos, coleciona
vitórias pessoais e profissionais. Formou-
se em Direito em 1958 e iniciou sua carrei-
ra de advogada um ano depois. Cheia de
energia, em 1994, aos 59 anos, prestou
concurso para juíza do Trabalho na Paraíba
e foi aprovada. Hoje professora aposenta-
da da UFPB e tendo deixado a magistratu-
ra compulsoriamente, aos 70 anos, Maria
José fala com orgulho sobre o passado, mas
sem tristezas ou arrependimentos. Afinal,
como é possível conferir na entrevista a
seguir, essa apaixonada pelas leis ainda há
de conquistar muitas vitórias. Confira.
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gado. Feria o artigo 5º da Constituição.
Eu tive coragem, julguei a ação e mandei
para o arquivo. Alguns colegas disseram
“porque você não manda intimar depois
pra ver...” Eu falei não. É impossibilidade
jurídica. Fui por aí e encarei o desafio.

Quando chegou a idade, a senhora
percebeu que estava na hora de parar
ou, se pudesse, continuaria?

Eu, por mim, não aposentaria. Por-
que eu estou cheia de vida, gostava do
que eu fazia, adorava. Não senti tanta
falta porque a Universidade não me libe-
rou. Eu me aposentei na compulsória, aos
70. Fiquei no exercício da Vara com 69
anos, 11 meses e 31 dias. Saí na vas-
soura. (risos)

Como eu continuei na Universida-
de não senti um impacto tão grande.
Mas, quando parei, a Universidade cus-
tou a me soltar porque ainda tinha moni-
torias. Mas aí meu marido sofreu um aci-
dente gravíssimo, custou a se recuperar,
e eu parei. Hoje estou viajando muito,
lendo bastante. Mas, pretendo advogar.
Já estou com a papelada para requerer
inscrição na OAB.

Vou voltar a advogar, sempre tive
muito orgulho da minha profissão. Acho
uma profissão muito digna se exercida
com lisura, correção, dignidade. Eu pre-
tendo voltar.

Como é, com a aposentadoria, esse
processo de desaceleração?

Eu sempre tive uma cabeça muito
boa. Não fico muito encucada com as coi-
sas. Então, eu não tinha tempo de ver
televisão. Descobri a televisão. Aí tem
aqueles canais (pagos) que eu gosto de
História, entre outros. Estou lendo – não
tinha mais tempo de ler.

Um juiz do trabalho – principal-
mente da Capital – é um escravo. A gen-
te não tem tempo de nada. Eu me lem-
bro que uma vez, na 5ª Vara, trabalhan-
do em companhia da Dra. Roberta, o pes-
soal chamou e disse que estava acumu-
lando os processos. Tinha dado uma pane
no computador.

Eu disse Roberta, isso não pode
continuar. Vamos dividir? Eu enchi a mala
do meu carro e o banco de trás de pro-
cessos. Passei a noite inteira trabalhan-
do. Desfazia um pacote e começava ou-
tro. Precisei de ajuda para carregar o
material.

Então, para um juiz responsável,
é essa a vida. Eu, graças a Deus, tenho
um marido muito bom, muito compreen-
sível. Porque tinha processo até debaixo
da cama. E ele não falava nada. Nunca
abriu a boca para reclamar.

Para Catolé do Rocha eu ia na se-
gunda. Dava aula das 7h às 9h, deixava
tudo pronto e ia direto pra o interior. Ain-
da despachava lá, na segunda. Voltava
na quinta-feira à noite, para dar aula na
sexta das 7h às 9h. Fazia feira aos sába-
dos. Mas eu gostava.

Então, parar de repente realmen-
te foi um choque. Na primeira semana

eu falei meu
Deus eu nun-
ca mais vou jul-
gar um proces-
so, dar um des-
pacho. Mas aí des-
viei para outras coi-
sas e pronto. Aí foi
muita coisa na Univer-
sidade, apesar de es-
tar aposentada, e as
coisas foram sendo pre-
enchidas.

O que a Sra.  gosta de
fazer hoje, depois de ter se
aposentado?

Estou lendo muito. Continuo com as-
sinatura dos meus livros e revistas de Di-
reito, para me manter atualizada. Estou
participando de Congressos de juízes, tal-
vez vá a um de professores, em outubro.
Vou a um congresso da AMB em novem-
bro. Fui para o da AMATRA de Maceió.
Não estou inteiramente desligada.

Como é ter essa família tão ligada
ao meio jurídico? É natural ou causa cer-
to orgulho?

Causa orgulho, sim, e é uma coisa
engraçada. Por exemplo, a gente vai jan-
tar fora. Então, quando a gente vê estão
todos falando em processo. Quer dizer,
meu marido traz os casos, meu filho con-
ta as coisas, eu conto minhas experiênci-
as, a gente tira dúvidas um com o outro.
É muito bom.

Eu tenho muito orgulho do meu fi-
lho. No dia em que ele tomou posse, no
Tribunal da 13ª Região, eu estava na pri-
meira fila. Ele fez um discurso primoroso.

Eu disse aos colegas
“estou mais feliz do
que se fosse eu ali”.
Eu tenho cer teza
que ele tem um fu-
turo brilhante por
causa do esforço
dele, que assu-
miu antes de
mim, em 1990.

Ele também é pro-
fessor de Direito Pro-

cessual Civil da Universidade
Federal da Paraíba.

Quais são os projetos daqui por
diante?

Quero voltar a advogar, quero es-
crever – ainda não sei sobre o que, mas
vou escolher o assunto. Já tenho até uma
porção de coisas, sobre a área jurídica.
Agora estou pesquisando com mais pro-
fundidade para escrever.

Como a Sra. vê as divergências de
opiniões quanto ao fato pessoas muito
jovens assumirem responsabilidades de
magistrados?

Eu vou dizer minha experiência na
área administrativa. Fui coordenadora do
Curso de direito durante seis anos. Na
minha gestão fiz concurso e passaram uns
jovens recém-formados que não tinha
mestrado ou doutorado, mas que se saí-
ram melhor nas provas do que mestres e
doutores. É incrível, mas aconteceu.

Nós investimos nesse pessoal, depois
eles foram fazer mestrado, doutorado, e
eles estão dando retorno. É uma turma
jovem com a cabeça muito direcionada. E
nós tivemos muitos assim. Eram jovens de
muito valor e que não tiveram, dentro do
magistério, nenhuma atitude de choque.

Nós tivemos um choque com uma
professora, mas ela não era nova, pelo
contrário. Agiu como uma adolescente.
Quer dizer, não é a juventude que influ-
encia. É uma questão de cabeça. Há ca-
sos e casos.

Eu entrei na magistratura madura. E
o juiz enfeixa nas mãos um poder imensu-
rável. E não é todo mundo que absorve
isso. Às vezes sobe à cabeça. Porque o que
a pessoa tem que entender é que o juiz
está a serviço da sociedade. Não o contrá-
rio. Ele é um instrumento social e fala em
nome do Estado. Daí vem o poder.

E ele não pode, de maneira nenhuma,
usar esse poder de modo incorreto. Mas
alguns colegas, muitas vezes, têm aquilo que
se chama “juizite”. Ataca, mas ataca em
todas as idades. Não só os jovens. O que
precisa é que o juiz tenha uma boa dose de
bom senso e tenha humildade. A pessoa
precisa ser humilde. É isso que demonstra
um grande homem. E ele se conscientizar
que ele está ali para servir à sociedade. E
só assim ele pode fazer Justiça.

Maria José e o pai,
Daniel dos Santos

Andrade

A jovem Maria José, aos 14 anos
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tela de cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Nascidos em Bordéis
(BORN  INTO BROTHELS)  

DOCUMENTÁRIO, ÍNDIA/EUA, 2004 - 85 MINUTOS

Não são raras as vezes em
que a mera classificação de um fil-
me como “documentário” é sufici-
ente para despertar no público
aquela sensação de que se está
diante de um programa chato. Não
sem razão, pois, frequentemente,
a grande maioria daqueles, o são.
“Nascidos em bordéis”, entretan-
to, surge como uma boa exceção a
esta regra, chamando a atenção do
espectador para um problema social sem fazer discur-
sos inflamados contra o sistema ou apontar facilmente
culpados por situações que, de tão complexas, não per-
mitem simplificações.  Ganhador de Oscar de melhor do-
cumentário em 2004, este filme registra o trabalho reali-
zado pela diretora Zana Briski junto a filhos de prostitu-
tas de Calcutá. Fotógrafa de formação, a diretora mudou-
se para um bordel no bairro da luz vermelha daquela ci-
dade para retratar o dia a dia das prostitutas que ali
viviam, mas, ao iniciar o seu trabalho, percebeu que as
grandes vítimas do preconceito e da marginalização não
eram as mesmas e sim os seus filhos, crianças que já
nascem imersas na miséria, na sujeira e na desesperan-
ça. Foi então que passou a dar aulas de fotografia para
algumas destas crianças na tentativa de lhes ensinar um
ofício, e resgatá-las através da arte. “Nascidos em bor-
déis” mostra de maneira simples, quase artesanal, a evo-
lução deste trabalho através de imagens de impacto tão
forte quanto suas cores. A Índia que ali é revelada muito
pouco se parece com a imagem cultuada do  país espiri-
tualizado onde boa parte da população não come carne
vermelha e é adepta do hinduísmo. A realidade cruel das
ruas da zona de prostituição convive forçosamente com
a fantasia que cada uma daquelas crianças nutre de um
dia fugir do seu destino. Fazê-lo através da arte foi a op-
ção visualizada pela diretora Zana Briski, que, tocada
pela falta de perspectivas daquelas crianças, criou, pos-
teriormente,  a fundação kids with camera, para dar su-
porte às mesmas e fez com que suas fotografias fossem
vistas no mundo todo.  Seu trabalho social junto às crian-
ças merece aplausos e há de servir de exemplo para ou-
tras iniciativas deste tipo. Seu trabalho cinematográfico
– o belíssimo documentário que ora se comenta -  mere-
ce ser visto: é um tributo à arte e a esperança.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 13ª Região

Pequeno Dicionário de
Palavras ao Vento

Qual o significado das palavras? O que realmente quer
dizer determinado vocábulo? Adriana Falcão, numa lingua-
gem poética e com um delicado humor, nos revela. E não é
que ela tem razão...?!  Vejam alguns exemplos extraídos
do livro “Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento”:

Bajulação = frase com elogio demais que antecede outra
      que vai pedir alguma coisa em troca;

Defesa = argumento que pretende provar que a culpa não
       é de alguém mesmo que seja;

Franqueza = quando as verdades resolvem sair e saem
      mesmo e pronto;

Lágrima = sumo que sai dos olhos quando se espreme um
      coração;

 Paixão = quando apesar da placa “perigo” o desejo vai e
      entra;

Personagem = amigo que nunca tem outro compromisso
      quando a gente precisa da companhia dele;

Rancor = quando o fundo do coração não consegue dizer
      “deixa pra lá”;

Revanche = oportunidade de recuperar ao menos um
       pingo de auto estima;

Talvez = resposta pior do que “não”, uma vez que ainda
       deixa, meio bamba, uma esperança.

Ler “Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento” é uma
diversão leve. Adriana Falcão, uma carioca, com um pouco
da alma nordestina (ela viveu um período em Recife), de
uma forma despretensiosa, brinca com as palavras e seus
sentidos, mas ao mesmo tempo, não deixa de dizer ver-
dades. Falar sério brincando: é esse o seu segredo.

O livro, seguindo a linha do primeiro texto infantil da
autora, o surpreendente “Mania de Explicação”, traz para
o universo adulto, irreverência, sutileza e humor.  Nesse
mundo cheio de muitas obrigações e responsabilidades,
e, no meu caso, de solidão e intermináveis viagens, é óti-
mo ler algo simples e divertido.  E que bom que não é
complexo, denso, chato, pretensioso, e que qualquer pes-
soa comum, com um QI médio, possa entender. Humor
singelo e inofensivo, que não amarga... Acho que é disso
que estamos precisando...

Juíza Titular da Vara do Trabalho de Sousa-PB

ROBERTA SALDANHA

Livro

Pequeno Dicionário de

Palavras ao Vento

– Adriana Falcão

Editora:

Planeta do Brasil, 2005
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Informátic     Jurídica MARCOS FARIAS *@

Na homepage da Amatra 13, Seção Variedades, o colega
poderá encontrar diversas dicas para melhor utilização do editor
de textos Word, muito usado no nosso dia a dia. Ali você poderá
aprender mais facilmente, por exemplo, como fazer para:

Ajudem a atualizar nossa homepage
Voltamos a chamar a atenção

dos colegas associados da AMATRA
13 para a necessidade da permanen-
te atualização de nossa página da In-
ternet. Ao lançarmos a homepage, foi
e continua sendo nosso propósito dar
oportunidade aos colegas de publica-
rem seus trabalhos jurídicos, sejam
em forma de artigos, monografias, sen-
tenças ou acórdãos, ou mesmo notí-
cias e fotos que queiram divulgar.

Temos sempre procurado atua-
lizar a página, municiando-a com no-
tícias, fotos, leis novas, normas ad-
ministrativas, etc. Todavia, com re-
lação aos trabalhos dos colegas, a
página está defasada, precisando,
com urgência de colaborações para
dar maior dinamismo e atualidade à
homepage.

Em função dessa deficiência, pe-
dimos aos colegas, inclusive os novos

Juízes, que nos enviem sentenças de
suas lavras, acórdãos (pessoal da se-
gunda instância), artigos jurídicos,
etc., para inclusão em nossa página.

As colaborações podem ser en-

viadas para o e-mail dos
Juízes Humberto Hali-
son  (humbertohalison
@uol. com.br), André
Machado (andrem
cavalcanti@globo. com)
ou José Marcos Farias
(jmsfarias@globo. com),
ou entregues diretamen-
te na Secretaria da Ama-
tra, em disquete.

É interesse da atu-
al Diretoria a permanen-
te atualização da página,
mas, para isso, é muito
importante a interação de

todos os associados para consecução
desse objetivo. Colaborem, pois e não
deixem de visitar sempre a nossa pági-
na, no endereço http://
www.amatra13.org.br.

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
principal_ano.htm - Consulta a todas as Leis do
País. Site atualizado permanentemente, organi-
zado por ano de edição da Lei.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Constituiçao.htm - Inteiro teor da
Constituição brasileira, atualizada, com todas as
emendas. Texto compilado e índice temático.

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/
Codigos/quadro_cod.htm - Todos os códigos
brasileiros – civil, comercial, processo civil,
penal, CLT, etc.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Constituicao/Nova-consti/Main.htm - Consti-
tuições brasileiras (todas) – Constituições de
todos os Estados brasileiros – Constituições de
outros países

http://www.indekx.com - Jornais dos prin-
cipais países do mundo. Nesse site você pode
acessar a edição do dia dos mais importantes
órgãos da imprensa mundial, como por exem-
plo, os americanos Washington Post e Time, o
inglês Daily Mail, o italiano Il Messaggero, os
franceses Le Figaro, Le Monde e até o russo
Pravda. É só clicar na bandeira do país que apa-
rece em um mapa-múndi para acessar os jor-
nais daquele país.

http://www.via102.com.br – Site de gran-
de utilidade, onde se pode localizar telefones e
endereços das principais cidades do país. Mui-
to interessante também é o recurso de mapas e
rotas, indicando ruas dessas cidades e rotas de
deslocamento. Está disponível também para
João Pessoa.

Dicas para melhor utilização
do editor de textos Word

 Formatar textos

 Desfazer operações realizadas

 Trabalhar com cabeçalho e rodapé

 Corrigir maiúsculas e minúsculas

Localizar dados editados no documento

Utilizar dicionários, sinônimos, dicionários

     personalizados, correção do dicionário

Salvamento de dados, auto-salvamento, backup

Inserir figuras, arquivos, data e hora

Elaborar tabelas

Preparar formulários

Imprimir documentos, impressão frente e verso, etc.

Veja tudo isso e mais alguma coisa na Seção

Variedades – Título - MS-WORD - SOLUÇÕES RÁPIDAS

Dicas de homepages
jurídicas

* Juiz do Trabalho aposentado, advogado e diretor de informática da Amatra 13 - E-mail: jmsfarias@globo.com
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O art. 253 do CPC e sua plena
compatibilidade com o Processo do Trabalho

Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba

Nesses termos, as regras de compe-
tência, como é sabido, submetem-se

a regimes diversos, conforme esteja em
jogo interesse eminentemente público,
quando a competência será tida por ab-
soluta, ou improrrogável (competência hi-
erárquica, material, funcional), ou, pas-
sando-se a atender interesse preponde-
rantemente particular, a competência é
tida como relativa (casos como compe-
tência em razão do lugar ou competência
territorial), logo, prorrogável.

Feitos esses esclarecimentos, no que
tange à competência funcional, Vicente
Greco Filho1  bem sistematizou seu alcan-
ce, classificando-a como: por graus de
jurisdição (originária e recursal), fases do
processo (cognição, execução...), ou por
objeto do juízo (uniformização de juris-
prudência, declaração de inconstituciona-
lidade em tribunal, por ex.). Complemen-
tando, Fredie Didier Jr.2  leciona ainda que
“também é funcional (e, pois, absoluta) a
competência do juízo singular para conhe-
cer e julgar originariamente as causas que
lhe são atribuídas”.

Nesse sentido, preceitua o art.
253 do CPC os casos em que as Ações
propostas devem ser distribuídas por
dependência e, nos dizeres de Nelson
Nery Jr3 ., “competência determinada pela
dependência, é funcional sucessiva, portan-
to absoluta (Reale, RT 538/31)”. Ressal-
te-se que o citado dispositivo legal so-
freu considerável alteração pela Lei
11.280, de 16 de fevereiro de 2006,
tendo suas hipóteses de incidência am-
pliadas.

Ora, a redação anterior (já decor-
rente de alteração pela Lei 10.358/01)
determinava, no inc. II do art. 253, que
se distribuiriam por dependência as
ações “quando, tendo havido desistência,
o pedido for reiterado, mesmo que em litis-
consórcio com outros autores”. O texto atu-
al é ainda mais amplo, determinando
que deve ser distribuída por dependên-
cia não apenas as ações que já foram ex-
tintas anteriormente por pedido de de-
sistência, mas sim “quando, tendo sido
extinto o processo, sem julgamento de mé-
rito, for reiterado o pedido, ainda que em
litisconsórcio com outros autores ou que se-
jam parcialmente alterados os réus da de-

manda;”. Ou seja, qualquer que seja a
causa da extinção do processo sem re-
solução de mérito (art. 267 do CPC),
mesmo que haja parcial alteração nos
pólos da demanda, deve ser distribuída
por dependência para o Juízo que co-
nheceu da primeira ação extinta.

Assim sendo, inobservar tal manda-
mento legal é, sim, afrontar o princípio
do juiz natural, em vista que é compe-
tente para julgar a demanda, como dito,
aquele órgão prévia e legalmente consti-
tuído, sendo determinação legal que o
juízo competente para julgar seja aquele
que conheceu da primeira ação intenta-
da e extinta sem resolução do mérito.

No que se refere à distribuição por
dependência, havendo lacuna no texto
Consolidado e, sendo o direito comum
“fonte subsidiária do direito do trabalho, na-
quilo em que não for incompatível com os
princípios fundamentais deste”, nos termos
do parágrafo único do art. 8º da CLT, en-
tendemos plenamente aplicável o dispo-
sitivo do art. 253 do CPC no Processo do
Trabalho, pois não há qualquer incompa-
tibilidade com o rito desta justiça especi-
alizada nem com seus “princípios funda-
mentais”. Assim sendo, o texto do CPC
passa a ser norma imperativa, não ca-
bendo aos juízes se escusarem de apli-
car a legislação processual vigorante.

Ainda, há que se atentar para a te-
leologia do questionado dispositivo do
Estatuto Processual Civil, que tenta evi-
tar a forma ardilosa de advogados a fim
de esquivarem-se do juiz natural, pas-
sando a “escolher” os julgadores de suas
lides. Seria demasiadamente simplista
permitir que, sendo distribuída uma de-
manda para juízo que tem entendimen-
to contrário ao que se requer, pudesse
o causídico desistir da demanda (nos ter-
mos da Lei), a fim de que, interpondo
nova ação, a mesma pudesse ser distri-
buída para outro juízo, aumentando suas
chances de êxito.

Tal procedimento poderia ser reite-
rado tantas vezes quantas necessárias
até que fosse distribuída para juízo que
se soubesse, tem entendimento favorá-
vel ao que se requer (isto porque a extin-
ção por pedido de desistência não sofre
os efeitos da perempção do Direito do

A competência, definida por Liebman como a “Quantidade de jurisdição cujo
exercício é atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos”, tem, em regra, caráter de
indisponibilidade e tipicidade, justamente para que, através dela, seja composto o
conteúdo do princípio do juiz natural prescrito na Carta Magna vigente, em seu art.
5º, inc. XXXVII. Assim, não haverá no Brasil juízo ou tribunal de exceção, sendo
direito de todos o de submeter-se a julgamento por juiz competente e previamente
constituído, na forma da lei, tudo isto para que seja garantida a imparcialidade
desejada ao sujeito julgador da lide.

Trabalho, nos termos do art. 844 c/c art.
732 da CLT).

Nesse mesmo diapasão vêem-se elu-
cidativas as palavras do Juiz do Traba-
lho Sérgio Pinto Martins4 , em seu curso
de Direito Processual do Trabalho, ad-
mitindo aplicável ao Processo Laboral o
art. 253, II do CPC, lecionando que “O
objetivo do inc. II do art. 253 do CPC é evi-
tar a fraude de o advogado distribuir várias
ações ao mesmo tempo para escolher a
Vara que lhe é favorável em sua pretensão,
desistindo das ações em relação às Varas
que não são simpáticas à sua pretensão”.

Logo, depreende-se que é indubi-
tável a legitimidade, justiça e as razões
da existência do comentado art. 253 do
CPC, pois vem tutelar o princípio consti-
tucional do juiz natural, inerente e de ob-
servância cogente a qualquer dos órgãos
do Poder Judiciário. Malgrado algumas
justiças especializados não dêem a de-
vida atenção a este preceito que ape-
nas dá maior efetividade ao inc. XXXVII,
art. 5º da Constituição Federal, não ve-
mos, ao menos até então, qualquer ar-
gumento jurídico plausível que justifique
uma “incompatibilidade” com o rito jus-
trabalhista.

Nesse sentido é que entendemos
que deveriam os juízes, de ofício, aten-
tar para tal regra, por tratar-se de com-
petência absoluta, logo, matéria de or-
dem pública. É de Direito que o magis-
trado, percebendo que a demanda se
trata de reiteração de pedido arquiva-
do (extinto sem resolução do mérito),
proceda, de pronto, à devida remessa
dos autos ao juízo competente. No mais,
como muitas vezes tais fatos (extinções
pretéritas) não se tornam conhecidos
pelo julgador, necessário também uma
postura ativa dos advogados, no senti-
do de alertar o juízo da reiteração de
pedidos, para que o mesmo tome as
devidas medidas cabíveis.

Em conclusão, sabendo-se que a Jus-
tiça do Trabalho é regida por peculiarida-
des específicas, tutelando, desde sua gê-
nese, direito dos hipossuficientes, questio-
na-se se ritos processuais vêem-se legíti-
mos a obstaculizar a tutela do princípio do
juiz natural. Mesmo que se ponderem quais-
quer valores que se queira argumentar em
conflitos (para fundamentar a incompatibi-
lidade do art. 253 do CPC), a inobservân-
cia do suscitado preceito processual seria
uma teratologia jurídica, pois estar-se-ia
aceitando a primazia de outros valores di-
minutos em detrimento da garantida do
juiz natural.

NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JUNIOR *
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* Advogado e aluno da ESMAT 2006
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São João da AMATRA 13 no Maior do Mundo!
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Levar uma tradicional festa juni-
na para o interior do Maior São João
do Mundo. Foi com essa idéia na ca-
beça e muito forró nos pés que a di-
retoria da Associação dos Magistra-
dos do Trabalho da 13ª Região reali-
zou, no dia 9 de junho, em Campina
Grande, a edição 2006 do São João
da AMATRA 13. A data, aliás, também
foi marcada pela abertura oficial da
festa na Rainha da Borborema.

Mas as novidades não ficaram
por aí. Além de comemorar o São
João deste ano na barraca “Boteco”

do Parque do Povo, os associados da AMATRA
13 que participaram da festa ficaram hospeda-
dos no recém-inaugurado Garden Hotel, um dos
mais elegantes do Estado. Para que tudo cor-
resse da forma mais tranqüila possível, quem
compareceu ao São João da AMATRA 13 tam-
bém contou com infra-estrutura de transporte
até o local do evento. Isso proporcionou como-
didade e segurança a todos os “compadres” e
“comadres” dessa bela celebração da cultura
nordestina.

O momento junino foi muito especial como
demonstram as fotos desse alegre arraial dos
magistrados. E viva São João!”
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perfil
ANA BEATRIZ DIAS FERNANDES *

Após quase dois anos de exercício
da magistratura trabalhista em Pernam-
buco e retorno à Paraíba, há pouco mais
de três meses, posso afirmar que é
muito bom voltar para casa!

Aqui, sinto-me mais segura, mais
tranqüila, mais feliz.

Aqui, construí a minha história.
Aqui, está minha família, estão

meus amigos de infância, de colégio, de
faculdade.

Aqui, parece que fica mais simples
ser “juíza”. Mais simples porque conhe-
ço os problemas sociais, as dificuldades
econômicas. Mais simples porque sei o
que é cultivado e criado no litoral e no
sertão. Mais simples porque conheço o
perfil de empregados e empregadores.

Aqui, sei exatamente quem sou e
como posso, através da profissão que
escolhi, fazer a minha parte, ajudando
a diminuir desigualdades e a desenvolver nosso País.

Não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para registrar
a importância dos anos que passei em Pernambuco.

Lá, conheci a magistratura, presidi minhas primeiras audiências, so-
lucionei os primeiros processos que me foram confiados, enfrentei os pri-
meiros espinhos, as primeiras dificuldades; mas também foi lá que conheci
as angústias de tantos trabalhadores, tornei-me mais humana e comecei a
me encantar pela atividade de julgar.

Lá, fui muito bem acolhida. Fiz grandes amigos, que levarei pela vida
inteira.

E foi lá que aprendi quase tudo que pretendo aplicar aqui.
Minha eterna gratidão à 6ª Região. Sempre me orgulharei de ter feito

parte daquele tribunal.
Dia desses, quando já estava aqui, li esta frase, de um jurista de lá:

“Nenhum homem, se pensasse no que é necessário para julgar outro
homem, aceitaria ser juiz.” (Augusto Duque)

Realmente, se eu soubesse o que me aguardava, não sei se teria
feito concurso para julgar.

Graças a Deus não sabia, pois apesar de algumas noites mal dormi-
das, sinto-me, hoje, plenamente recompensada em poder entregar o di-
reito àqueles que o perseguem.

Venho de “lá” para “aqui” cheia de entusiasmo, vontade de continu-
ar aprendendo e acreditando na Justiça.

De “lá” para “aqui” com o firme propósito de tentar engrandecer
ainda mais este tribunal que agora também é meu, o TRT da 13ª Região.

Aqui, junto com meus colegas de concurso, fui muito bem recebida
por todos: pela AMATRA, pelos juízes do tribunal, pelos colegas de 1ª
instância e pelos servidores, sempre prontos a colaborar.

Aqui, já começo, inclusive, a fazer novos amigos.
Aqui, espero realizar os muitos sonhos que ainda tenho... Sonhos

como esse que agora descrevo, o de estar “de volta pro meu aconchego”.

De volta para o meu aconchego!

* Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região

“Estou de volta pro meu aconchego,
trazendo na mala bastante saudade,

querendo um sorriso sincero, um abraço,
para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade...”

 (Dominguinhos/Nando Cordel)

Metempsicótico ou não...

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

ANO VII - Nº 24 -João Pessoa/Paraíba - Março a Junho de 2006

Já ouviste falar em metempsicose? Aquela doutri-
na, segundo a qual a alma tem que entrar na roda dos
nascimentos, encarnando-se e reencarnando-se, na for-
ma de bicho humano ou de bicho bicho, para purificar-se
da culpa originária.... Aquela doutrina, que também é títu-
lo de um soneto de Cruz e Sousa, poema bonito, que diz
mais ou menos assim: já que apodreceu a argila do teu
corpo divino e que o estupor macabro e feio da morte
congelou as magnólias do teu seio, agora, por entre as
catalépticas visões: “Surge, Bela das Belas, na Beleza/
Do transcendentalismo da Pureza, Nas brancas, imor-
tais Ressurreições!” Pois bem, há quem diga que o ideal
de pureza tem suas raízes na metempsicose.

Nascido ou não daquela crença, o anseio de limpe-
za, material ou ética, está plantado no íntimo das pessoas.
E não povoa apenas o pensamento erudito, mas faz parte
da filosofia produzida e consumida no meio popular: - Me-
nino, vá já lavar as mãos! Você pegou em dinheiro, e di-
nheiro é sujo! - Tá vendo aquele ali, só pensa em besteira!
Que mente suja! - Se eu fosse você não me metia em
política, é coisa tão suja!

Também se manifesta em rituais de purificação para
o corpo e a alma, como ensina Anselm Grün, no livro Para
que tua vida respire liberdade. Entre esses rituais, exis-
tem não apenas os sagrados, mas ritos profanos, a exem-
plo das dietas e das férias, da música e do silêncio, além do
banho matinal.

 Dietas, como sabes, purificam o organismo pela
eliminação do supérfluo. Fazem bem ao corpo e ao espíri-
to, não sendo à toa que a caminhada mística comece ge-
ralmente pelo jejum. Férias, como também deves saber, é
tempo em que podes te libertar de todos os negócios.
Infelizmente tem gente que não se permite descansar, e
mesmo no tempo livre dá a impressão de atarefada. Para
alguns sequer existe recesso forense, pois ocupam o tem-
po julgando e criticando a si e aos outros. Há ainda os que,
em pleno período de férias, se preocupam mais com as
fotos das viagens que irão mostrar aos amigos do que em
aproveitar cada minuto de libertação do trabalho.

Purificar-se pela música é idéia antiga. Para Pitá-
goras e os seus, se a poluição emocional desarranja o
ritmo interior, através da música é possível encontrares o
próprio ritmo. Outras vezes, porém, só no silêncio en-
contrarás harmonia interior. Mas para exercitar-te no si-
lêncio, não basta ficares de boca fechada; é preciso que
pares de resmungar internamente.

Já o banho não lava somente a sujeira exterior. Leva
embora o desânimo e a fadiga, fazendo com que te se
sintas uma nova pessoa. Assim, ao lavar-te e vestir-te com
roupas limpas, sem que percebas, repetes ritos do batis-
mo cristão, que é um banho que purifica, santifica e justi-
fica, e faz os batizados vestirem-se do Ressuscitado.

Nada disso, porém, será proveitoso se te deixares
invadir pelo afã de pureza absoluta. Fanáticos da pureza
caçaram bruxas, queimaram hereges e promoveram higi-
ene racial, e com isso não só não tornaram o mundo moral-
mente mais asséptico como mergulharam de corpo e alma
no mar de lama por eles criado. Pureza estéril é pureza
sem vida. E cem por cento de pureza, só mesmo no agora
do poeta, no “Agora, já que apodreceu a argila/ Do teu
corpo divino e sacrossanto;/ Que embalsamaram de ma-
goado pranto/ A tua carne, na mudez tranqüila.

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

mitos
e metáforas


