
II Encontro Norte-Nordeste de Juízes e
Procuradores do Trabalho consolida even-
to regional e reúne, no Hotel Tambaú,  cen-
tenas de juízes, procuradores, advogados
e estudantes de Direito. Veja detalhes do
encontro nas páginas 5 a 8.
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Leia entrevista com o
Juiz Sebastião Geraldo
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TRT inaugura 4ª Vara
em Campina Grande
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Magistrados do Trabalho da 13ª Região.
(AMATRA 13)

EDIÇÃO E PROJETO GRÁFICO

20 anos do TRT 13ª Região

Editorial

O mês de outubro  foi repleto de comemorações em face da comemoração dos
vinte anos de instalação do nosso Tribunal, no âmbito da 13ª Região.

A AMATRA13 e a ESMAT13, cientes da importância da data, trabalharam para
torná-la especial e comemorá-la, junto com os seus associados, aproveitando a opor-
tunidade para promover debates, palestras, reuniões, enfim, eventos que possibili-
tassem a união de magistrados de todo o Brasil em nossa cidade.

Dessa idéia surgiu o II Encontro Norte-Nordeste de Juízes e Procuradores do
Trabalho, ocorrido entre os dias 13 e 15 de outubro, no Hotel Tambaú, que contou
com a presença de advogados, estudantes, servidores do Tribunal, além de Juízes
e Procuradores das mais diversas regiões. A matéria pode ser conferida, em deta-
lhes, nas páginas 5, 6, 7 e 8.

Precedendo essa promoção, realizamos, nos dias 2 e 3 de setembro, também
no Hotel Tambaú, o “Curso de Indenizações por Acidente do Trabalho ou Doença
Ocupacional” ministrado pelo Juiz do TRT da 3ª Região, Sebastião Geraldo de Olivei-
ra, que contou com a presença de expressivo número de associados e servidores
do Tribunal, cientes da importância do tema discutido e da autoridade de que se
revestia o colega para falar de matéria repleta de questionamentos e dissensos.
Veja a íntegra da entrevista concedida pelo professor ao jornal Correio da Paraíba
nas páginas 3 e 4.

Esta edição traz ainda reportagem feita pelo jornalista Henrique França com a
associada Ana Paula Cabral Campos, a respeito do funcionamento da Central de
Mandados Judiciais e de Arrematações, projeto de iniciativa do Presidente Afrânio
Melo que contou com a responsável colaboração do associado Juiz Wolney Cordeiro
em sua fase de concepção.

Em seqüência, para registrar momentos da festa dos 20 anos do TRT da 13ª
Região, a edição traz fotos de alguns eventos ocorridos no bimestre, dentre os quais
a inauguração das instalações da 4ª Vara do Trabalho de Campina Grande e da
Central de Mandados Judiciais e de Arrematações daquela cidade, ocorrida no últi-
mo dia 27 de outubro.

Em razão de tantos acontecimentos, esta edição não trouxe as costumeiras
colunas dos colaboradores, optando por noticiar, em detalhes, os fatos que marca-
ram o biênio. Entretanto, na próxima edição, o espaço dos colaboradores estará
preservado.

Finalizando, ressalto a importância da aquisição, pela nossa associação, de
3 salas no Centro Empresarial João Medeiros, nas quais serão alojadas a AMA-
TRA13 e a ESMAT13. Confira os detalhes e a foto da assinatura do contrato res-
pectivo na  página 8.

Um abraço a todos e até a próxima edição.

André Machado Cavalcanti
Juiz Substituto do TRT 13ª Região e Vice-Presidente da AMATRA 13
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n n n n n Novembro/2005

01/11 – José Fábio Galvão

nnnnn Dezembro/2005

03/12 – Adriana Sette

04/12 – Fátima Christiane

04/12 – Mirtes Takeko Shimanoe

17/12 – Ubiratan Moreira Delgado

20/12 – Maria Iris Diógenes

21/12 – Paulo Maia Filho

30/12 – Ana Paula Cabral Campos

30/12 – André Machado Cavalcanti

C  ô  n  j  u  g  e  s
nnnnn     Novembro/2005

05/11 - Ana Caroline Mangueira Farias
  (João Agra)

18/11 - Carlos Alberto C. dos Santos
  (Ana Cláudia)

26/11 - José Cursino Nunes Raposo
  (Adriana Sette)

nnnnn     Dezembro/2005

18/12 - Valma Lomonte Rodrigues
  (Aluísio Rodrigues)

21/12 – Gerley Barbosa M. da Costa
  (Antônio Cavalcanti)

22/12 – Maria Cardoso Borges
  (Cláudio Pedrosa)
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“Local de trabalho é para
ganhar a vida, e não perdê-la”

O Brasil é um dos recordistas mundiais em
acidentes de trabalho. Anualmente são registra-
das cerca de 400 mil ocorrências desse tipo no
país, onde o número de mortos chega a 2.500.

Isso sem falar nas milhares de pessoas afastadas
por invalidez, muitas vezes sem qualquer direito

trabalhista. Para falar sobre esse aspecto polêmi-
co no âmbito legal, o Juiz Sebastião Geraldo de
Oliveira (foto), do Tribunal do Trabalho de Minas

Gerais, esteve em João Pessoa nos dias 2 e 3 de
setembro deste ano, a convite da AMATRA 13 e
da ESMAT 13, para ministrar um curso sobre o

tema a juízes e servidores do TRT da Paraíba. “O
local de trabalho é para o empregado ganhar a

vida e não o local de perder a vida. A Justiça está
atenta para isso”, enfatizou o magistrado.

A realização do curso aos servido-
 res e juízes do TRT-PB é importan-

tíssima, principalmente porque desde o
último mês de junho não há dúvidas de
que a competência para julgar indeniza-
ções por acidente do trabalho é da Jus-
tiça do Trabalho e não mais da Justiça
Comum, em face do posicionamento ado-
tado pelo Supremo Tribubal Federal.

Durante o evento, realizado no Ho-
tel Tambaú, o Juiz Sebastião Geraldo de
Oliveira promoveu o lançamento do livro
“Indenizações por Acidente do Trabalho ou
Doença Ocupacional”, de sua autoria. Tra-
ta-se de uma obra que detalha o processo
indenizatório e de doença ocupacional pro-
vocada por acidentes do trabalho. Ape-
sar da rápida estadia na Capital, após o

encerramento do curso o magistrado
mineiro e sua esposa foram recebidos
com grande acolhida por colegas da
AMATRA 13 e da ESMAT 13 em um almo-
ço oferecido no Restaurante Olho de Lula,
na orla marítima da Capital. Durante sua
passagem por João Pessoa, o juiz Sebasti-
ão Geraldo de Oliveira concedeu a entre-
vista a seguir ao Jornal Correio da Paraíba.

Jornal Amatra 13 - Qual a mudan-
ça que aconteceu recentemente sobre
o tema “acidente do trabalho”?

A mudança mais significativa que
aconteceu nos últimos anos sobre a Jus-
tiça do Trabalho é relativa às indeniza-
ções por acidente do trabalho, que des-
de o julgamento do Supremo Tribunal
Federal, ocorrido no dia 29 de junho de
2005, ficou definido que a partir de ago-
ra, a competência para julgar indeniza-
ções por acidente do trabalho é da Jus-
tiça do Trabalho e não mais da Justiça
Comum. Isso era uma reivindicação das
Associações de Juízes, que vinha de
muitas décadas e agora finalmente a
questão ficou de vez solucionada pela
mais alta Corte do país, que é o Supre-
mo Tribunal Federal.

Jornal Amatra 13 - Quais os tipos

de indenizações o acidente de traba-
lho pode gerar?

Quando o empregado sofre um aci-
dente no trabalho, ele pode ter direito a
algumas indenizações. Se ficar inválido,
tem direito a receber uma indenização
mensal da empresa, uma pensão equi-
valente ao valor do seu último salário en-
quanto vida ele tiver, isso independente-
mente do que ele vai receber da Previ-
dência Social. Além dessa pensão, terá
direito a receber uma indenização por
dano moral, por que a sua vida foi altera-
da em razão do acidente, vai passar a
viver, por exemplo em uma cadeira de
rodas, vai perder toda a mobilidade a
que estava habituado e a indenização por
dano moral, o Juiz vai arbitrar conside-
rando o padrão econômico da empresa,
o seu grau de culpa Esse arbitramento

tem variado de valores de 100 a 300
salários mínimos. No caso de morte o
valor será superior e pago de uma só vez
por parte da empresa. Em algumas oca-
siões pode ainda ser cabível indeniza-
ção por dano estético, quando a vítima
ficou com uma alteração na sua harmo-
nia física, com cicatrizes ou marcas e
nesse caso, pode ter direito também a
receber uma indenização pelo chama-
do dano estético. Veja que isso deve
despertar para a empresa uma preocu-
pação, um cuidado maior, por que o aci-
dente pode ter um custo elevado para
o empregador displicente que não toma
os cuidados necessários para a sua pre-
venção.

Jornal Amatra 13 - Quais os nú-
meros de acidentes do trabalho atual-
mente no Brasil?



A questão acidentária no Brasil é
muito séria. Reconheço que já foi pior,
mas precisa melhorar muito. O Brasil já
foi campeão mundial de acidentes do tra-
balho na década de 70.  No século pas-
sado, ocorriam, por ano, quase 2 milhões
de acidentes do trabalho no Brasil. Atu-
almente ocorrem cerca de 400 mil por
ano e o número de mortes passa de
2.500 por ano. Se somarmos o número
de mortes com o número de trabalhado-
res que ficaram permanentemente invá-
lidos, vamos constatar que a cada dia
no Brasil, nos 365 dias do ano, 50 pes-
soas dão adeus definitivamente ao mun-
do do trabalho, ou por morte ou por inva-
lidez permanente. Ora, esse número em
qualquer padrão internacional, ainda é
muito elevado, por que o local de traba-
lho é para o empregado ganhar a vida e
não o local de perder a vida. A Justiça
está atenta para isso e as empresas que
têm visão de futuro, já estão investindo
de forma consistente para fazer a preven-
ção adequada do acidente do trabalho.

Jornal Amatra 13 - Como andam
hoje os processos de indenizações por
acidente de trabalho no País. Qual o
caminho que o trabalhador deve buscar
atualmente para garantir esse direito?

Isso é muito importante, já que
muitos trabalhadores imaginam que
quando sofrem um acidente ou uma do-
ença do trabalho, que é equiparada ao
acidente, ele só tem direito a benefício
junto a Previdência Social. Não é só isso.
Em muitas ocasiões, quando o empre-
gador tiver culpa no acidente, esse tra-
balhador também vai ter direito à inde-
nização. Além da Previdência ele pode
procurar agora a Justiça do Trabalho, de
preferência acompanhado de um advo-
gado ou do seu sindicato, para verificar
se ele tem direito a receber indenizações
decorrentes do acidente. É verdade que,
quanto mais vem aumentando o número
dessas indenizações, mais as empresas
estão se cuidando para evitar o aciden-
te, que é o ideal. A Justiça do Trabalho
não quer que o acidente ocorra.  Ela quer
que o trabalhador tenha um local saudá-
vel para poder ganhar dignamente a sua
vida, o seu salário. Mas, uma vez ocorri-
do o acidente, o trabalhador ou seus
beneficiários poderá buscar na Justiça
uma indenização cabível para reparar
aquele dano que ele e a sua família tam-
bém, de uma forma indireta, sofreu.

Jornal Amatra 13 - Como especi-
alista e mestre em Direito, na sua opi-
nião, as novas atribuições irão aumen-
tar o número de processos nas mãos
dos Juízes Trabalhistas?

Sem dúvida teremos uma carga
adicional. Com a Emenda Constitucional
45, a partir de janeiro de 2005, vieram
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não só os processos decorrentes do aci-
dente do trabalho, agora confirmado pelo
Supremo, mas qualquer relação de tra-
balho que antes era julgada pela Justiça
Comum passou a ser julgada pela Justi-
ça do Trabalho, relação do autônomo, do
estagiário, do cooperado. Mas a Justiça
do Trabalho está resgatando um compro-
misso histórico que ela sempre teve. Ela
não era Justiça do emprego, era a Jus-
tiça do Trabalho, de todas as relações
de trabalho. Ela tem conhecimento e
juízes preparados para analisar corre-
tamente o mundo do trabalho. É a Jus-
tiça mais vocacionada e preparada para
atuar nessa área. Naturalmente, na
medida em que vierem novas compe-
tências e o número de processo se ele-
var significativamente, certamente ha-
verá um aumento na estrutura, no nú-
mero de Varas, para que o cidadão, le-
sado ao exercer o seu trabalho, possa
ter a reparação imediata dos seus di-
reitos, como é sempre da tradição da
própria Justiça do Trabalho.

Jornal Amatra 13 - Na sua opinião,
a realização de concurso para Juiz do
Trabalho Substituto e a criação de no-
vas Varas do Trabalho é o caminho para
fazer frente a essas novas atribuições
da Justiça Trabalhista?

Com certeza, mas de qualquer for-
ma os concursos até então estão sendo
promovidos para repor quadros, na me-
dida em que se aposentam os magistra-
dos. Talvez seja necessário ampliar o
número de Varas do Trabalho, para que
elas possam celeremente julgar e aten-
der os reclamos do cidadão que foi lesa-
do em seus direitos.

Jornal Amatra 13 - O senhor es-
teve em João Pessoa lançando o livro
de sua autoria “Indenizações por Aci-

dente do Trabalho ou Doença Ocupa-
cional” e fez um curso para Juízes e
Servidores do Tribunal Regional do
Trabalho da Paraíba. Fale um pouco
sobre o seu livro.

Esse livro que estou lançando aqui
tem o propósito de oferecer subsídios
para juízes, advogados, sindicalistas e
todos operadores do Direito, detalhan-
do todas as etapas de um processo a
respeito de indenizações por acidente do
trabalho ou doença ocupacional. Ele foi
preparado de uma forma científica, colo-
cando todas as correntes a respeito das
várias teses existentes nessa área e tam-
bém a jurisprudência atualizada dos Tri-
bunais Superiores, de modo que o ope-
rador jurídico, seja advogado, da vítima
ou do réu, possa ter conhecimento como
a Justiça vem decidindo as demandas a
respeito do acidente do trabalho. O livro
felizmente vem obtendo uma boa acolhi-
da e isso nos estimula a continuar na pes-
quisa do tema.

Jornal Amatra 13 - João Pessoa
se sentiu honrada com a sua presen-
ça e a AMATRA 13, a ESMAT e o pró-
prio TRT agradecem a sua presença
aqui na Paraíba que muito ensinou a
todos nós.

Eu agradeço pelo acolhida, pelo
carinho e pelo entusiasmo com o qual os
colegas daqui da Paraíba acolheram os
novos desafios que a Justiça do Trabalho
vai enfrentar julgando o tema de tamanha
relevância, como é o caso do acidente do
trabalho. Não vamos julgar tão somente
os avisos prévios, hora extras e rescisão.
Vamos julgar a invalidez, a perda de um
membro, de um olho, de uma função ou
de uma vida e o Juiz do Trabalho vai ter
que cumprir bem esse desafio, que é essa
a sua missão histórica.

O Juiz Sebastião Geraldo ministrou curso a convite da AMATRA 13 e ESMAT 13

Continuação da Entrevista
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Um grande
      encontro

AMATRA 13, PRT 13ª e ESMPU
realizam evento regional no Hotel Tambaú

O título principal desta página resume
o sentimento comum aos participantes do
II Encontro Norte-Nordeste de Juízes e Pro-
curadores do Trabalho, evento que ocorreu
em João Pessoa (a aprazível capital do esta-
do da Paraíba, onde o sol nasce primeiro em
face da sua posição geográfica de ponto ex-
tremo oriental das Américas), no período de
13 a 15 de outubro de 2005.

O II Encontro foi promovido pela AMA-
TRA 13 – Associação dos Magistrados do
Trabalho da 13ª Região, pela PRT 13ª –  Pro-
curadoria Regional do Trabalho da 13ª Re-
gião e pela ESMPU – Escola Superior do
Ministério Público da União, sendo patroci-
nado pela CEF – Caixa Econômica Federal,
SAELPA & CELB, ANPT – Associação Nacio-
nal dos Procuradores do Trabalho e TIM
Nordeste S/A., além de contar com o apoio
da ANAMATRA – Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho, PGT –
Procuradoria Geral do Trabalho, Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região e da
ESMAT 13 – Escola Superior da Magistratu-
ra Trabalhista da Paraíba.

Dra.
Sandra Lia
Simón fez a
confêrencia de
abertura  para
centenas de
congressistas
no auditório
do Hotel
Tambaú

Solenidade de Abertura do
II Encontro Norte-Nordeste de Juízes
e Procuradores do Trabalho,
realizado no Auditório do Hotel
Tambaú, em João Pessoa
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Continuação - II Encontro Norte-Nordeste de Juízes e Procuradores do Trabalho

Programação científica teve conferência, lançamento de revista,

painéis e pronunciamento de presidentes de associações nacionais
A programação científica envolveu

o lançamento da revista da Procurado-
ria Regional do Trabalho da 13ª Região,
conferência de abertura, cinco painéis
com temática pertinente ao mundo do
Direito do Trabalho e Direito Processu-
al do Trabalho, além dos pronunciamen-
tos dos Presidentes das associações
nacionais dos procuradores e magistra-
dos do Trabalho.

A conferencista da abertura, Pro-
curadora-Geral do Trabalho Sandra Lia
Simón discorreu sobre os “Direitos Hu-
manos decorrentes das Relações de
Trabalho” e os painéis trataram dos se-
guintes temas com os respectivos pa-
inelistas, juízes e procuradores do Tra-
balho respectivamente: 1 - “Procedi-
mentos Judiciais em face da nova com-
petência da Justiça do Trabalho”, com
José Augusto Rodrigues Pinto (5ª Re-
gião) e Nicodemos Fabrício Maia (7ª
Região); 2 - “Formas de Exploração do
Trabalho Humano”, com Luciano Athay-
de Chaves  (21ª Região) e José Cláu-
dio Monteiro de Brito Filho (8ª Região);
3 – “Dano Moral na Justiça do
Trabalho”, com Vânia Abensur
(14ª Região) e Marco Aurélio

Lustosa Caminha ( 22ª Região); 4 –
“Ações Coletivas na Justiça do Traba-
lho”, com Hugo Melo Cavalcanti Filho
(6ª Região) e Márcio Roberto de Frei-
tas Evangelista (13ª Região); 5 – “Exe-
cução na Justiça do Trabalho”, com
Paulo Américo Maia de Vasconcelos
Filho (13ª Região) e Renato Saraiva (6ª
Região).

O brilho das exposições e deba-

tes científicos foi complementado pela
programação paralela formatada pelas
entidades organizadores do evento.

Assim, ao final da solenidade de
abertura, a platéia que lotou o auditó-
rio Sérgio Bernardes na noite da aber-
tura foi brindada com a poesia brejeira
através de um “jeito novo de poetar”
do “palavreiro da Borborema” Jessier
Quirino, seguida de um aprazível co-
quetel na pérgula da piscina do Tropi-
cal Hotel Tambaú, com apresentação
de danças típicas pelo grupo folclórico
do SESC-PB.

O grupo folclórico do SESC apresentou danças típicas da região Nordeste

O “palavreiro da
Borborema”,

Jessier Quirino, recitou
poemas para a platéia do

II Congresso

Casais Cláudio Montesso e José Nilton
Pandelot, em companhaia do juiz Gorgônio.

Na foto maior, Vânia Abensur e
Marco Aurélio Lustosa Caminha
apresentaram o painel
 “Dano Moral na Justiça
do Trabalho”
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Após os pronunciamentos dos
Presidentes da ANPT – As-
 sociação Nacional dos Pro-

curadores do Trabalho, Sebastião
Vieira Caixeta e da ANAMATRA – As-
sociação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, José Nilton
Ferreira Pandelot, o evento foi en-
cerrado pelo Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho
da 13ª Região, Rildo Albuquerque
Mousinho de Brito e pelo Presiden-
te da AMATRA 13 – Associação dos
Magistrados do Trabalho da 13ª Re-
gião, Humberto Halison de Carva-
lho, entidades que, ao lado da ESM-
PU, foram as responsáveis pela pro-
moção do evento.

O caráter plural e democrático
inerente ao Encontro, consistiu na
presença maciça de advogados, pú-
blicos e privados, servidores do
Poder Judiciário e do Ministério
Público, além de estudantes e de-
mais operadores do Direito, assim
como a gratuidade da inscrição
para todos os participantes do
evento.

A partir de entendimentos le-
vados a cabo ao longo do evento,
restou definido que a terceira edi-
ção do conclave, ou seja, o III En-
contro Norte-Nordeste de Juízes e
Procuradores do Trabalho será re-
alizado em Recife, Pernambuco,
promovido pela PRT da 6ª Região,
AMATRA 6 e ESMPU, enfrentado
novos temas, debates e idéias do
mundo dos operadores jurídicos
que lidam com o universo do traba-
lho em nosso país.

Assim, a par dos agradecimen-
tos a todos que contribuíram para
o êxito do evento, especialmente à
Diretoria da ANAMATRA e ao seu
Conselho de Representantes, que
aprovaram a reunião da entidade
nacional para João Pessoa no perí-
odo do Encontro e daqueles que o
prestigiaram com as suas presen-
ças, despedimo-nos nas palavras do
poeta popular Jessier Quirino, ao
dizer que “o mundo é uma bodega
pequena e sortida. Mais dias me-
nos dias a gente se encontra”. Até
o III Encontro Norte-Nordeste de
Juízes e Procuradores do Trabalho.

José Augusto
Rodrigues Pinto  e
Nicodemos Fabrício
Maia apresentaram o
painel “Procedimentos
Judiciais em face
da nova Competência
da Justiça do
Trabalho”

Luciano Athayde
Chaves e José

Cláudio Monteiro
de Brito Filho

apresentaram o painel
“Formas de

Exploração do
Trabalho Humano”

Márcio Roberto de
Freitas Evangelista e
Hugo Melo Cavalcanti
Filho apresentaram
o painel “Ações
Coletivas na Justiça
do Trabalho”

Renato Saraiva e
Paulo Américo Maia

de Vasconcelos Filho
apresentaram o

painel “Execução na
Justiça do Trabalho”

Humberto Halison
Presidente da Amatra 13
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Continuação - II Encontro Norte-Nordeste de Juízes e Procuradores do Trabalho

O caráter plural e democrático inerente ao II Encontro, consistiu  na presença maciça de advogados,
públicos e privados, servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público, além de estudantes e
demais operadores do Direito. Nas imagens abaixo, um pequeno registro de quem esteve por lá.

Um encontro plural e democrático

Aconteceu

Nova sede da Amatra  13 e Esmat 13
Foi assinado pelo

presidente da AMATRA
13, Humberto Halison, no
dia 20 de outubro, o con-
trato de aquisição de três
salas do Tambiá Shop-
ping, em João Pessoa,
onde serão instaladas as
novas sedes da AMATRA
13 e da ESMAT13. A
compra foi efetuada após
aprovação unânime du-
rante assembléia geral
da Associação. Presentes à assinatura do contrato, além do presidente da AMA-
TRA 13, o sócio do Tambiá Shopping, Eronaldo Maia, e o proprietário da imobiliária
Execut, Gilvandro Guedes (foto). As salas onde funcionarão as novas sedes são a E-
349, E-350  e E-351.

Em razão da promoção do Juiz Car-
los Coelho para o TRT e a remoção do
associado Ubiratan Delgado para a 7ª
Vara do Trabalho da Capital, o Juiz Rô-
mulo Tinoco segue da 1ª Vara de Campi-
na Grande para a 2ª Vara do Trabalho
de João Pessoa. Assim, e em decorrên-
cia ainda da instalação da 4ª Vara do
Trabalho de Campina Grande ocorreram,
até o fechamento desta edição, outras
modificações:

n Solange Machado, da Vara do Tra-
balho de Monteiro para a 1ª Vara de Cam-
pina Grande;

n Fábio Galvão, da Vara do Traba-
lho de Taperoá para a de Monteiro;

n Humberto Halison Barbosa, da
Vara do Trabalho de Cajazeiras para a
de Taperoá;

n José Airton Pereira, da Vara do
Trabalho de Picuí para a 4ª Vara de Cam-
pina Grande.

Remoções na
Justiça do Trabalho



Serviço Jurisdicional
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Central de Mandados Judiciais
e de Arrematações de João Pessoa
Uma parceira dos juízes que atuam nas sete Varas instaladas em João Pessoa

Oficiais de Justiça recebem dezenas de mandados diariamente Juízas Maria das Dores e Ana Paula em visita à CMJA

Dar mais celeridade à prestação do
serviço jurisdicional para o cidadão. Esse
é o principal objetivo da Central de Man-
dados Judiciais e de Arrematações de
João Pessoa, cuja competência foi ampli-
ada em 26 de maio deste ano, por meio
do Provimento n. 003/2005, pelo Presi-
dente do Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região, Juiz Afrânio Neves de
Melo. “A CMJA tem por objetivo atuar
em algumas fases do processo de execu-
ção, desafogando os juízes que atuam nas
sete Varas da Capital, possibilitando que
os mesmos possam se dedicar mais aos
atos decisórios do processo de execução”,
enfatiza a Juíza Ana Paula Cabral Cam-
pos, atual Supervisora da Central de
Mandados.

Apesar de ser uma indubitável ca-
talisadora de processos, a Central de
Mandados Judiciais e de Arrematações
não deve ser confundida com uma cen-
tral de execuções, mas vista como uma
parceira dos juízes que atuam nas sete
Varas instaladas na Capital, cumprindo
papel importantíssimo em duas etapas
bem definidas do processo de execução:
a fase inicial – de citação e penhora – e a
fase de hasta pública.

Com pouco mais de cinco meses de
instalada e contando ainda com um gru-
po reduzido de funcionários, a Central de
Mandados já vem apresentando resulta-
dos otimistas. Pode-se perceber que en-
tre a homologação dos cálculos de liqui-
dação e a efetivação da penhora há uma
considerável redução dos prazos, eis que
a CMJA tem sua atuação voltada para
essa fase processual.

Ana Paula explica que isso acontece
porque não há complexidade jurídica na
atuação da Central, embora o trabalho
seja bastante volumoso. Só para se ter
uma idéia, os servidores da Central rece-
bem cerca de 60 petições por dia, en-
quanto os Oficiais de Justiça recebem
cerca de 1200 diligências por mês para
serem cumpridas no prazo de dez dias.
Ao serem devolvidas, as diligências de-
vem ser anexadas aos processos pelos
servidores. Isso sem falar nas cerca de
1000 cartas precatórias que são proces-
sadas pela Central de Mandados.

Como tudo o que é novo, juízes das
sete Varas, servidores da CMJA, e até
mesmo os advogados, estão passando
por um período de adaptação, aprimo-
ramento e otimização desse recurso judi-
ciário. Ainda existem algumas dúvidas,
principalmente sobre o papel e as fren-
tes de atuação da Central. Leia na pági-
na 10 cada uma das etapas desse servi-
ço juridiscional.

Mesmo com tantas atribui-
ções, a Juíza Supervisora acredita
que a Central pode fazer mais para
garantir maior celeridade processu-
al, desde que sua atuação conte
com a participação e o apoio dos
colegas Magistrados e dos Mem-
bros da Corte. As perspectivas são
otimistas.

“Nós precisamos do apoio, do
respaldo da segunda instância, para
a confirmação das citações postais,
do parcelamento de bens imóveis
no procedimento de expropriação
e do trabalho da CMJA como um
todo”, finaliza Ana Paula.

Ampliação e apoio

Instalações físicas da Central de Mandados

Juíza Ana Paula Cabral Campos,
Supervisora da CMJA
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Continuação - Central de Mandados e de Arrematações

Após a liquidação da sentença, o processo é encaminha-
do à Central para que ali seja elaborado o mandado de
citação, quando há obrigação de pagar. No caso de ha-
ver obrigação de fazer e de pagar, a sugestão é de que o

Juiz da Vara expeça o mandado para a obrigação de fazer e
encaminhe os autos à Central, onde será expedido o mandado
para a obrigação de pagar, ocasião em que o Oficial de Justiça
fará as duas citações concomitantemente.

“No processo de execução é onde as maiores dificulda-
des se apresentam. Até a sentença tudo é muito ágil. Mas, da
sentença até o efetivo pagamento, podem transcorrer anos”.
Nós estamos atuando nessa deficiência, afirma a Juíza Ana Pau-
la Cabral Campos.

 Elaborado o Mandado de Citação e feita a citação, na
Central se aguarda o transcurso do prazo para o pagamento ou
nomeação de bens à penhora. Se isso não acontece, faz-se a
pesquisa via BACEN JUD e DETRAN JUSTIÇA e, sendo as mes-
mas infrutíferas, só então o Oficial de Justiça vai à procura de
quaisquer bens. Esse é um dos pontos fortes da agilização pro-
movida pela CMJA.

Efetivada a penhora, ou sendo a mesma infrutífera, o pro-
cesso retorna à Vara de Origem para que o juiz julgue válida a
penhora ou a promova por outros meios, sendo dele também a
competência para o julgamento dos Embargos à Execução, com
exceção daqueles relacionados às Cartas Precatórias. n

Citação e Penhora

Hasta Pública

Finalmente, aqui a Central volta à cena, em sua outra
frente de atuação. Julgada válida a penhora e estando
o bem apto a ser leiloado, o processo retorna à CMJA
para a realização da hasta pública (segundo momen-

to). Além de agilizar também essa fase do processo, a Cen-
tral funciona como órgão uniformizador dos leilões. Isso por-
que cada Vara tinha um procedimento diferente para leiloar
seus bens. Hoje, a Central adotou como padrão o edital de
Praça Única.

Outra novidade é o parcelamento no praceamento dos
bens móveis, nos termos da Lei nº 9.528/97. A juíza Ana Pau-
la afirma que essa possibilidade é excelente para a otimização
do processo de expropriação e já vem sendo adotado em inú-
meros tribunais de vanguarda. Enfatiza, entretanto, a impor-
tância do apoio e do voto de confiança do Tribunal Regional do
Trabalho da Paraíba. “Se não houver chancela do nosso Tribu-
nal, o procedimento de parcelamento será frustrado”.

Mas as inovações nos leilões realizados pela Central de
Mandados Judiciais e de Arrematações de João Pessoa não
param no parcelamento. O leilão ocorrido no dia 21 de novem-
bro, no Espaço Cultural José Lins do Rego, contou com a parti-
cipação do leiloeiro oficial, cuja atuação foi regulada por meio
do Provimento TRT SCR Nº 006/2005.

 A iniciativa foi deferida pelo Presidente Afrânio Melo e
apresenta, segundo Ana Paula, vantagens imensas. “Antes,
quando os próprios oficiais efetuavam o leilão, praticamente
só havia divulgação interna e os interessados davam seus lan-
ços só pela descrição do bem, sem vê-los. Agora, os leiloeiros
é que ficarão responsáveis pela divulgação e propaganda do
leilão e dos bens. Isso fará com que mais pessoas compareçam
à hasta pública e os valores dos lanços sejam maiores”.

Outra mudança é que os leiloeiros farão a remoção dos
bens, colocando-os em depósitos judiciais. No procedimento
expropriatório, haverá sempre um juiz presente deferindo os
lanços pessoalmente e de imediato, o que imprime maior cele-
ridade processual. n

Citação Postal

Outra forma encontrada pela Central de Mandados para
agilizar o andamento dos processos na fase de citação
foi enviar os Mandados de Citação via postal, o que já
vem sendo adotado por vários Tribunais. A iniciativa

está dando tão certo que muitos executados respondem ao
mandado de imediato. Nos casos em que o mandado não é
recebido ou é devolvido, o Oficial de Justiça procede à citação
pessoal. Além disso, qualquer pendência em relação ao cum-
primento do mandado é dirimida pelo juiz da Central. n

Modernização e novo endereço
Novidades na Escola Superior da

Magistratura do Trabalho da 13ª Re-
gião. Além de estar funcionando em
novo endereço, desde o mês de se-
tembro, a ESMAT 13 lançou, ainda,
há pouco mais de 30 dias, o seu site
na Internet (www.esmat13.com.br).

Para dar mais comodidade a
seus alunos, a ESMAT 13 está locali-
zada no 3º andar do Manaíra Shop-
ping, onde a direção da Escola reali-
zou parceria e locou uma sala à FESP
(Faculdade de Ensino Superior da
Paraíba).

Já no site da Escola há uma sé-
rie de novidades. Além de uma en-

quete semanal com assuntos diversos
e polêmicos, o internauta que acessar
o endereço www.esmat13.com.br po-
derá ler artigos escritos por profissio-
nais de Direito, alunos, ex-alunos, Juí-
zes do Trabalho e outros operadores
do Direito. Isso sem falar nas notícias
atualizadas que dizem respeito ao mun-
do jurídico.

Especialmente para os alunos, há
no site seções específicas como o con-
teúdo programático das disciplinas mi-
nistradas, a relação com informações
sobre o corpo docente da Escola, no-
tas de avaliações realizadas, entre ou-
tros  links.

Etapas do processo de execução na CMJA

Visando o aperfeiçoamento de
seus alunos, a Escola Superior da Ma-
gistratura do Trabalho realizou, no pe-
ríodo de 20 a 22 de outubro  o curso
de Sentença Trabalhista.  Ministradas
pelo Juiz e professor Sérgio Torres Tei-
xeira, as aulas foram preparadas es-
pecialmente para os 26 candidatos
aprovados na 1ª fase do Concurso de
Juiz do Trabalho da 13ª Região.

Já nos dias 16 e 17 de novem-
bro  ocorreram duas palestras , sen-
do a primeira delas proferida pelo Pro-
curador do Trabalho Eduardo Varan-
das, que abordou o tema “Tutela dos
interesses transindividuais no proces-
so do trabalho”, e a segunda, pelo Juiz
do Trabalho Arnaldo Duarte, que tra-
tou  do “Direito do Trabalho e direitos
fundamentais”.

Curso de Sentença
Trabalhista

2 3

1



Foi inaugurada pelo Presidente do
TRT, Juiz Afrânio Melo, no último dia
27 de outubro, a 4ª Vara do Trabalho
de Campina Grande. A solenidade
aconteceu no Fórum Trabalhista Irinêo
Joffily Filho, que é dirigido pelo juiz Nor-
mando Salomão Leitão. O Juiz do Tra-
balho Substituto André Machado Ca-
valcanti foi designado para atuar como
Juiz Instalador. O Juiz José Airton Pe-
reira assumiu a titularidade da Unida-
de Jurisdicional, desde o último dia
nove, em face da sua remoção da Vara
do Trabalho de Picuí, por meio do Ato
TRT GP nº 172/05.

A instalação da 4ª Vara do Traba-
lho de Campina Grande – criada pela
Lei nº 10.770/03 - foi autorizada pela
Resolução Administrativa nº 158/2005,
do TRT da 13a Região. A lei mencionada
criou seis novas Varas do Trabalho no
Estado, sendo duas em Campina Gran-
de (4ª e 5ª), uma em Santa Rita (ainda
não instalada) e outras duas em João
Pessoa (a serem instaladas).

Após solenidade de instalação da
Vara, o Juiz Afrânio Melo fez a entrega
da nova estrutura da Central de Manda-
dos Judiciais e Arrematações, que pas-
sou a ser supervisionada pelo Juiz do
Trabalho Substituto David Sérvio Coquei-
ro dos Santos. Ainda naquela oportuni-

TRT inaugura 4ª Vara e Central
de Mandados em Campina Grande

dade, e precedendo a inauguração da 4ª
Vara do Trabalho e da Central de Man-
dados, realizou-se uma sessão plenária
para julgamento de recursos interpostos
em três processos oriundos da 1ª Vara
do Trabalho de Campina Grande.

Na sessão, o Tribunal esteve com-
posto pelos Juízes Afrânio Neves de Melo
(Presidente), Ana Clara de Jesus Maro-
ja Nóbrega (Vice-Presidente), Vicente
Vanderlei Nogueira de Brito, Edvaldo de
Andrade, Paulo Maia, Carlos Coelho de
Miranda Freire, Herminegilda Leite Ma-

chado (convocada) e pelo procurador do
Trabalho Paulo Germano de Arruda.

Ao declarar aberta a sessão ple-
nária, o presidente Afrânio Melo desta-
cou o fato histórico para a Justiça do
Trabalho e para Campina Grande. “Com
esta sessão, mostramos aos jurisdici-
onados, àqueles que procuram a Justi-
ça, que estamos aqui, mais próximos
do que nunca, comprovando o compro-
misso com a Lei, com a sociedade e
com esta cidade que tanto orgulha a
Paraíba”, disse.
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 Juiz José Airton Pereira, atual Titular da 4ª Vara de Campina Grande,
 ao lado do Presidente do TRT 13ª Região, Juiz Afrânio Melo

Exposições, solenidades religiosas,
publicações e homenagens foram algumas
das atividades realizadas durante a pro-
gramação dos 20 anos de instalação do
Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba,
comemorados em 2005. Iniciada no últi-
mo dia 6 de outubro, com a abertura das
exposição de arte “Retratos do Nordes-
te”, a festa da Justiça do Trabalho no Es-
tado foi prestigiada por juízes, servido-
res e pessoas ligada à magistratura pa-
raibana. A mostra foi instalada na Área
de Integração Cultural do TRT.

Na semana seguinte os magistra-
dos agradeceram pelas duas décadas
do Tribunal através de uma missa sole-
ne celebrada no Pleno da Casa pelo ar-
cebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto.
Na tarde do mesmo dia (10), foi lança-
da  a 13ª edição da Revista do TRT, que
teve a coordenação científica assinada
pelo Juiz Wolney Cordeiro, após o que
foi inaugurada a exposição “Retrospec-
tiva dos 20 Anos”. A mostra contava,
através de imagens fotográficas e tex-

Comemorações dos 20 Anos do TRT 13
tos, a história do TRT na Paraíba.

Ainda no dia 10 de outubro, que
contou com o maior número de ativi-
dades realizadas, foi inaugurada a “Ga-
leria dos Ex-presidentes”. Como inte-
grante da galeria e orador experiente,
o Juiz aposentado Aluísio Rodrigues
falou em nome de todos os que já inte-
graram o posto máximo na mesa dire-
tora da Corte. Mas foi no dia 11 de
outubro que as comemorações dos 20
anos do TRT-PB tiveram seu momento
mais intenso, quando houve a entrega
das Medalhas da Ordem do Mérito
Judiciário a personalidades do meio
jurídico na Paraíba.

Entre os homenageados estive-
ram presentes no Unipê os juízes Mar-
garida Araújo, Herminegilda Machado,
Wolney Cordeiro, Ubiratan Delgado,
Humberto Halison, Adriana Sette e
Paulo Henrique. Todos foram condeco-
rados no grau “Comendador”, caben-
do ao Juiz do TRT Vicente Vanderley
fazer a entrega das medalhas.

Curso de Especialização
em Direito Processual

do Trabalho

ACONTECEU

O Tribunal Regional do Trabalho da
Paraíba realizou, de 18 de outubro a
24 de novembro, no auditório da Astra,
o Curso de Especialização em Direito
Processual do Trabalho, tendo como
destinatários servidores da Casa. Mi-
nistradas pelo Juiz Substituto Paulo
Roberto Vieira Rocha, as aulas foram re-
alizadas sempre às terças e quintas-
feiras, das 17h às 18h30 e abordaram
o tema “As Medidas Cautelares no Pro-
cesso do Trabalho”. O Curso teve car-
ga horária de 15 horas e foi uma promo-
ção do Núcleo de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do TRT 13ª Região.

Divulgação/TRT 13
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OPORTUNIDADES

Financiamento habitacional sem burocracia
Já se foi o tempo em que financiar um imóvel era

sinônimo de dificuldade e longa espera. “Nos
últimos anos a CAIXA realizou inúmeras mudan-
ças no processo de financiamento habitacional con-
tribuindo substancialmente para a celeridade nas
operações, o que vem acarretando aumento subs-
tancial na procura”, informou o superintendente e
negócios Jorge Gurgel.

Objetivando atender 720 mil famílias em todo
o país com a aplicação de R$ 10 bilhões neste
ano, a CAIXA está realizando uma campanha de
chamamento da população para que conheça as
suas linhas de financiamentos habitacionais. Os
recursos já  foram disponibilizados e as suas agên-
cias já estão autorizadas a operar com a carteira.

Considerando ainda, a grande demanda que
deverá ocorrer por conta do  déficit habitacional
existente no país, a CAIXA simplificou a Avalia-
ção de Risco de Crédito do interessado nos finan-
ciamentos.

As entrevistas de crédito, feitas para avaliar
o perfil do mutuário, foram simplificadas, manten-
do apenas perguntas sobre dados que não preci-
sam ser comprovados. Antes, o interessado em
obter um financiamento habitacional tinha que ir a
uma agência da Caixa, preencher algumas fichas
e ficar esperando durante dias para saber se o
empréstimo havia sido autorizado. Com a mudan-
ça, a resposta é imediata e, se o pedido for nega-
do, o cliente vai conhecer o motivo.

 Outra mudança é referente a quem tem o
nome sujo na praça. Em caso de restrição cadas-
tral, é possível receber a aprovação, porém de for-
ma condicional. O crédito é pré-aprovado, mas o
dinheiro só é liberado quando o cliente quitar as
dívidas e comprovar para a Caixa Econômica Fe-
deral que resolveu as pendências. Bem diferente
do sistema antigo onde o problema cadastral era,
por si só, motivo suficiente para negar o financia-
mento. Outra possibilidade é ter uma aprovação
condicionada à adequação da proposta: situação
em que, o cliente que não foi aprovado pode ade-
quar sua proposta entrando com valores de pou-
pança própria ou mudando prazo, prestação e ou-
tros detalhes do financiamento.

Para realizar um financiamento habitacional na
CAIXA,  o primeiro passo do interessado é dirigir-
se a uma de suas agências tendo em mãos a com-
provação de renda familiar (CTPS assinadas, con-
tra-cheques, etc.). Neste instante  a CAIXA preen-
che a ficha cadastral e com base na renda familiar
realiza a análise da capacidade financeira, obten-

do o valor máximo do financiamento, o valor da
prestação inicial, taxa de juros, seguro, prazo para
pagamento, orientando-o ainda, sobre as linhas de
financiamento disponíveis para atender as suas ne-
cessidades e informando também as possibilida-
des de utilização do FGTS na operação.

Após informar-se sobre o valor que poderá fi-
nanciar, o interessado deve ir a busca de um imó-
vel que se enquadre no valor definido. Identificado
o imóvel, o passo seguinte é  comparecer à agên-
cia da CAIXA juntamente com o vendedor que de-
verá apresentar a certidão de registro do cartório
de imóveis, RG e CIC.  Embora a CAIXA admita a
aprovação condicional do financiamento (aprova-
ção do empréstimo até a regularização do impedi-
mento),  nem o comprador nem o vendedor do imó-
vel podem ter restrições cadastrais, motivo pelo
qual a CAIXA realiza pesquisa na SERASA, CA-
DIM e SINAD, além de Recita Federal.

Depois de  aprovar os cadastros do vende-
dor e do comprador, a CAIXA de posse da docu-
mentação do imóvel realiza sua avaliação, para en-
quadrar no valor do financiamento. Cumprida es-
tas formalidades a CAIXA efetiva a elaboração do
contrato para finalização da operação.

Segundo o superintendente de negócios da
CAIXA, Jorge Gurgel, “hoje em dia, não existindo
pendências a regularizar por parte do compra-
dor, vendedor ou do imóvel é possível realizar o
financiamento habitacional na CAIXA, no máximo
em 15 dias a contar do dia do primeiro contato
com a CAIXA”.

Objetivando

atender 720 mil

famílias em

todo o país com

a aplicação de

R$ 10 bilhões

neste ano,

a CAIXA está

realizando uma

campanha de

chamamento da

população para

que conheça as

suas linhas de

financiamentos

habitacionais.

Jorge Gurgel, superintendente da CAIXA


