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NA ÁREA DE INTEGRAÇÃO CULTURAL DO TRT

CAMINHOS DA VIDA: A vitalidade e a determinação do Juiz Aluisio Rodrigues

Aculinária e a ornamentação eram
 espanholas. Os convidados, brasileiros

cheios de alegria e entusiasmo. Assim foi o jan-
tar de confraternização pelo Dia do Jurista, no
último dia 10 de agosto, oferecido aos associa-
dos da AMATRA 13. Mais detalhes na página 2.

Juiz Wolney de Macedo lança novo livro
Magistrado há 14 anos, professor de

Direito Processual do Trabalho e Direito do
Trabalho e titular da 5ª Vara do Trabalho
de João Pessoa, o juiz Wolney de Macedo
Cordeiro tem enveredado e de forma muito
bem sucedida nas malhas do texto jurídi-
co. Seu mais novo e segundo livro, “Fun-
damentos do Direito Processual do Traba-
lho Brasileiro” (Editora LTR), foi lançado
no último dia 26 de agosto, na Área
de Integração Cultural do TRT.

Apresentada pelo juiz Ouvi-
dor do Tribunal Regional do Traba-
lho, Edvaldo de Andrade, a publicação
de Wolney busca dar um tratamento
mais didático ao tema sem perder o
aprofundamento do conteúdo. O primei-
ro livro do magistrado, A Regulamenta-
ção das Relações de Trabalho Individuais
e Coletivas no Âmbito do Mercosul, foi pu-
blicado em 2000 e conta com o mesmo
estilo acessível e didático da escrita de
Wolney Cordeiro.

Ainda colhendo elogios ao seu se-
gundo trabalho, o juiz adianta que já está
preparando novo projeto, um manual de

Sentença Trabalhista
n Com o objetivo de capacitar e

preparar candidatos para a prova de sen-
tença do concurso de Juiz do Trabalho
Substituto, a ESMAT 13 promoveu, de 18
a 20 e 25 a 27 de agosto, o Curso de
Sentença Trabalhista. Entre alunos re-
gulares da Escola e participantes espe-
cíficos deste Curso, uma turma de 79 can-
didatos assistiu a aulas práticas e teóri-
cas ministradas por Sérgio Torres, pro-
fessor e juiz do Trabalho da 6ª Região
que é referência em todo o Nordeste.

O curso de Sentença Trabalhista pro-
movido pela ESMAT 13 foi ministrado nas
novas instalações da Faculdade de Ensino
Superior da Paraíba (FESP), no Manaíra
Shopping, local onde ocorrerão as aulas
regulares da Escola a partir do início do
mês de setembro.

Posse de Carlos Coelho
n O juiz Carlos Coelho de Miran-

da Freire foi empossado, no último dia
15 de agosto, no cargo de Juiz do Egré-
gio TRT da 13ª Região. O magistrado era
titular da 7ª Vara do Trabalho em João
Pessoa e foi nomeado para a vaga de-
corrente da aposentadoria do Juiz Ruy
Eloy para exercer o cargo de Juiz to-
gado do Tribunal Regional do Trabalho
da Paraíba.

Já como novo juiz do TRT, Carlos
Coelho foi saudado em nome da Corte
pelo juiz Paulo Américo Maia Filho, além
de receber as boas vindas do presi-
dente da Associação dos Magistrados
do Trabalho (AMATRA 13), juiz Humber-
to Halison, e do presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB), José
Mário Porto.

“Estamos de braços abertos para
recebê-lo e enfrentarmos juntos a di-
fícil missão de julgar”, disse a Carlos
Coelho o presidente do TRT, juiz Afrâ-
nio Melo. Durante a solenidade de pos-
se, o presidente do TRT fez a entrega da
insígnia da Ordem do Mérito Judiciário
do Trabalho no grau de Grã-Cruz ao novo
juiz do Tribunal Carlos Coelho. A comen-
da foi entregue também ao procurador
chefe do Ministério Público do Traba-
lho, Rildo Albuquerque Mousinho de Bri-
to, e aos juízes do Trabalho Ana Clara de
Jesus Maroja Nóbrega, Ana Maria Ferrei-
ra Madruga, Francisco de Assis Carvalho
e Silva, Edvaldo de Andrade, Paulo Améri-
co de Vasconcelos Maia Filho e ao ex-
presidente do TRT, juiz Ruy Eloy.

Projeto Sexta-feira
execução trabalhista, que
deverá ser lançado até o fi-

nal de 2006.
Por enquanto, quem quiser

adquirir o mais novo trabalho
do magistrado, poderá recor-
rer às livrarias locais ou
fazê-lo pela Internet
(www.ltr.com.br).

Páginas 5 a 7

n Mais uma edição do Projeto Sex-
ta-feira foi realizada no último dia 29
de julho, quando o juiz trabalhista Paulo
Henrique Tavares da Silva proferiu pa-
lestra sobre o tema “As ações de aci-
dente de trabalho na Justiça do Traba-
lho”. O evento, destinado a magistra-
dos e servidores que desenvolvem ati-
vidades de natureza jurídica, foi reali-
zado no Fórum Ireneo Jofilly Filho, em
Campina Grande.

Uma noite espanhola
no Dia do Jurista

Uma noite espanhola
no Dia do Jurista
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Aniversariantes Cônjuges

SETEMBRO/2005
17/09 - Ana Maria G. de Almeida
             (Eduardo Sérgio)
20/09 - Fabiana Wanderley de Brito Vieira
             (Antônio Eudes)

OUTUBRO/2005
06/10 - Maria Izabel Guedes Farias
            (Marcos Farias)
14/10 - Maria Valany Peixoto
             (Antônio Peixoto)
14/10 - Kalina Lígia Bezerra Cavalcanti
             (Eduardo Souto)
16/10 - Paulo Américo Maia de Vasconcelos
            (Maria José Maia)
26/10 - Ester Ozana de Almeida Lima
            (Arnóbio Teixeira)

O Jornal AMATRA 13 chega à vigésima edição e o fato merece
registro. Talvez os associados não tenham percebido, mas boa
parte deles não é composta apenas de leitores do periódico,

mas, igualmente, de colaboradores.
Por estas linhas já passaram colegas do interior e da Capital,

substitutos e do Tribunal... homens e mulheres das mais diversas
idades, de diferentes estilos e gostos... pessoas que têm uma vida
inteira dedicada à judicatura e outras, nem tanto, já que, recém-
chegados à família do Judiciário Trabalhista, ainda ostentam um cer-
to romantismo, uma certa ingenuidade, sentimentos que ecoam do
íntimo da alma dos jovens.

Em todos, no entanto, percebo um enorme desprendimento e
uma grande vontade de colaborar para um projeto que já perdura
por quase quatro anos e a eles dedico esta edição.

Feito o registro, chamo à atenção para a matéria que retrata um
pouco do que foi a comemoração do “Dia do Jurista”, uma das fes-
tas mais alegres já ocorridas nos últimos tempos, talvez pela presen-
ça da grande maioria dos associados, talvez pelo cardápio capricha-
do e pela sangria, ou, quem sabe, pelas boas notícias vindas de
Brasília nos dias que antecederam o evento?

Por fim, ressalto que o colega Aluisio Rodrigues nos presenteou
com uma entrevista divertida e cheia de fatos pitorescos a respeito
da sua longa trajetória em nosso Tribunal, local onde deixou inúme-
ros amigos que, certamente, sequer perceberão o passar do tempo
ao lançarem os olhos em linhas que poderiam ser muito, muito mais
numerosas para poder dizer o mínimo do entrevistado.

Um abraço a todos e até a próxima edição.

SETEMBRO/2005

19/09 - Geraldo Teixeira de Carvalho

22/09 - Ana Cláudia Magalhães Jacob

27/09 - Francisco de Assis Carvalho e Silva

30/09 - Cláudio Pedrosa

OUTUBRO/2005

01/10 - Rosivânia Cunha

06/10 - Eduardo Sérgio

08/10 - Nayara Queiroz

16/10 - Roberta de Paiva Saldanha

17/10 - Ana Clara Nóbrega

20/10 - Antônio Eudes

Aos leitores
O jornal da AMATRA 13 está aberto a opiniões, críticas ou sugestões.
Você também pode colaborar enviando informes ou artigos para os e-mails
andremcavalcanti@globo.com ou agenciameios@yahoo.com.br
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A culinária e a ornamentação eram espanholas. Os
convidados, brasileiros cheios de alegria e entusiasmo.
A mistura, saborosamente festejada, resultou em uma
Noite Espanhola especialmente verde e amarela. Assim
foi o jantar de confraternização pelo Dia do Jurista, no
último dia 10 de agosto, oferecido aos associados da
AMATRA 13.

Noite espanhola no Dia do Jurista
O evento, realizado no restaurante Tia Nila Fashi-

on e prestigiado maciçamente pelos associados, con-
tou com a apresentação do humorista Márcio Tadeu,
além, é claro, de música e culinária espanhola. Confira
um pouco desse clima espanhol-brasileiro festivo nas
fotos a seguir. A galeria completa você pode acessar vi-
sitando o site  da AMATRA 13 (www.amatra13.org.br).

Da esquerda para direita,  Wolney Cordeiro (Rober-
ta), Iara e Ruy Eloy, Paulo Maia e Selda e Mara e Cláu-
dio Pedrosa dividiram mesa durante  toda a noite, em
conversa animada e regada a um bom vinho e sangria.

Em primeiro plano, os Juízes Ubiratan Delgado (à
esquerda) com Sofia e Ana Paula Campos com Wladimir;
no fundo, os colegas Edvaldo de  Andrade (Ana Maria),
Ábia com Assis Carvalho e Vieira (à direita).

O humorista
Márcio Tadeu
fez ir às
gargalhadas
o mais
sério dos
associados,
demonstrando a
razão do sucesso
alcançado.

Paella sendo colocada ao ponto para saboreio dos
presentes à festa do Dia dos Juristas.

Da esquerda para direita e de cima para
baixo: juízes Normando  Salomão, Adriana
Sette, Fábio Galvão, Ana Clara Nóbrega,
Ana Madruga,  Rosivânia Gomes, Janaína
Vasco, Margarida Aráújo e Ana Paula Porto.

O Tia Nila Fashion estava decorado com
motivos e cores da Espanha.

Sempre presente nas festividades da
AMATRA 13, o Juiz Ruy  Eloy (Iara) em
conversa com o colega Paulo Maia Filho.
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O desempenho da economia bra-
sileira nos últimos 20 anos ficou
muito aquém do desejado. A

taxa média anual de 2,1% de expansão
real do Produto Interno Bruto de 1981 a
2002 ajudou a produzir um crescimento
desordenado das grandes cidades acom-
panhado da elevação dos níveis de vio-
lência urbana, do déficit habitacional e
das taxas de desemprego. Em termos
reais, o PIB per capita aumentou ape-
nas 15,4% no período. Pontuado por
momentos de recessão, como os obser-
vados no início das décadas de 1980 e
1990, o baixo crescimento da econo-
mia gerou uma extraordinária dívida
social e estimulou milhares de brasilei-
ros a buscar em outros países melho-
res condições de vida e oportunidades
de trabalho.

 Desde seu início, o governo do Pre-
sidente Lula trabalha com o objetivo de
estabelecer no Brasil as condições para
um ciclo sustentado de desenvolvimen-
to econômico. Após o ajuste da econo-
mia em 2003, no ano passado o PIB al-
cançou a maior taxa de expansão dos
últimos dez anos. Nas comparações anu-
ais, as taxas de desemprego continuam
se reduzindo, os superávits comerciais
batem recordes sucessivos, as exporta-
ções mantêm a  trajetória de alta e o
governo federal reduz a dívida pública
em proporção ao PIB.

 Apesar de certo pessimismo ge-
rado nos últimos meses pelas sucessi-
vas elevações da taxa Selic e pela res-
sonância de posicionamentos políticos
muitas vezes dissimulados em análise
econômica, o país continua a mostrar
bons resultados e perspectivas econô-
micas. Como resultado de duas déca-
das de baixa expansão do PIB, a socie-
dade brasileira, com razão, mostra-se
apreensiva em relação ao desempenho
da economia, com dados conjunturais
contaminando desproporcionalmente as
expectativas de médio prazo. Nesta si-
tuação, conquistas e avanços importan-
tes podem passar desapercebidos.

 Por exemplo, nos últimos dois
anos, foram feitas importantes refor-
mas em favor da expansão da oferta de

Um país ansioso por crescimento
JORGE MATTOSO

Presidente da Caixa Econômica Federal e professor
licenciado do Instituto de Economia da Unicamp

crédito e da recuperação do setor da
construção civil. O governo vem tam-
bém ampliando a capacidade de empres-
tar dos bancos públicos federais, fun-
damentais sobretudo para o crédito de
mais longo prazo. Em 2004, somente a
CAIXA elevou em 43% os saldos de seu
crédito comercial, mais que o dobro da
elevação verificada no sistema financei-
ro como um todo. Já neste primeiro qua-
drimestre de 2005, ela concedeu 47% a
mais de crédito comercial na compara-
ção com igual período de 2004. Grada-
tivamente, a oferta de crédito vem au-
mentando sua participação em relação
ao PIB. Equivalia a 23,6% do PIB em ja-
neiro de 2003, mas subiu para 27% em
abril último.

 O crédito consignado, modalidade
na qual o cliente garante o pagamento
do empréstimo por meio de desconto di-
reto na folha de pagamento, está revo-
lucionando o mercado de crédito pesso-
al no país. Criada por Medida Provisó-
ria, depois transformada em lei, essa
modalidade de empréstimo tem ampli-
ado a oferta de crédito e reduzido o seu
custo para trabalhadores e aposentados.
Segundo levantamento do Banco Central,
em abril último  o saldo das operações
de crédito consignado alcançou os R$
16,5 bilhões, sendo R$ 4,7 bilhões des-
te total realizado pela CAIXA, e já equi-
valia a mais de 30% do estoque de cré-
dito pessoal concedido pelo Sistema Fi-
nanceiro Nacional.

 O setor da construção civil, após

amargar anos de retração cresceu 5,7%
em 2004 e deve apresentar nova expan-
são neste ano, voltando a expandir sua
participação no PIB e a contribuir para
elevar o nível de investimento. Depois
de ter gerado 51 mil novos empregos
com carteira assinada em 2004, o setor
já criou neste ano mais 29,5 mil postos
formais de emprego.

Os bons números da construção ci-
vil espelham as diversas ações do go-
verno federal. Entre elas, a de ampliar
o volume de recursos públicos e priva-
dos disponíveis para o financiamento
habitacional e saneamento básico. A
CAIXA, por exemplo, passou de mais de
R$ 5 bilhões concedidos de financiamen-
to imobiliário, em 2003, para uma meta
de emprestar mais de R$ 10 bilhões em
2005. Nos últimos dois anos contratou
ainda mais de R$ 3,5 bilhões para a área
de saneamento - valor superior ao con-
tratado nos oito anos anteriores. Gra-
ças a tais contratações, neste ano de-
vem ser realizados cerca de R$ 2 bilhões
em investimentos de saneamento.

 Em suma, apesar dos efeitos co-
laterais imediatos gerados pela tentati-
va do Banco Central em garantir uma
trajetória decrescente dos índices de in-
flação, o Brasil continua consolidando
uma estrutura econômica capaz de pro-
porcionar, no  médio prazo, um nível de
oferta de crédito similar ao observado
em países desenvolvidos e de resultar
na diminuição do déficit habitacional
acumulado nas últimas duas décadas.

“O Brasil continua
consolidando uma
estrutura econômica
capaz de proporcionar,
no  médio prazo, um
nível de oferta de
crédito similar ao
observado em países
desenvolvidos...”

Jorge Mattoso,
Presidente da CAIXA
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caminhos da vida
Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado ALUISIO RODRIGUESALUISIO RODRIGUESALUISIO RODRIGUESALUISIO RODRIGUESALUISIO RODRIGUES

A vitalidade e a determinação
de um magistrado vencedor

A vida do juiz aposentado Aluisio Rodrigues foi e tem sido
ponteada por fases bem definidas. Como capítulos de um livro
rico em experiências e divertido como seu protagonista, os mo-
mentos vividos pelo magistrado nos levam à reflexão, à cumpli-
cidade, por vezes à indignação, mas, principalmente, à alegria.

Continua nas páginas 6 e 7

Terceiro filho entre dezesseis irmãos,
filho de um funcionário público poti-
guar, Aluisio começou sua trajetória

profissionais longe dos tribunais, júris e leis,
como o rapaz que segurava o guarda-sol de
um agrimensor na abertura de estradas. De-
pois se tornou vendedor de água-de-coco
em um jegue adquirido pelo pai. Após tinta
e cinco anos de carreira como juiz do tra-
balho e mais de 70 anos de idade, é consi-
derado um dos grandes nomes da magistra-
tura na Paraíba e vive a jovialidade de quem
sabe não se entrega à força do tempo.

Toda essa jovialidade, acredita o juiz,
talvez tenha explicação no passado, quan-
do o adolescente Aluisio não teve tempo de
viver – ou não se deu conta disso – a chama-
da fase da rebeldia. Logo cedo, relembra o
magistrado, adquiriu o hábito da responsa-
bilidade. O ingresso no exército o ajudou a
consolidar sua formação para a vida. “Hoje,
pergunto-me: teria sido então a crise da
responsabilidade?”, questiona nosso entre-
vistado.

Concluiu o primeiro grau aos vinte e
dois anos e o segundo aos vinte e cinco.
Determinado, nesse mesmo ano ingressou
na Universidade onde concluiu, aos trinta,
o curso de Direito. Foi então quando assu-
miu, pela primeira vez, um emprego regular-
mente registrado. Submeteu-se a vários con-
cursos públicos, sendo aprovado em todos.
Optou pela nomeação para o Instituto de
Previdência e Assistência aos servidores do
Estado (IPASE), de onde saiu para ingressar
na magistratura do trabalho, onze anos de-
pois. Ainda aos vinte e três anos, casou-se
pela primeira vez. “Se tivesse de atribuir
nome a esta fase, chamaria da preparação
para o futuro”, complementa o magistrado.

Aos trinta e um anos, teve a felici-
dade de receber, por adoção, a primeira
filha. Inquieto e persistente, Rodrigues ob-
teve a segunda formatura aos trinta e qua-
tro anos, como bacharel em Jornalismo. Foi

nesse período que tomou uma decisão que
mudaria para sempre o rumo de sua vida. O
próprio magistrado conta em detalhes: “Por
uma dessas coincidências inexplicáveis, bus-
quei tratamento médico para uma úlcera
que me abalava a saúde por mais de dez
anos. Na ante-sala do médico, em Recife, li
no jornal  a notícia de prorrogação das
inscrições para o concurso de Juiz de
Trabalho Substituto, que seria reali-
zado pela primeira vez no Brasil. Após
ouvir do médico que se não mudas-
se ou realinhasse o sistema de vida,
estaria sempre propenso á  uma
recidiva do mal que me afligia, to-
mei a decisão de fazer o concur-
so para ingresso na magistratura
trabalhista. Ato contínuo, en-
cerrei as atividades no
escritório de advoca-
cia, que rendia
muito trabalho e
pouco dinheiro;
estudei sessen-
ta noites das
oito às  três
da madruga-
da; submeti-
me às pro-
vas no Reci-
fe, com

mais dois outros potiguares. Fomos aprova-
dos juntamente com outros seis dos esta-
dos da Paraíba, Pernambuco e Alagoas.”

Aluisio Rodrigues conta que esse foi
um dos fatos mais marcantes de sua vida,
porque, ao se decidir pelo ingresso na ma-
gistratura, resolveu tornar-se, além de tudo,
um bom juiz. E está certo de que seu obje-
tivo foi alcançado. “Após trinta e cinco anos
na carreira, posso, sem falsa modéstia, afir-
mar ter sido um bom juiz”, enfatiza.

Duas outras fases foram vividas por
Aluisio, até a chegada dos cinqüenta anos:
a da crise de identidade e a da afirmação

5

O Juiz Aluisio Rodrigues,
com a sua esposa, Walma:
“mantenho uma disposição
invejável para todos
os atos da vida”
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A   E N T R E V I S T A

Em conversação com os juristas
Cássio Mesquita Barros e Teodosio

Palomino, em Lima/Peru

Como Presidente do TRT-13ª Região,
entregando a Comenda Epitácio Pessoa

aos Ministros do TST
Ao lado dos juristas Amauri Mascaro,

Valetin Carrion e Herber Marinho
Proferindo pa

Congresso Internacion

Conte-nos um pouco sobre sua histó-
ria de vida. Suas origens, a história de seus
pais, infância, adolescência e família.

Sou o terceiro filho de uma prole de
dezesseis, cujo pai, funcionário publico
estadual (no Rio grande do Norte), recebia
seus salários somente no mês de setembro
de cada ano. Para  complementar a subsis-
tência da família, que o fiado da “caderne-
ta da bodega” não cobria, “se virava” com
todo tipo de trabalho extra, desde  a agri-
cultura de subsistência, o fabrico de tijo-
lo, o trabalho de pedreiro e a construção
de estradas e calçamentos de rua. Auxilia-
va-o naqueles compatíveis com a idade e a
compleição física.

Aos catorze anos assumi o primeiro
trabalho remunerado: segurar o guarda sol
de um agrimensor nas picadas de abertura
de estradas. Aos quinze, progredi na escala
profissional, vendendo água na Cidade de
Caicó, num jegue comprado por meu pai.

Desde essa fase, inconscientemen-
te, procurei direcionar a vida para uma boa
representatividade pessoal. Fui, então, um
precursor de Duda Mendonça, ainda quan-
do não existia PT. (que Deus me retire esse
pecado). Na época, a linha divisória em me-
ninos ricos e meninos pobres era a condi-
ção dos pais. Se empregado federal, fazen-
deiro ou comerciante, era  “filho de rico”.
Se empregado estadual ou operário, era
“filho de pobre”. Embora pertencesse a essa
condição, minhas amizades principais eram
com os meninos ricos. Pode isso parecer
irrelevante, mas apesar de “botador
d’água”, eu conservava essas amizades, e
para tanto, procurava acompanhá-los na

como pessoa. “Viver meio século já é de
bom tamanho. Passar desse marco consti-
tui uma façanha que deve ser valorizada,
curtida, aproveitada nos mínimos detalhes”,
ensina o magistrado.

A partir daí marcaram a vida do já
juiz do trabalho e professor universitário
algumas conquistas pessoais no campo
profissionais como duas pós-graduações
em Direito; publicação do primeiro livro,
reconhecimento profissional pelo aluna-
to do curso de direito; ingresso na se-
gunda instância; intensa participação
profissional no campo do direito do tra-
balho, ingresso em respeitáveis institui-
ções de Direito do Trabalho nacionais e
internacionais;  Vice Presidência e Presi-
dência de uma Corte de Justiça de Se-
gundo Grau; atuação durante seis meses
no TST como juiz convocado e chegada
da segunda filha, entre outras alegrias.
“Essas mudanças as classifico como crise
existencial positiva”, pontua.

Aluisio Rodrigues, porém, enfrentou
uma fase delicada onde esteve à beira da
morte por pelo menos cinco vezes. “Em três
dos cinco riscos, a intervenção eficiente
da medicina evitou minha ida antecipada
para o outro lado. Para os outros dois, não
há explicação dentro da ciência médica, o
que reforça meu convencimento de que
alguém lá em cima (sei quem é, porém não
digo) cuida de mim. Por duas vezes recusei
morrer. E deu certo. Explico: morrer é bom.
A sensação é agradável. O individuo é inva-
dido por um certo torpor que lhe consome
as forças, alivia gradativamente a dor e abala
os sentimentos de sobrevivência. Este é o
perigo principal. Hoje, creio que muitos
morrem porque aceitam pacificamente essa
situação. Num último esforço, resolvi por
fim, não à vida, mas àquela agradável situa-
ção que estava vivenciando. A pronta inter-
ferência médica cuidou de fazer o resto”,
conta o magistrado.

Após a ruptura do primeiro casa-
mento, Aluisio resolveu investir um novo
relacionamento. E lá se vão quatorze anos
de uma relação harmoniosa e sem confli-
tos. Um novo capítulo se inicia na vida do
magistrado. “Essa fase, chamaria de des-
pertar de uma nova era.”

Paralelamente a essa boa fase, Alui-
sio Rodrigues viveu um duro golpe no cam-
po profissional, quando foi afastado do car-
go de juiz do Trabalho durante três anos e
quatro meses, para ser absolvido por una-
nimidade pelo colegiado do TST, como clas-
sifica o magistrado, “das acusações inverí-
dicas e dos vilipêndios lançados contra mim.
Contraditoriamente, fui penalizado com a

perda dos meus direitos políticos, como juiz,
com a proibição de ser votado, caso fosse
a vontade dos meus pares  reconduzir-me à
Presidência do órgão”.

Como compensação à todo desgaste
sofrido, ao completar a idade limite de 70
anos e encarara a aposentadoria Aluisio
percebeu que jamais havia sido tão respei-
tado por seus colegas e servidores. Duran-
te sessão solene de despedida desse deca-
no da magistratura, informalidade, congra-
çamento, homenagens e reconhecimento
pelo trabalho exercido. Já aposentado, a
Corte instituiu o “Premio Eficiência Juiz Alu-
isio Rodrigues” a ser outorgado aos servi-
dores que melhor se destacarem durante
cada ano no exercício de suas funções.

A sessão de primeira entrega repe-
tiu toda a manifestação de carinho e apre-
ço da sessão de despedida. A Diretoria da
Amatra 13ª, na Administração de Hermine-
gilda Leite Machado, atribuiu à Biblioteca
da Escola da Magistratura Trabalhista o
nome de Aluisio Rodrigues.

Sobre o avançar da idade, o magis-
trado mostra-se muito sincero e aberto.
“Alguns dizem, com certa imponência (e
pouca potência), que estão preparados
para a velhice, para a aposentadoria com-
pulsória, e até para a morte. Eis a grande
mentira, que dela também já participei.
Ninguém está preparado, conscientemen-
te”, desafia. Aluisio não perde o bom hu-
mor que o acompanhou e deve estar com
ele para sempre. “Tenho dificuldades de
abaixar-me, em virtude de um acidente
ocorrido no passado, mas a gravidade não
advém apenas disso, mas do peso dos anos.
Nesse caso, uma das coisas que mais me
irritam (e não me irrito por qualquer coi-
sa), é quando chutam meus chinelos para
baixo da cama. Brincadeiras à parte, não
me considero aos setenta e dois anos bem
vividos, na fase aguda da velhice. Bebo so-
cialmente, não fumo há  cinqüenta e dois
anos e mantenho uma disposição invejável
para todos os atos da vida. Casado com
uma mulher jovem (Walma), participo por
prazer e obrigação (moral) dos programas
sociais compatíveis com a sua idade. Como
temos amigos abaixo dos trinta,  também
navegamos nessa faixa.”

É por essas e outras que o juiz apo-
sentado Aluisio Rodrigues mantém em me-
lhor forma física e principalmente intelec-
tual do que muitos cinquentões, sessen-
tões e até mesmo quarentões que conhe-
cemos. “Nem todos, ou apenas poucos, têm
a disposição que graças a Deus ainda con-
servo. Sou um convicto contador de vanta-
gens”, brinca. Confira a entrevista.

Com familiares reunidos em sua posse
como Presidente do TRT 13ª Região/1987.

Recebendo a Comenda do Ministro
Falcão, Presidente do TST, no Grau

Grã Oficial (1998)
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alestra durante
nal - João Pessoa/1993

Ao lado dos Juízes Tarcísio Monte e,
posteriormente, Ministros Ajuricaba e

Francisco Fausto

Com os netos Caio César (em pé)
e João Paulo, com 7 anos

Reunião social com juslaboralistas,
na Bolívia

apresentação pessoal. Usar sapatos consti-
tuía requisito fundamental. Assim, cuidei de
empregar meus primeiros ganhos, na com-
pra de um par deles. Para mim, esse regis-
tro é importante: meus pés conheceram
sapatos somente aos quinze anos, com o
detalhe de serem comprados com recur-
sos próprios. Os problemas de acompanha-
mento da “moda” dos meninos ricos não
ficaram por ai. Estes usavam “calça compri-
da”, desde cedo. Os pobres somente mais
adiante, lá pelos dezesseis, quando os pri-
meiros pelos tornavam desagradável o pa-
norama visual.

No meu caso, havia um agravante:
de compleição física mirrada, não tinha for-
ça suficiente para transportar a lata com
vinte litros d’água, do jegue até o destino
final. Com isso, utilizava a perna direita como
apoio e, nesse caso, o atrito provocou res-
secamento na pele, com uma “mancha” es-
cura intermediada de espécies de “racha-
duras. Horrível, o espetáculo visual. Urgia,
pois, uma solução e esta foi o uso de calça
comprida, com certa antecipação.

O senhor foi presidente do TRT da
13ª Região e agora está vivendo em Natal.
Como nasceu essa ponte sentimental en-
tre a Paraíba e o Rio Grande do Norte?

Com a criação do TRT da 13ª Região,
englobando os Estados da Paraíba e do Rio
Grande do Norte, desmembrados da 6ª Re-
gião, em Pernambuco, fui promovido pelo
critério de merecimento da titularidade da
então 1ª  JCJ de Natal, para compor o ple-
no do novo órgão. Fui eleito seu primeiro
Vice Presidente, e depois, pelo mesmo cri-
tério exerci a Presidência e outra vez a Vice
Presidência. Com muito orgulho, sou cida-
dão honorífico de João Pessoa.

Fazendo um balanço dessa carreira,
conte-nos qual foi seu momento mais feliz
e qual o maior desafio como magistrado.

Sempre exerci a magistratura com
zelo, eficiência e satisfação. Nascido de
classe social pobre, entendia, como en-
tendo, a função do Direito do Trabalho
como o instrumento dirigido a restabele-
cer a igualdade real entre os socialmente
desiguais. A busca incessante desse obje-
tivo, do primeiro ao último momento do
exercício da magistratura, nivelou-os ao
mesmo patamar de satisfação. Sem que isso
constitua um paradoxo, pontualmente,
eles foram o do ingresso, pela meta bus-
cada, e o da saída, pela sensação do de-
ver cumprido.

Aproveitando, como e quando o se-
nhor descobriu que sua vocação estava nas
leis, em tornar-se um magistrado?

Minha primeira vocação foi o jornalis-
mo, impossível na época, pelas circunstân-
cias locais, em Natal, adotada como base
para um projeto de vida  escolhido por um
conselho materno. A segunda vocação era
a de Advogado, pela influência de amigos
ligados à área do direito e por afinidade
com as ciências sociais e humanas, na in-
versão direta com as ciências exatas.

A primeira experiência como Advoga-
do demonstrou total inaptidão para a pro-
fissão, por um aspecto fundamental: tra-
balhava muito e ganhava pouco, pois não
sabia cobrar honorários. A circunstância
de ser juiz, e do Trabalho, decorreu de
uma casualidade (comentada na abertura
da entrevista).

 Como o senhor definiria a aposenta-
doria, esse desacelerar das atividades e
buscar novos rumos, um olhar mais atento
à família e a si próprio?

Como diz o provérbio bíblico, há tem-
po para plantar e há tempo para colher. Meio
século de vida dedicado ao serviço público
é mais que suficiente para  a toalha ser jo-
gada, na gíria esportiva, e se deixar vaga para
outros mais jovens seguirem seus projetos,
darem sua contribuição na medida da capa-
cidade e aptidão de cada um.

Em princípio, não haveria novos ru-
mos a seguir, a não ser como administrar o
tempo para o lazer, à família e a si próprio,
tudo dentro dos padrões convencionais. No
meu caso pessoal, viciado em trabalho a
partir dos quatorze anos, de repente, uma
dedicação ao ócio, resultaria, por certo,

em conseqüências imprevisíveis. Então, na-
quela administração do tempo, além dos
fatores já citados, não retirava espaço para
um trabalho ameno, seletivo, dentro do
campo do direito. Atualmente divido com o
ex-Ministro Francisco Fausto, do TST, uma
banca em Natal, direcionada mais para con-
sultoria do que advocacia, principalmente
nas segunda e terceira instâncias.

O Sr. se considera um homem reali-
zado profissionalmente? Há algo que gos-
taria de ter feito ou que ainda pretende
fazer? O quê?

Nada tenho a reclamar da vida. No
plano existencial sou um homem plenamen-
te realizado.  No plano profissional fui além
do que os melhores adivinhos poderiam pre-
ver. De infância pobre, trabalho infanto/
juvenil incompatível com a compleição físi-
ca, adquiri no curso dos anos, posições,
honrarias e distinções, somente compatí-
veis aos nascidos de bom berço.

Quais são os projetos daqui por diante?
Continuar a viver por muitos anos, feliz

ao lado de quem amo: minha esposa Walma,
nossos filhos, minhas filhas e meus netos.
Deixo espaço, também, para compartilhar a
felicidade com os amigos verdadeiros, incu-
tindo-lhes uma filosofia de vida simples, e
fácil de seguir: aproveitar todos os momen-
tos que a vida oferece. Os bons, usufruí-los
e fazê-los melhores ainda. Os ruins, ou de-
sagradáveis, extrair deles algo de bom, que
sempre os tem, e transformá-los em algo pro-
veitoso, que sempre é possível, bastando a
determinação de assim fazê-los.

Com toda sua experiência, como o
Sr. definiria o Judiciário brasileiro, hoje?

O Judiciário brasileiro, como um
todo, é produto dos vários fatores forma-
dores da Nação, principalmente os de na-
tureza  cultural,  filosófica,  econômicas,
sociais , ideológicas etc. Não é melhor
nem pior do que antes. Está no estágio
de consolidação compatível com o mo-
mento histórico. A sociedade brasileira se
o deseja melhor, necessita mudar de pos-
tura, em primeiro, repensando conceitos
e valores arraigados a impedirem o seu
desenvolvimento. Em segundo, colocar a
serviço do bem comum, a nova mentalida-
de que surgir dessa transformação, diga-
mos, cultural. O novo Judiciário será no-
vamente o espelho dessa sociedade me-
nos egoísta, mais participativa e mais so-
cial. Fácil, né?

Cumprimentos recebidos de juristas nacio-
nais e estrangeiros, como Amauri Mascaro,
Cássio Mesquita e Guillermo Palomino

Em reunião social na Bolívia, com a esposa Walma,
Cássio Mesquita e Américo Plá-Rodrigues-jusitas Uruguaio.
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A competência para o julgamento das ações que
envolvam as contratações para atendimento de

necessidade temporária de excepcional interesse público

Publicada a Emenda Constitu-
cional n° 45/2004, viu-se fac-

tível diferença entre o texto
aprovado pelo Senado Federal
e o promulgado e que, afinal,
encontra-se em vigor.

Entre as diferenças mais
significativas, está a supressão
da parte final do inciso I, do art.
114, da Constituição, que exce-
tuava, da competência da Jus-
tiça do Trabalho, as ações pro-
postas pelos ‘ocupantes de car-
gos criados por lei, de provimen-
to efetivo ou em comissão... ‘
contra a administração.

Ajuizada ação direta de in-
constitucionalidade pela Associ-
ação dos Juízes Federais, ques-
tionando o processo legislativo
correspondente - n° 3.395, sus-
pendeu-se, parcialmente, os
efeitos do dispositivo questio-
nado, para, nas palavras da de-
cisão monocrática da Presidên-
cia do STF, proferida em 1 ° de
fevereiro próximo passado, afas-
tar, da Competência da Justiça
do Trabalho, as causas que en-
volvam ‘... relação de ordem es-

PAULO MAIA
Juiz do TRT da 13ª Região

tatutária ou de caráter jurídi-
co-administrativo.”

À primeira vista, todo e
qualquer litígio que envolves-
se relação jurídica administra-
tiva entre servidores e a admi-
nistração, estaria, por força da
suspensão implementada, fora
do âmbito material da compe-
tência da Justiça do Trabalho.

A dúvida, entretanto, re-
side em se saber se as ações
propostas por aqueles contra-
tados administrativamente, para
o atendimento de necessidade
temporária de excepcional in-
teresse público, na forma do
art. 37, IX, da CF, contra a admi-
nistração, estariam ou não, ain-
da que temporariamente, no
raio de competência da Justiça
Comum. E isto porque: ainda que
prevalecesse o texto aprovado
pelo Senado Federal, como se
persegue na ADI n° 3.395, ainda
assim, restaria preservada a com-
petência da Justiça do Traba-
lho para processar e julgar tais
demandas.

Independentemente do
desfecho do julgamento da ci-
tada ação direta de inconstitu-
cionalidade, verifica-se do tex-

to promulgado, bem como da-
quele aprovado pelo Senado
Federal, a clara opção do le-
gislador no sentido de atribuir
à Justiça do Trabalho a compe-
tência ordinária para o julga-
mento das ações que envolvam
relações de trabalho, inclusive
daquelas que se amoldam se-
gundo o Direito Administrativo,
fora dos limites do Direito do
Trabalho. Isso foi claramente
demonstrado nos debates, no-
tadamente nos da Câmara dos
Deputados e é um dos resulta-
dos do ‘Pacto de Estado por um
Judiciário mais Rápido e Repu-
blicano’.

Tanto é assim, que o Se-
nado Federal, em emenda apa-
rentemente’ de redação’ ao
texto aprovado pela Câmara dos
Deputados, fez duas únicas res-
salvas a regra do art. 114, inc. I:
‘ocupantes de cargos criados
por lei, de provimento efetivo
ou em comissão.

Logo, todas as ações que
não envolvam as duas únicas
exceções contempladas no tex-
to do Senado, e partindo-se da
premissa de que o mesmo irá
prevalecer, se inserem no âmbito

material da competência da Justi-
ça do Trabalho, inclusive as decor-
rentes de relações administrativas,
como é o caso dos contratados na
forma no art. 37, IX, da CF.

Antes mesmo da edição da
EC n° 45/2004, a jurisprudência
já apontava nesse sentido,
como se vê da OJ n° 205,11, da
SDI-l, do TST.

No âmbito do nosso Tri-
bunal, esses argumentos, levan-
tados de forma pioneira pelo
Juiz UBIRATAN DELGADO, têm
sido vencedores em alguns jul-
gados recentes, à exemplo do
RO n° 59/2005 e RO n° 118/
2005, ambos relatados pelo Juiz
VICENTE VANDERLEY NOGUEIRA
DE BRITO.

O próprio Supremo Tribu-
nal Federal, em julgamento pos-
terior à liminar proferida na ADI
n° 3.395, decidiu, especifica-
mente para essas situações,
pela competência da Justiça do
Trabalho. Essa decisão, profe-
rida no CC 7.128-l/SC, relatado
pelo Ministro GILMAR MENDES,
é do Plenário, tomada à unani-
midade de votos, e dá tempe-
ramentos e limites ao alcance
da liminar proferida na ADI pro-
posta pela AJUFE, na medida em
que votou o seu prolator, o
Ministro Presidente.

Em síntese, pode-se con-
cluir que: (a) na aplicação do dis-
posto no art. 114, I, da CF, a com-
petência da Justiça do Trabalho
é a ordinária, geral, inclusive em
relação às relações administrati-
vas; e (b) a discussão jurídica
objeto da ADI n° 3.395, perante
o STF, não envolve as ações pro-
postas pelos contratados na for-
ma do art. 37, IX, da CF.

A escravidão é uma prática que
 ocorre desde os primórdios da

humanidade e jamais deixou de exis-
tir na história da civilização. As for-
mas de trabalho escravo evoluíram
junto com a sociedade e foram, mui-
tas vezes, fundamentais para er-
guer impérios e desbravar continen-
tes. A riqueza da América foi produ-
zida, sobretudo, pelo trabalho dos
escravos africanos que foram víti-
mas de um vultuoso e desumano co-
mércio intercontinental.

Nos dias atuais, a escravi-
dão não se apresenta mais na for-
ma de negros acorrentados em
senzalas, no entanto isto não a
torna menos cruel e humilhante.
Hoje, o trabalho escravo se ca-
racteriza pelo vínculo de emprego

Aspectos da Escravidão
Contemporânea no Brasil

BLANCA RAMOS DE
GUSMÃO MOLINA

Aluna ESMAT 2005

com vícios do consentimento, ge-
ralmente resultante do uso de frau-
de para causar o endividamento do
trabalhador, ou então da utilização
de violência, ameaça e confinamen-
to, com a intenção de assegurar que
o trabalhador não romperá o víncu-
lo de trabalho, independentemente
da sua vontade. A forma de trabalho
escravo mais encontrada no Brasil é
a servidão por dívidas. Trata-se de
uma dívida crescente e impagável,
adquirida de forma abusiva através
da cobrança de alojamento, alimen-
tos, instrumentos de trabalho, etc.

No Brasil contemporâneo a
utilização do trabalho escravo está
intimamente ligada à questão agrá-
ria. Devido à seca, a falta de terra
para plantar e aos altos juros de
crédito agrícola, os trabalhadores
acabam sendo aliciados por “ga-
tos”, empreiteiros contratados
pelos fazendeiros e que fazem a in-
termediação entre a mão-de-obra
escrava e o empregador. Aos pou-

cos o contrato de trabalho fixado
inicialmente vai sendo quebrado. O
salário pago é inferior ao combina-
do; a comida não é fornecida gra-
tuitamente; os instrumentos de tra-
balho devem ser pagos etc. Dessa
forma se cria um círculo vicioso, e
por mais que o empregado trabalhe
jamais consegue pagar sua dívida.
Ao tentar ir embora se depara com
homens armados, autorizados a
aplicar castigos corporais e até
mesmo matar aqueles que tentarem
fugir, sendo o trabalhador é priva-
do de sua liberdade de locomoção.

A prática do crime de trabalho
escravo dificilmente se dá sozinha, ocor-
rendo normalmente em conjunto com a
prática de outros crimes como, homicí-
dio, formação de quadrilha, sonegação
tributária e previdenciária, porte e trá-
fico de armas, etc. A submissão à condi-
ção análoga a de escravo se concentra
na região norte do Brasil, principalmen-
te no Estado do Pará.

A prevenção ao trabalho es-
cravo se dá com a elaboração de
medidas preventivas no campo so-
cial, através da qualificação dos
trabalhadores e criação de novas
alternativas de emprego e renda.
Para a sua erradicação total faz-se
necessária a adoção tanto de solu-
ções de curto prazo, como repres-
são e punição efetiva, como de lon-
go prazo, através da criação de
alternativas de trabalho e de de-

senvolvimento regional, políticas
públicas e acesso à terra.

No combate ao trabalho es-
cravo vale destacar a atuação dos
grupos móveis de fiscalização; o
lançamento, em março de 2003,
do Plano Nacional para a Erradica-
ção do Trabalho Escravo, com me-
didas que prevêem o reforço na
fiscalização e o endurecimento de
penas e multas; e a propositura da
PEC 438/2001, que prevê a alte-
ração do art. 243 da CF, admitin-
do a expropriação das terras onde
forem encontrados trabalhadores
em condição de trabalho forçado,
com assentamento prioritário dos
empregados explorados.

Apesar dos esforços empre-
endidos, o trabalho escravo con-
tinua a existir no Brasil e os cami-
nhos para a sua erradicação de-
pendem de um esforço conjunto
do Governo Federal, entidades
envolvidas com o problema e so-
ciedade civil. Por ser um crime que
atenta contra a dignidade da pes-
soa humana, se faz imprescindí-
vel que sejam tomadas todas as
medidas cabíveis para extingui-lo
completamente do território bra-
sileiro. E um dos principais meca-
nismos para se atingir esse obje-
tivo é punir adequadamente os
infratores, pois a impunidade
propicia e incentiva a reincidên-
cia da prática criminosa.

ESMAT 13coluna da
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mitos e metáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

Sem restituição não há salvação

Refrãozinho bonito, esse
veiculado na campanha publici-
tária governamental! Mas pra ser
bom de verdade, o exemplo não
pode ficar só num refrão. Nem
se pode, nestes tempos de cor-
rupção explícita, exibida diari-
amente em horário nobre na TV,
passar o Brasil a limpo apenas
com discurso inflamado, em que
o tribuno se auto-proclama
guardião da ética. É tanta des-
culpa esfarrapada, tanta gente
que se diz importante esconden-
do a verdade, que fica difícil
saber em quem acreditar.

MARCOS FARIAS *

(*) Juiz do Trabalho aposentado, Advogado e Diretor de Informática da Amatra 13.
Contatos – (83) 3227.0538 –3227.0233 (83) 9983.0038.

E-mail – jmsfarias@globo.com Homepage pessoal - http://www.openline.com.br/~mfarias
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Homepage da Amatra 13

Lembro aos colegas as-
sociados da AMATRA 13 que
é imprescindível a colabora-
ção de todos para manter
constantemente atualizada a
página da associação na In-
ternet.

As colaborações podem
ser sob a forma de acórdãos,
sentenças, artigos jurídicos,
notícias, fotos, links da Inter-
net, dicas, etc. Para isso, o
associado deve enviar o ar-
quivo com a colaboração para
o e-mail dos Juízes Humber-
to Halison  (humberto
halison@uol.com.br), André
Machado (andremcavalcanti
@globo.com) ou José Marcos
Farias  (jmsfarias@globo.
com), que será providencia-
da a inserção imediata na ho-
mepage.

Recentemente foram cri-

n Ao entrar no site, baixe o arqui-
vo e desligue a conexão até terminar
de ler ou selecionar tudo o que dese-
ja, assim você estará economizando
em sua conta telefônica, caso tenha
conexão discada.
n Não perca o fio da meada, lembre-
se, você entrou para ler o jornal, en-
tão não vá entrando em todos os sites
de propaganda que existem chamando
sua atenção. Agora se você tiver um
tempinho, não deixe de explorar todos
os detalhes e serviços que o seu prove-
dor lhe oferece.
n Colecione dos jornais impressos,
as listas que saem nos cadernos de in-
formática, nos jornais da área jurídi-
ca. Você pode até montar um catálogo
e quando puder entre, teste e grave
em sua lista os mais interessantes.
n Faça sua lista também de e-mails no
catálogo que existe a disposição, cadas-
trando-os. Toda vez que utilizar um novo
contato, grave.  E sempre que precisar,
passe um e-mail pedindo ajuda ou indi-
cações a pessoas mais experientes.
n Pesquise sempre nos sites de busca
ou ainda nos campos de busca dos sites,
procurando saber quais são os conecto-
res utilizados (e, and, adj), a questão
da acentuação, etc. e faça outras tenta-
tivas caso a primeira não deu certo.
n Procure utilizar uma linguagem
específica e simplificada para o que
procura
n Ao sair  da Internet, certifique-se
de que você realmente desconectou.

Navegação na Internet

Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho  de Guarabira/PB.

@
adas mais duas seções, que
certamente serão de muita
utilidade para os navegado-
res que militam no mundo
jurídico: “Leis” e “Normas do
TRT da 13ª Região”. A seção
de Leis disponibiliza a Cons-
tituição Brasileira atualizada,
CLT, Códigos diversos e as
Leis mais conhecidas. A par-
te de Normas do TRT divulga
resoluções, atos e provimen-
tos do TRT paraibano que in-
teressam diretamente à ma-
gistratura.

É interesse da atual Di-
retoria a permanente atuali-
zação da página, mas, para
isso, é muito importante a
interação de todos os associ-
ados para consecução desse
objetivo. Colaborem, pois e
não deixem de visitar sem-
pre a nossa página, no ende-
reço http://www.amatra13.
org.br.

2 http://www.presidencia.gov.br/
c c i v i l _ 0 3 / r e v i s t a / R e v _ 4 5 /
index.htm - REVISTA JURÍDICA
VIRTUAL – Revista elaborada pela Sub-
chefia para Assuntos Jurídicos da Casa
Civil da Presidência da República para
divulgação de estudos e trabalhos jurí-
dicos elaborados por seus integrantes,
versando sobre as questões de maior
relevância enfrentadas em sua lide di-
ária. Artigos de juristas nacionais e
estrangeiros sobre temas conexos ao
trabalho legislativo e  hermenêutico.
2 http://www.pontojuridico.com.br/
index.php?area=Principal – PONTO
JURÍDICO – Página que integra a comuni-
dade jurídica com idéias e informações
2 http://bacaninha.cidadeinter
net.com.br/home/mensagens/en-
gracadas/2005/06/juridiques/
index.htm - humor jurídico - como
eliminar o “juridiquês”.
2 http://www.juridico.com.br  -
Um dos mais completos sites sobre
Direito no Brasil. Oferece links para
acompanhamento processual de todos
os Tribunais, endereços na Internet
de todos os órgãos públicos, softwa-
res para Advogados, legislação, busca
de CEPs, consulta de CPF, cotação de
moedas, auxílio às listas telefônicas,
indicadores econômicos, loterias, di-
cionários e ainda links para os princi-
pais jornais do país e do mundo.
2 http://www.cidadevirtual.pt/
asjp/geral.html - Índice de páginas
jurídicas estrangeiras. Relaciona pá-
ginas jurídicas dos mais importantes
países do mundo.
2 http://busquenet.globo.com/
pginas/1380.asp - Links para inúme-
ras páginas de Direito.

HOMEPAGES JURÍDICAS

Melhor seguir o exemplo
de Zaqueu. Para salvar-se, ele
não só teve a humildade de fa-
zer uma declaração de culpa,
como fez publicamente sua de-
claração de bens. E não ficou
só nisso. Restituiu o quádruplo
do que defraudou, pois, em ca-
sos de defraudação, sem a res-
tituição do alheio não pode ha-
ver salvação.

O Padre Antonio Vieira, a
esse respeito, prega no Sermão
do Bom Ladrão que a lei da res-
tituição é natural e divina, obri-
gando a reis e súditos que te-
nham condição de restituir o
que foi roubado. Daí por que a
salvação só pôde entrar na casa
de Zaqueu, depois do cumpri-
mento da lei da restituição, si-
tuação diferente da vivida por

Dimas, o “bom ladrão”. Este,
sendo pobre, não tinha com
que restituir o que roubara. Por
isso, a conversão lhe bastou
para ter acesso imediato ao Pa-
raíso.

Ensina ainda o sermão, va-
lendo-se das lições de São Basí-
lio Magno, que não são ladrões
apenas aqueles que cortam bol-
sas ou os que espreitam as pes-
soas que vão se banhar para
lhes furtar as vestes. Mais do
que estes, merecem o título de
ladrões  “aqueles a quem os reis
encomendam os exércitos e le-
giões, ou o governo das provín-
cias, ou a administração das ci-
dades, os quais já com manha,
já com força, roubam e despo-
jam os povos. Os outros ladrões
roubam um homem, estes rou-
bam cidades e reinos; os outros
furtam debaixo do seu risco, es-
tes sem temor, nem perigo; os
outros, se furtam, são enforca-
dos, estes furtam e enforcam.”
E, citando Diógenes, que segun-
do Vieira, tudo via com vista mais

aguda que os outros homens,
lembra que aquele filósofo, ven-
do passar uma grande tropa de
ministros da justiça, que con-
duziam alguns ladrões para a
forca, começou a gritar: “Lá vão
os ladrões grandes enfocar os
pequenos.”

 Pois bem. Se o sermão
merece crédito, a saída que se
tem para salvar as nossas insti-
tuições da crise da corrupção
é fazer valer a lei da restitui-
ção. Fazer com que se resti-
tua aos cofres públicos o di-
nheiro roubado; aos poderes
constituídos, a credibilidade
do eleitorado; aos destinatá-
rios de tantos discursos e no-
tas de esclarecimento, um mí-
nimo de confiança na palavra
dada; ao povo, a crença de que
vale a pena cultivar a ética. Do
contrário, diferente do que
aconteceu com Dimas, em vez
de o Rei levar consigo um la-
drão ao Paraíso, os ladrões é
que levarão o rei e sua corte
ao inferno.

“Exemplo é bom
 e ninguém nega,

dê um bom exemplo,
que essa moda pega”.
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tela de cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

O Operário
(THE MACHINIST)  

SUSPENSE/ESPANHA/2004, 102 MINUTOS

O operário Trevor Reznik, vivi-
do  pelo ator Christian Bale, que

está em cartaz nos cinemas atual-
mente como o Batman, é um ho-
mem que não dorme há mais de um
ano. Sua magreza e crescente pa-
ranóia são mostradas ao longo do
filme sem que o espectador enten-
da exatamente de onde se origi-
nam. Sabe-se que aquele operário
já foi um homem “normal” pelos
comentários de seus colegas de tra-
balho, que se preocupam com o seu
estranho estado atual. Não se sabe,
contudo, qual fato ou quais fatos o levaram a se isolar
em um mundo próprio, tão cheio de pertubações e para-
nóias. O diretor (ou teria sido o roteirista?) Brad Ander-
son mantém até o final o suspense em torno de seu per-
sonagem, confundindo-o, ao mesmo tempo em que, pro-
positadamente, nos confunde também.

O operário – o filme - em dado momento, parece ser
apenas um intrincado enigma, cujo segredo só alcança-
remos ao final, como muitos filmes da atualidade brin-
cam de ser. É, sem sombra de dúvida, um excelente sus-
pense, com alta carga dramática, que prende a atenção
sem deixar escapar pistas que permitam adivinhar o seu
final.  Coloca-se, contudo, como um filme acima da mé-
dia, que vai além do breve entretenimento, na medida
em que trata, sob a frágil aparência de um “suspensão”,
de culpas e perdão, da velha história do crime e castigo.
Como se fosse um personagem kafkaniano, Trevor Rez-
nik é tragado ao longo do filme por seu próprio atordoa-
mento, na medida em que as engrenagens de seu duro
trabalho vão tragando outros personagens.

A solidão de Reznik e a mecanização de sua vida
parecem, num primeiro momento, ser o ponto de partida
para o entendimento de seu processo de degeneração fí-
sico e mental. Descobre-se, depois, no entanto, que o
seu processo de degeneração é algo cuja explicação só
pode ser encontrada dentro do próprio personagem e não
em seu meio social. O sono perdido de Reznik só lhe po-
derá ser devolvido mediante a sua auto-redenção. Com
uma fotografia densa que empresta ao filme o tom per-
feito para colorir o desassossego do personagem, “O

operário” acerta
em todos os quesi-
tos, revelando-se
como uma grata
surpresa. Já em
locadoras, diga-se
de passagem,
após uma imper-
ceptível passagem
pelo cinema.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 13ª Região

Direito Processual do Trabalho

No livro Fundamentos do Direito Processual do Trabalho Brasi-
leiro (Ed. LTr), o renomado mestre e Juiz Wolney de Macedo Cordeiro
investiga, em cinco capítulos, a Delimitação Epistemológica do Direito
Processual do Trabalho, a Organização da Justiça do Trabalho Brasileira, a
Competência da Justiça do Trabalho, os Atos, Termos e Prazos Processuais
e, por fim, as Partes e Procuradores. Para tanto, utiliza-se de linguagem
direta e objetiva, fugindo da “perversa tradição de prolixidade que faz
com que a disciplina jurídica se torne hermética e inexpugnável para o
operador do direito mediano”, nas palavras do próprio autor.

Dentro da primeira parte, entre outros temas, estudam-se os prin-
cípios aplicados ao processo do trabalho, não sem a advertência da
dificuldade de abordagem do assunto, diante de uma disciplina ainda não
integralmente sistematizada do ponto de vista epistemológico. O autor
é feliz, então, ao destacar e esmiuçar os princípios processuais consti-
tucionais, os princípios de processo civil aplicáveis ao direito processual
do trabalho, e, no exame dos princípios particulares deste ramo jurídi-
co, revê a posição de parte da doutrina quanto a algumas particularida-
des do processo do trabalho equivocadamente elevadas à condição de
princípios, a exemplo da capacidade postulatória atribuída à própria
parte (CLT, art. 791) e da irrecorribilidade das decisões interlocutórias,
“mera técnica para tornar o processo mais célere e não realmente um
princípio inerente às características do direito processual do trabalho”
(pág. 34). Ao finalizar o estudo do tema, destaca que o único princípio
peculiar ao direito processual do trabalho é o protecionista, esclarecen-
do que, se o direito processual do trabalho é instrumental em relação ao
direito do trabalho, obviamente absorve os instrumentos de proteção
ínsitos ao direito material.

O segundo capítulo trata da organização da Justiça do Trabalho
brasileira, partindo de um escorço histórico, mostrando a sua atual
situação no âmbito do Poder Judiciário nacional e analisando com deta-
lhes a composição e a estrutura orgânica do Tribunal Superior do Traba-
lho. Aborda também a criação, pela novel Emenda Constitucional n° 45/
2004, da Escola Nacional do Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O autor
ainda tece comentários sobre os Tribunais Regionais do Trabalho, espe-
cificamente acerca de sua criação, composição e estrutura, sobre os
Juízes do Trabalho e Juízes de Direito investidos na Jurisdição Trabalhis-
ta, sem esquecer dos serviços auxiliares desta Justiça Especializada.

Em seguida, o livro enfrenta a temática pertinente à competência
da Justiça do Trabalho, já sob a nova ordem instituída pela Reforma do
Poder Judiciário, analisando individualmente os critérios constitucio-
nais para a fixação da competência material desta Justiça, sem deixar
de investigar, também, os aspectos infraconstitucionais.

A quarta parte esquadrinha os atos, termos e prazos processuais.
Classifica os atos segundo o critério subjetivo, conceitua o termo pro-
cessual, dando visão diferente daquela defendida por parte da doutrina.
Faz esclarecimentos quanto à forma dos atos processuais em sentido
estrito, à publicidade, inclusive sobre o acesso aos autos para pessoas
que não integram a relação processual, à prática dos atos por meios
eletrônicos, à limitação temporal. E, principalmente, discorre sobre os
prazos processuais e regras para contagem, suspensão, interrupção,
prazos privilegiados.

Por último, a obra, no quinto capítulo, disserta acerca das partes e
procuradores, trazendo lições sobre capacidade de ser parte e de estar
em juízo na ótica do direito processual do trabalho, e ainda sobre legitimi-
dade ad causam, substituição processual, entre outros temas. Merecem
destaque os itens 7 e 8, que versam os institutos do litisconsórcio e da
intervenção de terceiros, em relação aos quais o autor faz relevante
estudo sobre as modalidades aplicáveis ao direito processual do trabalho,
perscrutando ambos os temas com extrema clareza, passando por suas
classificações e apresentando suas conclusões de maneira objetiva, reti-
rando do leitor eventuais obscuridades sobre a matéria.

Não há dúvida de que a lucidez com que o autor conduziu a obra,
trazendo a lume complexos fundamentos de direito processual com o
didatismo peculiar daqueles que exercem o magistério e com a profundi-
dade imanente ao magistrado que lida com a matéria em sua faina diária,
presenteia o leitor, seja estudante ou profissional do direito, com um
trabalho de excelente valia para estudo e permanente consulta.

Juiz do TRT da 13ª Região.

EDVALDO DE ANDRADE
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Recordar também é viver...

Escreva sobre suas viagens, aventuras ou  lugares que você já visitou
e envie para o Jornal da AMATRA 13. Não esqueça de ilustrar o artigo
com imagens de suas andanças.

COLABORE!

Juíza Titular da 3ª Vara do Trabalho de Campina Grande

ADRIANA SETTE DA ROCHA RAPOSO

minhas
andanças

Aos 17 anos vivi a experi-
ência de morar por um ano na
Europa, Inglaterra, Londres...
Na chegada, algo encantador,
mas cheio de mistérios, deixan-
do-me confusa e curiosa.

No primeiro passeio pela
capital inglesa percebi que Re-
cife, meu berço, tornou-se ape-
nas uma pequena vila. Ufa, Que
susto! deu até sono.

O aprendizado do inglês e
a saudade de casa foram um
constante desafio.

A mesmice britânica levou-
me a conhecer PARIS, em uma
super aventura, com direito à tra-
vessia do canal da Mancha voan-
do em cima d’água, no até então
desconhecido Hover Speed.

A capital francesa também
se apresentou enorme, bastan-
te iluminada e bonita. Em clima
de muita descontração conhe-
ci a Torre Eiffel, a Catedral de
Notre-Dame, o Conciergerie (lo-
cal onde Maria Antonieta, Ro-
bespierre e tantos outros foram
guilhotinados), o Centro de Arte
Moderna Jorge Pompidou, o Sa-
cré Coeur, o jardim de Luxem-
burgo, o túmulo de Napoleão,
o rio Sena, o Pantheon, e mui-
tos outros locais.

Conheci também Rouen,
cidade francesa onde Joana
Darc (ou teria sido DarK?) foi
queimada em praça pública. A
torta de maçã  de lá, humm...,
deliciosa!

De volta a Londres, mais
aulas. Porém, nas horas vagas, vi-
sitei diversos lugares como o cas-

telo de Windsor, o Crystal Palace
ParK, o Hide ParK, o History Mu-
seum, o Britsh Museum. Não pos-
so deixar de dizer que também
conheci desde o legítimo Punk
ao verdadeiro Lord Inglês.

O mundo estrangeiro en-
corajou-me a colocar a mochi-
la nas costas e ir a mais uma
aventura no continente euro-
peu; dessa vez: Espanha, Por-
tugal, Itália, Suíça e Alemanha.
Foi uma mistura de lugares bo-
nitos, liberdade e novas desco-
bertas.

De volta a Inglaterra, Lon-
dres, veio a notícia de que ha-
via neve na Escócia. Fui para
Ediburgh. Alarme falso. Muito
frio mas neve não encontrei.

O desejo de ver neve per-
maneceu. Coloquei novamente
a mochila nas costas e fui co-
nhecer um legítimo inverno.
Desta vez, estive em Amesterdã
(local onde a vi e curti pela pri-
meira vez), Copenhague, Muni-

que, Viena, transitei pela Iugos-
lávia e cheguei a Grécia, Ate-
nas...  Sol outra vez... A Acropó-
lis é um delírio, coisa realmen-
te dos DEUSES, encantador.

Regressei a Grã Bretanha
através da Itália, Suíça e Bélgica.

Terminei os estudos em
Londres e voltei ao meu amado
Brasil.

O meu interesse por via-
gem não se acabou, havia apren-
dido que viajar é sinônimo de
aprender.

Já como magistrada fui
aos Estados Unidos da América,
onde a tecnologia e os parques
de diversão fascinaram-me.

Na América do Sul estive
no Chile e na Argentina onde
conheci os lugares mais boni-
tos de todos por que passei,
Saltos Del Rio Petrohue em Pu-
ert Montt/Chile e a visão do
CERRO CAMPANÁRIO em Barilo-
che/Argentina.

As viagens pelo Brasil tam-
bém foram excelentes. Pena que
o nosso País não tenha tanta
infra-estrutura de turismo como
tem a Europa, principalmente no
tocante a trens e hospedagem
segura para jovens.

O Rio Grande do Sul foi
uma linda descoberta. Gramado
e Canela são cidades pequenas,

Entre olhares:
Pontos...

Talvez tempo,
Talvez vida,

Realmente força.
Gente fé.

Águas correntes,
Cristalinas e verdadeiras,

Seguem...
Rumo, destino!

Mesmo lago, ou mesmo mar.
Sem noite ou dia,

Simples amanhecer.

floridas e belas. A arquitetura,
o clima e o povo lembram de-
masiadamente a Europa.

No outro extremo do nos-
so país, o Rio Grande Norte com
suas lindas praias e dunas en-
cheram-me os olhos.

Na acolhedora Paraíba
senti o irresistível por do sol da
Praia do Jacaré. Selei inesque-
cíveis laços de amizade e atuei
como Juíza nas cidades de João
Pessoa, Itabaiana, Mamanguape,
Guarabira, Cajazeiras, Souza, Ita-
poranga e Campina Grande.

Das minhas andanças há
diversas fotografias, diários de
viagem e lembranças. Há também
a certeza de que amo viajar e
ainda há a poesia que fiz inspi-
rada nos lagos suíços:

Na estação de trem em Genova, na Itália

Cerro Campanário, em Bariloche/Argentina Saltos do Rio Petrohue, Puert Montt/Chile

Visita ao
encantador
Mini Mundo,

em Gramado,
no Rio

Grande do
Sul. A

arquitetura
lembrou

cidades da
Europa
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perfil

Não desista dos seus sonhos!
JUAREZ DUARTE

Juiz  do Trabalho Substituto do TRT da 13ª Região

Todos nós conhecemos exemplos de pessoas que superaram
as dificuldades, as crises e as barreiras que a vida lhes

apresentou, que vieram de berços pobres, cresceram em
comunidades carentes e, apesar de tudo conseguiram

VENCER, tornando-se verdadeiras referências de SUPERAÇÃO.

É bem verdade que ao enfrentarem
 os sucessivos embates da vida, sur-
 giu a vontade de parar e desistir

muitas vezes. As lutas e desafios foram
imensos e as forças pareciam não mais
existir. Mesmo não querendo admitir, se
pudessem fugir para algum lugar segu-
ro, estariam lá há muito tempo, entre-
mentes, a motivação de alcançar o alvo
pretendido, fez vencerem os obstáculos.

São pessoas que construíram uma
vida sólida e estruturada porque passa-
ram por grandes tempestades e desafi-
os, mas não desistiram de seus propósi-
tos, permaneceram firmes assim como
um coqueiro que quanto mais vento so-
fre mais fortes suas raízes ficam.

Há pessoas, no entanto, que na pri-
meira tentativa de atingir seus objeti-
vos e realizar seus sonhos, desistem, por
não terem logrado bom êxito.

O que fazer quando o desânimo, a
desesperança nos invade e quer parali-
sar e destruir nosso sonho?

Primeiramente é crer em Deus e em
si próprio, também caminhar ao lado de
pessoas que nos motivem a sonhar e a

persistir, que algum dia tornar-se-á rea-
lidade. Jesus Cristo, o mestre dos mes-
tres nos ensina que “...tudo é possível
ao que crê” (Mc 9:23) e “porque para
Deus nada é impossível” (Lc 1:37). O
Pastor Norman Vincent escreveu seu pri-
meiro livro chamado “O Poder do Pen-
samento Positivo”, e foi a várias edito-
ras procurando alguém para editá-lo e
não conseguiu. Desanimado tomou uma
medida extrema, jogou suas anotações
num caixote e falou: “Aí ficará os meus
sonhos”! Sua mulher, mais crente e oti-
mista assim se expressou: “Eu acredi-
to nos seus sonhos e vou lutar por ele!”
Em seguida, pegou os rascunhos do cai-
xote e voltou novamente a bater de por-
ta em porta das editoras até que conse-
guiu uma editora e na primeira edição
do livro, foram vendidos dez milhões de
exemplares.

De outra parte, não se tornar ca-
tivo dos acontecimentos trágicos e de-
sagradáveis do passado, mas que o
passado sirva de lição para refletir
onde falhou e o que deu errado, afi-
nal, as decepções quando não matam

ensinam a viver!
Paulo, chamado apóstolo dos genti-

os, na busca de seu sonho, declara:
“...esquecendo-me das coisas que para
trás ficam, e avançando para as que
estão diante de mim, prossigo para
alvo...”. (Fp 3:13-14).

Pessoas que vivem lembrando da
derrota que aconteceu no passado, não
conseguem superar as dificuldades do
presente, isso os impede de se relacio-
nar com outros e conquistar vitórias fu-
turas. Diariamente surge diante de nós
oportunidades e desafios que exigem es-
colha e decisão para alcançar o alvo pre-
tendido. Ficar preso ao passado, como
enfrentar os desafios cada dia?

Também a realização dos sonhos
vem pela luta, esforço e persistência.
Firmeza e convicção a respeito daquilo
que se quer e não desistir de prosseguir
na direção do seu objetivo. Um exemplo
disso é o americano Thomas Edson que
para inventar a lâmpada elétrica fez mais
de mil experimentos até que conseguis-
se efetivar sua idéia.  Quando questio-
nado se havia fracassado mil vezes res-
pondeu: “Não! Apenas descobri mil ma-
neiras de não se fazer uma lâmpada”.

Este é um paradigma a ser seguido
por todos aqueles que têm alvos bem de-
finidos em suas vidas e lutam por eles,
quando através da arma da persistência
conseguem superar as dificuldades até a
concretização de seus sonhos.

Traçar metas e as executarem com
paciência, sempre acreditando que o re-
sultado será alcançado, ainda que difícil
e doloroso seja o caminho. Para o filóso-
fo Kant, “a paciência é amarga, mas
seus frutos são doces”.

Que neste ano de 2005 ou em qual-
quer outro ano, possamos lutar pelos nos-
sos sonhos sem desanimar ou desistir.
Mesmo diante das aparentes derrotas e
fracassos, levantemos a cabeça e siga-
mos em frente. Estabeleçamos alvos bem
definidos, busquemos a direção de Deus
para que ele nos ajude nos momentos
difíceis, renovando nossa força e ânimo.

Cruzar os braços diante dos desafi-
os, jamais! Nunca fiquemos de braços
cruzados, pois o maior homem do mun-
do morreu de braços abertos e realizou
todos os seus sonhos, por isso prestes a
falecer declarou: “...Está consumado!”
(Jo 19:30).

Por derradeiro, façamos da letra da
música de autoria de Ludmila Ferber inti-
tulada “Sonhos de Deus” uma oração diá-
ria: “Se tentaram matar os seus sonhos,
sufocando o seu coração, se lançaram
você numa cova, e ferido perdeu a vi-
são, não desista não pare de crer, os
sonhos de Deus jamais vão morrer, não
desista não pare de lutar, não pare de
adorar, levante os teus olhos e vê, Deus
está restaurando os seus sonhos...”.

Shalom!
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