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Pôr-do-sol no Rio Negro/Manaus - Foto: Mirella Cahu

Natal recebeu juízes durante três dias de palestras e confraternização

O Juiz André 
Machado Cavalcanti, 

presidente da 
AMATRA 13, e os 

juízes representantes 
da Paraíba no XIV 

Congresso, defenderam 
João Pessoa como sede 

do Conamat em 2012

UMA CONQUISTA DE TODOS!UMA CONQUISTA DE TODOS!
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Prezados leitores,

Passada a XIV edição do CONAMAT – Congresso Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, a AMATRA 13 voltou de Manaus num misto de alegria 
e inquietação. Aquela, em decorrência da conquista alcançada no Conselho 
de Representantes da ANAMATRA, no último dia 29 de abril, quando se deli-
berou que a 16ª edição do evento acontecerá às margens das águas quentes 
da Praia de Tambaú, aquecida pelo sol que aqui chega primeiro. Cientes da 
importância desse Congresso para a comunidade jurídica e para o avanço do 
Direito do Trabalho, notadamente em face dos posicionamentos políticos que 
nele são adotados, lutamos com firmeza para demonstrar que João Pessoa 
tem todas as condições para receber e albergar os costumeiros participantes 
do CONAMAT.

A nossa alegria, pela eleição como sede em seqüência a Brasília que, 
em 2010, organizará a 15ª edição, veio junto, contudo, com uma inquietação 
típica dos paraibanos, sempre incomodados em proporcionar o melhor que 
têm aos seus visitantes.

Daí a nossa responsabilidade, o compromisso firmado e reafirmado pub-
licamente na certeza de que o empenho, o engajamento e o entusiasmo são 
de todos os que fazem a AMATRA 13.

A 31ª edição do Jornal da AMATRA 13 retrata um pouco dos momentos 
vividos pela delegação paraibana em Manaus, por ocasião do XIV CONAMAT, 
especialmente na reunião em que se deu a referida escolha, momento espe-
cial em que vários associados se fizeram presentes para, juntamente comigo, 
defender a candidatura da Paraíba.

Esta edição traz, ainda, dentre outros tantos assuntos, reportagem refer-
ente ao V Encontro Regional da AMATRA 13, ocorrido no Serhs Natal Grand 
Hotel, no período de 11 a 13 de abril próximo passado. Nesses dias, tivemos a 
oportunidade de discutir sobre os desafios e as perspectivas da magistratura 
trabalhista com colegas com autoridade para fazê-lo e pudemos, mais uma 
vez, viver momentos de confraternização e integração, inclusive, com nossas 
ex-associadas Luíza Eugênia e a Fátima Christiane (Tela de Cinema) que agora 
atuam na 21ª Região e residem naquela cidade.

Destaco ainda na edição a coluna “Por onde ando”, desta vez escrita 
por Luciano Athayde Chaves que, conquanto nos prestigie com frequência em 
nossos eventos e reuniões, nos priva do contato profissional em razão da sua 
atividade judicante na vizinha região. Nela podemos perceber todo o amor, 
carinho e apego que ele demonstra a João Pessoa e suas raízes, embora seja 
ele, paradoxalmente, um andarilho pregador das reformas em prol de um 
processo mais célere e efetivo.

Para finalizar, damos sequência às colunas “Tela de Cinema”, “Informática 
Jurídica”, “Mitos e Metáfora”, “MInhas Andanças” e “Livro de Cabeceira”, esta 
sob a responsabilidade da nossa colaboradora Mirella Cahu.

Desejo a todos uma boa leitura.
 
André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13
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D I R E T O R I A   E X E C U T I V A 

C O N S E L H O   F I S C A L

Jornal Amatra 13 é uma publicação 
da Associação dos Magistrados 

do Trabalho da 13ª Região. 
(AMATRA 13)

EDIÇÃO E PROJETO GRÁFICO
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s A Diretoria da AMATRA 13 parabeniza todos os associados que 

aniversariaram nos meses de Abril e Maio de 2008...

ESMAT 13

Diretor:
Juiz André Machado Cavalcanti

Vice-diretor:
Juiz José Artur da Silva Torres

Coordenador do Curso de Pós-gradução:
Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha
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ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

... e deseja antecipadamente felicidades, paz e saúde aos associados que 
farão aniversário nos mês de Junho de 2008.

Junho
06/06 - Wolney de Macedo Cordeiro
12/06 - José Airton Pereira
15/06 - Herminegilda Leite Machado
21/06 - Arnóbio Teixeira de Lima

22/06 - Aluísio Rodrigues
23/06 - Ana Beatriz Dias Fernandes 
25/06 - Eduardo Souto Bezerra 
             Cavalcanti
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Alegria e inquietação na 13ª RegiãoAlegria e inquietação na 13ª Região

Abril
02/04 - Humberto Halison B. de C. e Silva
04/04 - Antônio Cavalcante da C. Neto
05/04 - Ana Paula de A. Sá Campos Porto
06/04 - Joliete Melo Rodrigues
09/04 - Adriano Mesquita Dantas
16/04 - Ruy Eloy
20/04 - Maria das Dores Alves
25/04 - Sílvia Cerveira Wanderley
25/04 - Solange Machado Cavalcanti

26/04 - Edvaldo de Andrade
29/04 - Afrânio Neves de Melo

Maio
02/05 - Maria Lílian Leal de Souza
04/05 - Alexandre Amaro Pereira
06/05 - Normando Salomão Leitão
17/05 - Romulo Tinoco dos Santos
26/ 05 - Marcelo Rodrigo Carniato
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Palestras e confraternização marcam 
encontro dos associados em Natal

“Magistratura Trabalhista: desafios 
e perspectivas”. Esse foi o tema central 
do V Encontro Regional da AMATRA 13, 
realizado no período de 11 a 13 de abril 
deste ano, no Serhs Natal Grand Hotel, 
na capital do Rio Grande do Norte. 
Cinqüenta juízes e familiares estiveram 
presentes ao evento, que trouxe em 
sua programação palestras sobre “A 
Educação dos Magistrados e os Direi-
tos Humanos: uma reflexão a partir da 
Teoria Crítica”,  “Jurisdição Trabalhista: 
bloqueios e desafios” e “A Justiça do 
Trabalho e as questões da magistratura 
no Conselho Nacional de Justiça: história 
e perspectivas”.

Entre os palestrantes estiveram 
o presidente da Anamatra, Cláudio 
José Montesso, que falou sobre o 
tema central do evento. Também mi-
nistraram palestras os Juízes Luciana 
Caplan (TRT15), Luciano Athayde Cha-
ves (Vice-Presidente da ANAMATRA) 
e Antônio Umberto de Souza Júnior 
(Conselheiro do CNJ). 

Durante o V Encontro Regional 
da AMATRA 13 ocorreu o lançamento 
da candidatura da 13ª Região para 
sediar o Conamat, quando foi feita 
a entrega de ofício ao Presidente da 
Associação Nacional. Assim foi dado o 
primeiro passo formal para que a Paraíba 
conquistasse a condição de sede do XVI 
Conamat, em 2012.

No sábado, uma festa de confra-
ternização realizada no próprio Hotel 
seguiu por mais de quatro horas agitada 
ao som da banda Sonzera Band e de um 
Disk Jóquei.

Já o II Encontro de Qualidade de Vida 
da AMATRA 13 não será realizado, dessa vez, 
no mesmo período dos festejos juninos. Este 
ano, o evento acontecerá dos dias 1º a 3 de 
agosto, no Hotel Portal de Gravatá, na cidade 
pernambucana de mesmo nome. A mudança 
feita pela Diretoria da Associação tem como 
objetivo reservar um outro final de semana 
de convívio entre os associados, destinado 
exclusivamente ao lazer e aos assuntos rela-
cionados ao bem-estar dos juízes.

A programação do II EQV da AMATRA 
13 ainda não foi definida, mas já está con-
firmado que cada associado disporá de um 

apartamento duplo, a exemplo do que acon-
tece com o tradicional Encontro Regional. 

Gravatá está numa altitude de aproxi-
madamente de 540 metros acima do nível do 
mar. Por ter clima frio, variando de 14 a 20ºC 
no inverno, e arquitetura européia, recebe 
um grande fluxo de turistas. A cidade é con-
siderada o segundo maior pólo floricultor do 
Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. 
Os amantes dos esportes radicais encontram 
em Gravatá boas opções.Uma boa dica é 
fazer uma caminhada ou uma cavalgada em 
meio a belas paisagens e banhar-se em uma 
das várias cachoeiras da região.

Gravatá receberá juízes da Paraíba

Patrocínio:

Fotos: 
André Cavalcanti, José Marcos e Mirella Cahu
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Para o presidente da AMATRA 13, Juiz 
André Machado, que defendeu em Manaus a 
vinda do Congresso para a Paraíba, receber 
um evento como o Conamat é um desafio de 
extrema importância para a magistratura 
do Trabalho no Estado. “A escolha de João 
Pessoa para sedir o CONAMAT em 2012 de-
monstra que o Conselho de Representantes 
da ANAMATRA percebeu o entusiasmo e o 
engajamento dos associados da AMATRA 13 
no projeto. Será uma oportunidade rara de 
trazer ao Estado Juízes do Trabalho de todo 
o país, todos voltados à discussão sobre os 
temas mais atuais e relevantes do Direito 
do Trabalho”, afirmou.

Em ofício nº 09/2008, enviado no 
último dia 5 de maio, o presidente da 
AMATRA 13 comunicou a decisão sobre o 
XVI Conamat em João Pessoa e destacou 
a importância da presença de diversos 
associados à reunião do Conselho de Re-
presentantes da Anamatra, como forma de 
viabilizar a vinda do evento para a Paraíba. 
O Juiz André Machado também destacou, 
no texto do Ofício, aspecto importante 
dessa decisão. “Não se pode deixar de 
registrar, além disto, o ineditismo da deci-
são do Conselho, neste particular, eis que 
tradicionalmente procede-se à escolha da 
sede da edição seguinte, não sendo praxe a 
eleição de duas cidades como ocorreu desta 
vez, o que demonstra a ampla receptividade 
da nossa candidatura”.

Durante os quatro dias do XIV Cona-
mat, em Manaus (AM), a plenária debateu 
nada menos que 51 teses de juízes do 
Trabalho, sendo 47 delas aprovadas – ape-
nas três teses foram rejeitadas e uma foi 
acolhida como contribuição científica. O 
resultado dessa produção científica ratifica 
a importância do Congresso Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho para 
o fortalecimento da produção científica da 
magistratura do Trabalho. Todas as teses 

aprovadas durante o evento podem ser 
acessadas a partir da página na internet 
www.conamat.com.br.

Após o anúncio da aprovação das 47 
teses, durante o encerramento do XIV Co-
namat, no último dia 2 de maio, os juízes 
do Trabalho aprovaram a Carta de Manaus, 
composta por doze pontos de propostas 
e posicionamentos. A aprovação do docu-
mento precedeu a Festa do Boi, oferecida 
aos participantes do Congresso.

Conamat 2012 será 
realizado na Paraíba
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Mais de 700 participantes, entre eles cerca de 
450 juízes do Trabalho, ouviram o anúncio oficial de 
que a Paraíba será sede da XVI edição do Congresso 
Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Co-
namat), em 2012. A escolha foi feita no último dia 29 

de abril, durante a realização da XIV edição do evento, 
em Manaus (AM). Antes de chegar por aqui, porém, o 
Conamat será realizado em Brasília (DF), no ano de 
2010 – e esta será a primeira edição do Congresso na 
Região Centro-Oeste do País.

Delegação de juízes e convidados da Paraíba durante a candidatura para sediar o CONAMAT em 2012 na Regional 13

Escolha foi feita durante XIV congresso em Manaus

Plenária do XIV Conamat aprova 47 teses 
de juízes do trabalho e a Carta de Manaus

Realizada de 29 de abril a 2 de 
maio deste ano, no Tropical Hotel, a 
décima quarta edição do Congresso 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (Conamat), em Manaus, foi 
marcada por discursos em defesa dos 
direitos humanos, do meio ambiente 
e da irrestrita efetivação do Direito do 
Trabalho em suas facetas diversas. Com 
a participação efetiva de 450 juízes do 
trabalho de todo o Brasil, o evento foi 
marcado, também, pela significativa 
produção científica apresentada.

Na noite de abertura, prestigiada 
por diversas autoridades e mais de 

700 pessoas, também houve espaço 
para críticas a condutas “liberais” 
do governo federal, desferidas pelo 
presidente da Anamatra, Cláudio José 
Montesso, especialmente no que se 
refere à tentativa de consolidação das 
leis materiais trabalhistas e da Medida 
Provisória que “simplifica” a contração 
dos trabalhadores rurais. “O que causa 
ainda mais indignação e perplexidade é 
que as duas propostas, de claro perfil 
liberal, surgem das hostes do Partido 
dos Trabalhadores e do Governo dirigi-
do pelo presidente operário”, criticou 
Montesso.

Em defesa dos direitos fundamentais



Com objetivo principal o de analisar 
criticamente os principais institutos do 
processo de execução trabalhista, o Juiz 
Wolney de Macedo Cordeiro ministrará, nos 
dias 29 de maio e 5 de junho próximos, o 
Curso “A Execução Trabalhista à Luz das 
Leis N.º 11.232/2005 e 11.382/2006”. 
Promovido pela ESMAT 13 e voltado para 
juízes e servidores do TRT 13, o Curso terá 
carga-horária de doze horas-aula e será 
realizado das 9h às 17h, no auditório do 
Fórum Trabalhista Irineu Joffily Filho, em 
Campina Grande.

Durante as aulas serão abordadas 
primordialmente as alterações legislativas 
promovidas pelas Leis n.º 11.232/2005 e 

11.382/2006. 
No conteúdo programático do Curso 

serão abordados os seguintes aspectos: 
“Os problemas atuais e operacionais da 
aplicação das normas de direito processual 
comum ao processo do trabalho em ma-
téria de execução”; “Dos títulos executivos 
trabalhistas na perspectivas da reforma”; 
“Da execução provisória trabalhista”; “Exe-
cução de obrigação de fazer e não fazer”; 
“Execução por quantia certa contra deve-
dor solvente – desencadeamento da tutela 
executiva, meios de pressão e penhora”; 
“Execução por quantia certa contra de-
vedor solvente – fase de expropriação”; e 
“Meios de defesa do executado”.

A Comissão da Revista da Escola 
Superior da Magistratura Trabalhista 
da 13 ª Região estará analisando até 
o dia 15 de junho os artigos científicos 
recebidos para publicação que foram 
enviados até o dia 09 de maio.

Segundo o juiz que preside a Co-
missão responsável pela elaboração 
da revista, José Artur da Silva Torres, 
“a intenção é aglutinar, numa mesma 
publicação, o pensamento de Juízes, 
Procuradores do Trabalho, Servidores, 
Advogados e Alunos, proporcionando 

ao leitor a mais democrática opinião 
acerca de diversos aspectos que en-
volvem o cenário jurídico-trabalhista 
atual”. 

O lançamento da Revista está pre-
visto para a primeira quinzena do mês 
de agosto, possivelmente por ocasião 
das comemorações do Dia Nacional do 
Jurista (11 de agosto) quando a Escola 
da Magistratura pretende realizar ati-
vidades para ressaltar a importância 
da data voltada aos operadores do 
Direito.
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Novos Conhecimentos
Curso abordará aspectos sobre Execução Trabalhista

Visita à fábrica da Alpargatas em Campina Grande

A Escola Superior da Magistratu-
ra Trabalhista da Paraíba (ESMAT 13) 
agendou com a diretoria da Alpargatas 
uma visita à fábrica de calçados, em 
Campina Grande, no próximo dia 4 de 
junho. O objetivo da visita é possibili-
tar o conhecimento do seu processo 
fabril por parte dos Juízes do TRT 
da 13ª Região. Além disso, será uma 
oportunidade de verificar, in loco, as 
condições de trabalho dos trabalha-
dores de uma das maiores fábricas do 
Estado da Paraíba.

A visita, assim como o Curso de 
Atualização em Execução Trabalhista, 
que será ministrado pelo Juiz Wolney 
Cordeiro, nos dias 29 de maio e 5 de 
junho, em Campina Grande, e que 
também é promovido pela ESMAT 13, 
será considerada pela Escola Judicial 
e de Administração Judiciária como 
atividade do Curso de Formação 
dos Juízes Vitaliciandos. O aprovei-
tamento das atividades foi possível 
através de parceria firmada com a 
AMATRA 13.

Comissão analisa artigos para Revista da AMATRA 13 

MAIS INFORMAÇÕES: Segundo a Comissão da Revista, todos os detalhes 
podem ser consultados no sítio da escola (http://www.esmat13.com.br/), 
no edital de seleção de artigos. O resultado será divulgado aos candidatos 
por correspondência escrita ou e-mail, até o dia 15 de junho. 
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A tradicional festa de São João da 
AMATRA 13 será realizada, este ano, no 
próximo dia 14 de junho (sábado), na 
Chácara Panorâmica, no Altiplano Cabo 
Branco, em João Pessoa. Além de comidas 
típicas, da fogueira e de uma quadrilha 
junina improvisada, desta vez quem dá 
o tom do arrasta-pé é o grupo “As Bas-
tianas”, com muito xote, xaxado, forró, 
baião e alegria.

Só para relembrar, a exemplo de 
outros encontros juninos da AMATRA 13 
este ano haverá escolha do casal matuto 
mais original da festa, relembrando o ar-
raial de 2007, quando o divertido Coronel 
Leitão deu o tom. Vestimenta xadrez e 
muita disposição são os unidos requisitos 
básicos para participar dessa festa tão 
divertida e acolhedora como uma noite 
de São João.

Com o objetivo de reunir seus as-
sociados e familiares, proporcionando a 
eles momentos de lazer e descontração, 
a AMATRA 13 realizou, no último dia 1º 
de março, na sede social da ASTRA 13, 
no Altiplano Cabo Branco, um churrasco 
de confraternização. Vários juízes e seus 
familiares prestigiaram o momento. A 
festa foi animada pela banda de pagode 
“Altas Horas” e contou com o sorteio de 
uma passagem aérea no trecho João 
Pessoa-Manaus-João Pessoa, no período 
do Conamat 2008. O contemplado com 
a passagem foi o juiz associado José 
Artur Torres.

Amatra 13 reúne associados
durante churrasco no Altiplano

Associados e familiares prestigiaram 
o churrasco de confraternização

São João da AMATRA 13 será 
festejado em João Pessoa



Aprender sobre seus direitos 
por quem entende do assunto. Essa 
é a proposta do Programa Trabalho, 
Justiça e Cidadania que chega à 
Paraíba no próximo dia 26 de maio, 
para capacitar jovens estudantes de 
baixa renda da Capital com noções de 
direito trabalhista, constitucional, do 
consumidor, da criança e do adoles-
cente, entre outros. O Programa será 
implantado através da parceria entre 
a AMATRA 13 e o TRT 13, com o Pro-
jeto e-saber, voltado para o ensino da 

6

Programa vai capacitar alunos Programa vai capacitar alunos 
carentes com noções de Direitocarentes com noções de Direito

Informática a alunos carentes.
Para a primeira turma do 

Programa Trabalho, Justiça e 
Cidadania serão selecionados 
15 alunos adolescentes da 
Escola Municipal Frutuoso 
Barbosa, do bairro Ilha do 
Bispo. Todos receberão far-
damento, material didático, 
transporte e lanche. As aulas 
serão realizadas no Fórum Maximiano 
Figueiredo, dois dias por semana, no 
turno da tarde, e serão ministradas 

por juízes voluntários.
Ao final do Programa, os 

alunos receberão certificados 
e poderão demonstrar os 
conhecimentos adquiridos 
durante um evento em que, 
através de alguma forma de 

arte, eles possam demonstrar 
o que aprenderam. O Programa 

Trabalho, Justiça e Cidadania foi 
lançado em dezembro de 2004, pela 
ANAMATRA, e já se espalhou por 
vários Estados brasileiros.

Trabalho, Justiça
e Cidadania

Direitos Fundamentais foi o tema 
do Curso ministrado pela professora e 
Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de 
Araguaína (TO), Noemia Porto (foto), 
entre os dias 3 e 5 do último mês de 
abril, no auditório do Fórum Maximiano 
Figueiredo, em João Pessoa. Ela esteve 
na Capital paraibana especialmente 
para o evento, a convite da ESMAT 13.

Durante os três dias de Curso, ser-
vidores de diversos setores do TRT 13, 
além de juízes associados à AMATRA 
13 estiveram presentes debatendo com 
a Juíza questões relevantes acerca de 
direitos humanos e direitos fundamen-
tais. Noemia Porto é Magistrada Tra-
balhista há dez anos, especialista em 
Direito Constitucional e mestranda na 
UNB na mesma área. É também autora 
do texto “A Jurisdição Constitucional 
Trabalhista e o Compromisso com os 
Direitos Fundamentais Sociais”.

Noemia Porto ministra curso 
a convite da ESMAT 13

A proposta para regulamentação das atividades do Diretor do 
Fórum, protocolizada no Tribunal no final de janeiro deste ano, pela 
AMATRA 13, foi remetida à Comissão de Reforma do Regimento In-
terno e do Regulamento Geral do Tribunal. Segundo o Presidente da 
Associação, Juiz André Machado, há previsão de finalização dos trab-
alhos em alguns dias. A conclusão da Comissão atrasou em razão da 
troca da Presidência da respectiva comissão, devendo o novo titular 
ser indicado em breve.

Iniciadas no último dia 12 de 
março as aulas da 2ª turma de pós-
graduação da Escola Superior da 
Magistratura Trabalhista da Paraíba 
– ESMAT 13. Os novos alunos, em 
número de 65, assistiram a uma aula 
inaugural ministrada pelo professor 
Eduardo Rabenhorst sobre Ética. O 
professor também é titular da discip-
lina de Hermeneutica Jurídica.

Os recém-chegados pós-graduan-
dos iniciaram ali uma caminhada de 
480 horas-aula, onde são abordados 
módulos como Acidente de Trabalho 
e Responsabilidade Civil Trabalhista, 
Direito Ambiental e Responsabilidade 
Civil Trabalhista, Tutelas Coletivas 
no âmbito do Processo Trabalhista, 
Direito Civil e Empresarial Aplicado 
às Relações de Trabalho, Tutelas de 
Urgência e Assuntos Afins.

Reconhecido pelo MEC, o Curso 
de Pós-Graduação da ESMAT 13 é 
realizado através de parceria firmada 
com a Fesp Faculdades, nos termos da 
Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril 
de 2001, do Ministério de Educação e 
Cultura. Neste ano, a novidade é que 
seus ex-alunos podem obter o título 
de Especialista. Para isso, o aluno que 
tiver concluído o Curso Preparatório 
oferecido pela Escola em outros 
anos poderá requerer a dispensa de 
freqüência e avaliação nas disciplinas 
que já tenham cursado, desde que 
haja identidade de carga horária e 
de conteúdo programático entre os 
módulos. Essa análise é feita pelo 
professor titular.

PÓS-GRADUAÇÃO
ESMAT 13 inicia aulas 

da sua 2ª turma

Proposta de regulamentação da 
Direção do Fórum tramita no Tribunal
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A sala de 
projeção do 
Zarinha Cen-
tro de Cultura 
recebeu, no úl-
timo dia 21 de 
fevereiro, um 
pequeno mas 
interessado 
grupo de juízes 
para a segunda 
sessão do projeto “AMATRA é Coisa de Cinema!”. Depois de exibir 
Filadélfia, em sua estréia, o projeto trouxe para este novo encontro o 
filme Amistad, dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Anthony 
Hopkins e Morgan Freeman.

Baseado em fatos reais, o filme contemplou o objetivo do pro-
jeto instituído pela AMATRA 13, que é o de integrar seus associados 
através da sétima arte e com ela promover debates tanto sobre o 
ofício de magistrado como acerca de questões éticas e de valores 
sociais. A película foi apresentada pelo jornalista Henrique França, 
que situou historicamente e tecnicamente o trabalho de Spielberg. 
A próxima edição do AMATRA é Coisa de Cinema! será agendada 
em breve. Fique de olho e participe! Afinal, nesta sessão, quando 
as luzes se acendem é que o bom papo entre amigos tem início. 
Um momento sétima arte, sem dúvida, todo especial.

A idéia de reunir em 
um livro as cartas escritas 
ao amor construído por 
sessenta anos de vidas par-
tilhadas e que, como em 
um conto trágico, terminou 
pelo suicídio dos amantes 
é conteúdo significativo 
para despertar o interesse 
de qualquer ser humano 
sensível às aventuras do 
amor, à busca incessante 
pela definição do tão aguar-
dado sentimento.

A temática pode causar, em um primeiro momento, 
espanto ou horror aos leitores. Por que deveríamos ler sobre 
a vida de dois suicidas? Poderia ser a pergunta principal. 
Completamente justificável, pois o suicídio sempre nos dá a 
sensação cristã de pecado, de atitude contrária às determina-
ções de Deus, de fraqueza diante dos infortúnios da vida. 

Também senti esse espanto quando encontrei a sinop-
se do livro nas minhas pesquisas por novas leituras. Mas, 
logo em seguida, o meu sentimento de horror pelo suicídio 
cometido foi transfigurado no mais profundo interesse sobre 
a vida daqueles dois indivíduos. Pessoas que fizeram das 
cartas que antecedem ao suicídio, uma “História de Amor”, 
como o próprio título do livro nos traz. 

Falamos tanto sobre amor, no ser amado, no encontro 
do amor das nossas vidas ou em fazer dos encontros ocorri-
dos uma história de amor, que acabamos muitas vezes por 
nos utilizar da expressão “amor” como algo inatingível (em 
momentos de tristeza) ou habitual (em momentos de paz). 

Mas em que consiste verdadeiramente o amor?
Gorz teria a definição? Não saberia a resposta a essa 

indagação sem ler o livro, sem extrair das cartas endereçadas 
a sua esposa, em cada palavra escrita, algo que me fizesse 
entender a amplitude de um sentimento tão grandioso, 
esperado e definido por qualquer ser humano como um 
sentimento a ser buscado ao longo de uma vida.

Espero que a dica de leitura traga, aos leitores da colu-
na, mais um momento de lazer e enriquecimento humano ca-
paz de nos fazê-los mais aptos à essa difícil arte de viver.

No aguardo do conhecimento pelos leitores da “Expe-
riência Fundadora” de Gorz...
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APOIO: Este evento da AMATRA 13 teve o apoio do 

Em busca da 
Experiência Fundadora...

Juíza do Trabalho Substituta do TRT 13ª Região

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza *

Cartas a D. 
Uma História de Amor. 
Gorz, André. 
São Paulo: Annablume: 
Cosac Naif, 2008.

A     N     O     T     E     !

Amistad marca 2ª sessão do projeto

Programa vai capacitar alunos 
carentes com noções de Direito

Registro, de valiosíssimo 
orgulho a todos que compõem o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
13ª. Região, foi o lançamento do 
livro “Estado Democrático de Di-
reito – Nova Teoria Geral do Direito 
do Trabalho – Adequação e Com-
patibilidade”, de autoria do colega 
Arnaldo José Duarte do Amaral, 
publicado pela editora LTr.

No livro, o autor, debatendo 
a Teoria dos Direitos Fundamen-
tais, de Robert Alexy, faz uma 
abordagem científica para uma 
nova leitura do Direito do Trabalho. 
Leitura que deve ser pautada pela 
abordagem constitucional do tema, 
e, especificamente, pela concepção 

de que o Estado Brasileiro consti-
tui-se em um Estado Democrático 
de Direito.

O valor democrático e a lei-
tura do Direito do Trabalho cons-
titucionalmente são valores que 
merecem atenção de qualquer 
operador do direito,  e ainda mais 
dos magistrados, que lidam dia-
riamente com a interpretação da 
norma jurídica.

Nós, associados da Amatra 
13, agradecemos ao associado Ar-
naldo José Duarte do Amaral pela 
obra de grandioso valor ao enrique-
cimento intelectual, batalha diária 
para todos aqueles que vivem o dia-
a-dia da prestação jurisdicional. 

Estado Democrático de Direito, de Arnaldo José Duarte

Astúcias de Mulher, de Regina Coelli Batista

Ainda, vale registrar a publicação 
do Livro “Astúcias de Mulher – Amélia 
Beviláqua e as relações de gênero” de 
autoria da colega Regina Coelli Batista 
de Moura Carvalho.  A autora iniciou 
suas atividades jurisdicionais no ano de 
2007 no Tribunal regional da 13ª. Região, 
contudo permutou para o seu estado 
de origem, atualmente exercendo suas 
atividades no TRT da 22ª. Região. 

No livro, Regina analisa historio-
graficamente a obra de Amélia Beviláqua, 

escritora nascida em 1860 no Piauí, mos-
trando aos leitores o universo feminino do 
final do século XIX, suas preocupações, 
anseios e temores que são registrados 
nas personagens criadas por Amélia. 

Leitura ideal para entender o 
papel feminino em nossa sociedade 
e entender a realidade das mulheres 
no Brasil, suas fragilidades e amores, 
que são ao mesmo tempo, femininas 
e masculinas. Entender as fragilidades 
humanas.

Mirella D´arc de M. Cahú LANÇAMENTOS DE LIVROS
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MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

O médico, nas outras  
vezes, fazia a ultra-sonografia 
conversando o tempo todo 
conosco. Naquele dia foi dife-
rente; quase não nos dirigiu a 
palavra.  Terminado o exame, 
saímos da gélida penumbra do 
consultório.  Imediatamente 
fui chamado de volta:

- Vocês não notaram 
nada? Perguntou-me o mé-
dico.

- Não, doutor.
- É o primeiro filho, não é?
- Sim, é o primeiro. Mas, o 

que está acontecendo?
- Sinto muito... o bebê 

está morto.

Senti como se o mundo 
desmoronasse. Desnorteado, 
não prestei atenção em mais 
nada que o médico me dizia, 
nem faço idéia do que lhe fa-
lei antes de me retirar. Minha 
esposa, na ante-sala,  logo in-
tuiu que  algo de errado havia 
com a gravidez de quase nove 
meses.  Disse-lhe o que tinha 
acontecido. E depois, na hora 
e meia mais longa de minha 
vida, viajamos para nossa ci-
dade, chorando juntos um só 
pranto de dor, que comparo 
à do Cântico do Calvário, de 
Fagundes Varela. Afinal, o 
berço estava montado e as 
lembrancinhas,  preenchidas 
com o nome do filho que tan-
to esperávamos. Seria João 
Neto, homenagem ao avô que 
morrera há pouco mais de um 
ano. Porém os planos para o 
futuro daquele menino que, tal 
qual o porvir imaginado para 
o filho do poeta, sonhávamos 
mais belo que o cantar das 
fadas e triunfante como o sol 
nascente, aqueles risonhos 
planos também desfizeram-se 
em pó.

Passados quase quinze 
anos, as recordações vieram 
à tona, quando me pus a ler 
o documento da Campanha 
da Fraternidade deste ano: 
fraternidade e defesa da vida. 
Escolhe, pois, a vida (Dt, 30, 
19), bradou Moisés a Isra-

el, tomando o céu e a terra 
como testemunhas. E seu grito 
ecoa  hoje, nos chamando a 
defender e a promover a vida 
humana, dom de Deus e co-
responsabilidade de todos, 
desde a concepção até a morte 
natural, buscando sua plenifi-
cação, a partir da beleza e do 
sentido da existência em toda 
e qualquer circunstância, e do 
compromisso ético do amor 
fraterno. 

Mas o que o meu João 
Neto tem a ver com isso? Ape-
sar do sentimento de perda, e 
do sofrimento natural diante 
de uma morte prematura, 
penso naquele filho como 
um presente de Deus. Pois 
se em Deus, Pai e Criador, 
nós vivemos, nos movemos e 
somos, como diz a oração da 
Campanha, a vida não é coisa 
nossa mas dom divino, a ser 
amada intensamente, dure um 
dia ou  um século. Mas não é 
só. Quando Moisés convoca a 
escolher a vida, não enfatiza 
apenas o seu aspecto biológi-
co; vida  é, acima de tudo, o 
agir humano sob a proteção 
de Deus;  morte, a existência 
sem Ele. Assim, a opção pela 
vida vai além de escolhas 
morais ou do cumprimento 
de preceitos de uma religião 
normativa. O mal, como obser-
vam alguns exegetas, refere-se 
às conseqüências da vida sem 
Deus: degredo, enfermidade e 
morte; o bem,  aos frutos da 
vida com Ele: fecundidade, 
prosperidade e felicidade. E 
não há outras alternativas.

Meditar sobre essas 
questões, creio eu, nos dá for-
ças para, na prática cotidiana,  
escolher sempre o caminho 
da vida. Creio ainda, como o 
poeta,  que aquele filho, que 
não pude embalar sobre os 
joelhos, esteja acalentado no 
infinito seio do Criador dos 
seres; que ele pode me falar 
na voz do vento ou no chorar 
das aves, e nos contemplar lá 
do céu, quem sabe no vulto 
solitário de uma estrela, a 
sorrir, nos braços do avô de 
quem herdaria o nome.

Presente de Deus

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

A vida dos outros
(DAS LEBEN DER ANDEREN, DRAMA, 

ALEMANHA, 2006, 137 MINUTOS)

Na Berlim Oriental de 
1984, o fiel agente do go-
verno alemão Gerd Wiesler 
(Ulrich Mühe) é destacado 
por seus superiores para 
vigiar os passos de Georg 
Dreyman (Sebastian Koch) 
- um dos mais respeita-
dos dramaturgos do país 
- a fim de esclarecer se 
existem evidências de que 
aquele intelectual repre-
senta algum perigo ao 
regime autoritário então 
vigente na República De-
mocrática alemã. A partir 
de então, o oficial espião 
passa a monitorar a intimidade de Dreyman e de sua 
namorada, a atriz Christa-Maria Sieland (Martina Gede-
ck), observando o seu dia-a-dia e partilhando de suas 
conversas e relações sexuais. 

Invertendo a perspectiva comum, o diretor e roteiris-
ta Florian Henckel von Donnersmarck tece uma narrativa 
lenta e voyerista, que aproxima o telespectador não das 
pretensas vítimas, mas sim daquele que invade a sua pri-
vacidade e assume o papel do vilão. Ao lado de Wiesler, o 
telespectador passa a desfrutar das alegrias e angústias 
do casal e com aquele compartilha da simpatia que nasce 
da convivência invisível com os vigiados. 

O filme, que obviamente se reveste de tom político, 
não tem como foco principal a reportagem histórica das 
atrocidades cometidas à época pelo sistema alemão-
oriental, embora não possa deixar de fazê-lo. O que pre-
tendia o diretor, e o fez esplendidamente, era revelar a 
desconstrução experimentada por seus personagens que, 
progressivamente e a seu modo, se despem das certezas 
em relação ao que outrora acreditavam. Assim é que Wies-
ler – o carrasco espião – descobre o seu lado solidário e 
passa a proteger aquilo(e) que deveria delatar. 

A Vida dos Outros é um filme belo e imprevisível 
que coleciona premiações não só da crítica especiali-
zada - aí incluídos o Oscar, o BAFTA e o Independent 
spirit awards de melhor filme estrangeiro de 2007, além 
de três prêmios no Europen film awards (melhor filme, 
melhor ator e melhor roteiro) – mas também do público, 
que lhes concedeu o Prêmio do Público nos festivais de 
Locarno, Rotterdam, Montreal e  Copenhagen. No Brasil, 
após imperceptível passagem pelos cinemas (de arte), 
teve seu lançamento em DVD em março deste ano. Boa 
pedida, sem sombra de dúvidas.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB
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- Direito Constitucional: http://http://www.orkut.com/Community.
aspx?cmm=75398 (33.500 membros)

- Direito do Trabalho: http://http://www.orkut.com/Community.
aspx?cmm=76066 (23.000 membros)

- http://http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=978130 
(1.016 membros)

- Eu amo o Direito do Trabalho: http://http://www.orkut.com/Com-
munity.aspx?cmm=511786 (3.452 membros)

- Pós Direito do Trabalho - Comunidade destinada aos que querem 
se especializar em Direito do Trabalho:

http://http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=7710113 
(586 membros)

- Mestrado em Direito do Trabalho: 
http://http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=16556109 

(131 membros)
- Prof. Direito do Trabalho - Comunidade dos Professores de Direito 

do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho do 
Brasil - http://http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=16556109 
(172 membros)

- Direito Processual do Trabalho: http://http://www.orkut.com/
Community.aspx?cmm=5123659 (189 membros)

- TRT – Direito do Trabalho: Comunidade destinada somente a essa 
matéria no concurso de Juiz do Trabalho 

- http://http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=33336888 
(42 membros)

E, finalmente, a comunidade da ESMAT da 13ª Região, formada 
por alunos e ex-alunos da ESMAT/PB 

- http://http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=845186 
(40 membros)

(*) Juiz aposentado do TRT 13ª Região, advogado.

Informações jurídicas no Orkut

Informátic      
MARCOS FARIAS *

@
Jurídica

O Orkut é uma rede social 
filiada ao Google, criada em 
24 de Janeiro de 2004 com o 
objetivo de ajudar seus mem-
bros a criar novas amizades e 
manter relacionamentos. Seu 
nome é originado no projetista 
chefe, Orkut Büyükkokten, en-
genheiro turco do Google. Tais 
sistemas, como esse adotado 
pelo projetista, também são 
chamados de rede social. É a 
rede social com maior partici-
pação de brasileiros, com mais 
de 23 milhões de usuários. 
(Wikipedia)

Mas, para quem pensa 
que Orkut é só coisa de jovens 
adolescentes em busca de 

novas amizades ou bater papo 
pela Internet, está enganado. 
O Orkut também é coisa séria. 
Ele é utilizado por inúmeros 
operadores de Direito para 
trocar idéias, difundir trbalhos 
jurídicos e angariar novas ami-
zades nesse campo. 

Existem várias comuni-
dades (assim se chamam os 
grupos específicos criados no 
Orkut) dedicadas ao estudo do 
direito. Em cada uma dessas 
comunidades existe um forum 
onde as pessoas trocam idéias 
sobre o tema, fazem e respon-
dem consultas, etc. Exemplos 
dessas comunidades são as 
seguintes:

Ao acessar o Orkut, pode-
se fazer uma pesquisa na 
página Comunidades, encon-
trando-se uma quantidade 
enorme de comunidades sobre 
todos os ramos de direito. Para 
acessar qualquer uma dessas 

comunidades, caso não seja 
membro do Orkut, é necessário 
se cadastrar, através do site 
http://http://www.orkut.com. 
Nessa página, clique na opção 
– “Ainda não é membro? -  
ENTRE JÁ” 

No mês de abril passado, despediram-se da 13ª 
Região e da AMATRA 13 o seu Diretor de Prerrogativas, 
Eduardo Brennand, e a Juíza Katarina Vila Nova de 
Carvalho. Eles permutaram com os novos associados 
Francisco de Assis Barbosa e Paulo Nunes de Oliveira. 
O primeiro integrou os quadros do TRT 13, como ser-
vidor, por longos anos, tendo atuado como Diretor de 
Secretaria da 9ª VT da Capital nos últimos meses que 
antecederam sua aprovação no concurso da 6ª Região. 
Este, autêntico gaúcho, igualmente aprovado na 6ª 
Região, adotou João Pessoa como sua segunda cidade-
natal. A Diretoria da AMATRA 13 recebe seus dois novos 
associados com muita alegria, embora lamentando a 
perda do convívio com aqueles que se foram.

Representantes da Diretoria da AMATRA 13, em re-
cente reunião com a Presidente do TRT 13, Juíza Ana Clara 
Nóbrega, cobraram abertura do processo de remoção de 
juízes, nos termos da Resolução n. 21 do CSJT, tendo em 
vista a existência de 4 (quatro) vagas do cargo de Juiz 
do Trabalho Substituto. Na oportunidade, foi enfatizado 
que o preenchimento dessas vagas proporcionaria mais 
celeridade ao processo em trâmite na 13ª Região, tendo a 
Presidente se comprometido a deflagrar o processo ainda 
no primeiro semestre deste ano. A posição da entidade 
foi marcada pela expedição de ofício (n. 46/08, de 13 de 
maio de 2008), do qual constam os motivos e argumentos 
favoráveis ao processo de remoção.

AMATRA 13 recebe dois novos 

associados com permuta de juízes 

Associação cobra edital de 

remoção de juízes ao TRT 13

A Juíza Federal da 3ª Vara da Paraíba deferiu, no 
último dia 6 de março, pedido de antecipação de tutela 
formulado em ação ordinária proposta pela Amatra 13, 
em benefício de diversos Juízes da 13ª Região, para 
evitar a cobrança do imposto de renda sobre a verba 
de permanência percebida por aqueles magistrados.

Baseou-se o pedido nas alegações de que a verba 
de permanência tem natureza indenizatória e, como tal, 
não poderia incidir o imposto de renda. A tese foi aca-
tada pela Juíza Federal, que determinou à União “que 
se abstenha de qualquer atividade arrecadatória que 
tenha como objeto o crédito tributário em discussão, 
nos vencimentos dos demandantes, até o julgamento 
da final lide”.

 Quatro dias depois da decisão pela Juíza Fe-
deral da 3ª Vara da Paraíba, a AMATRA 13 solicitou ao 
TRT 13 o imediato cumprimento da decisão.

Concedida antecipação de tutela em ação 

da AMATRA 13 contra a cobrança de IR

ABONO-PERMANÊNCIA

VAGAS NA PARAÍBA

BEM-VINDOS!
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Nova York
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Nova York, com seus arra-
nha-céus, tem uma agitação, um 
ritmo acelerado que contagia aos 
visitantes, mas não estressa, não 
irrita. Pelo contrário, dá vontade 
de ficar acordado 24 horas por 
dia, usufruindo dos espetáculos 
musicais, dos restaurantes, 
dos museus, dos passeios 
pelas ruas da cidade.

Fomos no final do inver-
no, mas, ainda assim, sofre-
mos com o frio – acostuma-
dos com o calor maravilhoso 
do nordeste brasileiro –, o 
que não nos impediu de 
aproveitar a cidade, mesmo, 
em determinada noite, com 
os medidores marcando 
temperatura de -6o C.

Ficamos hospeda-
dos na Times Squares, 
com seus sempre lu-
minosos letreiros, por 

onde passeávamos de madrugada, 
parecendo que ainda era início de noite, pelo movi-

mento contínuo de pessoas nas ruas.
Das cidades visitadas, Nova York foi a que ofereceu a 

melhor opção para alimen-
tação, mesmo nos lugares 
mais simples. 

Logo no dia em que 
chegamos, mesmo estando 
há quase 24 horas acorda-
dos, fomos jantar no res-
taurante giratório The View, 
que fica localizado no topo 
do Hotel Marriott. Enquanto 
jantávamos, o salão girava, 
bem lentamente, de modo 
que era possível ter uma 
visão de 360o da cidade.

Mas, de toda a via-
gem, o melhor restaurante 
visitado foi, sem a mínima 
sombra de dúvida, o TAO, 
com uma comida oriental de 
tempero forte e delicioso.

Exploramos a cidade 
por conta própria: esco-
lhendo os nossos destinos e 

pegando o metrô para conhecê-los. Quem tem um mínimo 
de senso de localização – o que não era o meu caso – con-
segue, tranqüilamente, locomover-se de metrô. Mas, ao 
final do dia, quando o cansaço chegava, não hesitávamos 
em pegar um dos tantos táxis amarelos da cidade, o que 
terminava por ser bastante interessante, ante a diversidade 
de nacionalidade dos taxistas: encontramos equatorianos, 
vietnamitas, cambojanos, dentre outros, que chegaram ao 
país para realizar o sonho americano de uma vida melhor.

Visitamos o Museu de História Natural, conhece-
mos uma pequena parte do Central Park, fomos à ONU, 
passeamos pela Wall Street, pelo SoHo, por Chinatown, 
5a Avenida e, claro, não deixamos de visitar a Estátua da 
Liberdade. Para chegar à mesma, faz-se uma curta viagem 
de “ferry boat”, do qual se tem uma vista linda da silhueta 
de Manhattan, infelizmente, sem as torres gêmeas.

Estivemos, inclusive, no local onde, um dia, encontra-
vam-se as torres do World Trade Center, e, na mesma rua, 
visitamos um memorial, onde estavam expostos pedaços do 
avião que as destruiu, objetos encontrados entre os destro-
ços, como celulares, garfos, além de uniformes de bombeiros. 
Ali, não tem como não ficar com o coração pesado, diante 
das fotos das pessoas que morreram e daquelas que jamais 
foram encontradas, com mensagens dos familiares (estes, 
tão vítimas quanto os que se fora), e de visitantes solidários. 
Foi, realmente, uma visita bastante pesarosa.

Quanto aos espetáculos, assistimos, na Broadway, ao 
musical O Rei Leão. Belíssimo! Quando começou a primeira 
música, não deu para evitar o arrepio e o olho marejado de 
lágrima. A produção é maravilhosa, os artistas têm vozes 
espetaculares, e o figurino é, no mínimo, criativo. Havia 
uma inusitada selva montada à nossa frente, com um cená-
rio que se modificava de forma espetacular. Mesmo quem 
dominasse pouco ou sequer soubesse inglês, entendia, 
perfeitamente, todo o espetáculo. Valeu a pena.

Mas nem só de espetáculos sofisticados vive o turista. 
No circuito “off-Broadway”, fomos ao espetáculo do Stomp 
(sabe aquele bate-lata que a gente vê, no cinema, antes do 
início dos filmes? Pois é, são eles). O teatro e a produção são 
bem mais modestos, sem, porém, deixar nada a desejar. É 
uma apresentação diferente. Os artistas tiram som de qualquer 
coisa (qualquer coisa mesmo!): desde vassoura, pia, isqueiro, 
panela até o simples bater das mãos e estalar de dedos.

Tudo na cidade empolga e, mesmo antes de deixá-la, 
já estávamos com saudades. Nova York foi melhor do que 
eu esperava. Foram poucos dias para conhecê-la em toda 
sua dimensão, mas o suficiente para querer retornar.

Deixo por aqui um pedacinho das minhas andanças.
Um abraço a todos.

Em março deste ano, eu e Pedro – meu esposo, 
para os que não o conhecem – visitamos os Estados 
Unidos, juntamente com amigos nossos. Passeamos 
por Nova York, Washington, Miami e Orlando, todos 

lugares muito bacanas de serem visitados, cada qual 
com o seu estilo, porém, no nosso pequenino grupo 
– que incluía nosso presidente André –, a preferência 
unânime foi pela “Big Apple”.

Juíza Substituta da 1a Vara do Trabalho de Campina Grande
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Na condição de conselheira fiscal da 
ANAMATRA, fui destacada para representar 
nossa Associação Nacional no Congresso 
Internacional de Mulheres Juízas e, confesso, 
embarquei na andança mais inesperada da 
minha vida, até então. É que, de todos os 
países sonhados para serem visitados, nunca 
esteve entre eles o Panamá.

Todos vivenciamos a realidade de que 
a vida nos coloca por vezes num lindo bos-
que e, em outras tantas, em encruzilhadas 
difíceis de serem trilhadas, caminhos que 
devemos percorrer a fim de sorvermos o que 
a existência tem a nos oferecer.

Pois bem, o Panamá foi uma agradável 
e surpreendente parada que pude experi-
mentar ao longo desta caminhada.

O evento do qual participei contava 
com a presença de cerca de quinhentas 
juízas, e alguns poucos juizes amigos das 
causas que nos levaram àquela cidade, vin-
dos de todos os países e de todas as áreas 
do direito. A magistratura daquele lugar se 
empenhou com muita dedicação e enorme 
prazer na organização do Congresso. 

A princípio me surpreendi com o tema: 
Justiça Igualitária - Acesso, Discriminação, 
Violência e Corrupção. Surpreendi-me por 
saber que em um Congresso Internacional 
aqueles eram os temas centrais, pois achei 
que tais assuntos eram recorrentes apenas 
em países do terceiro mundo.

Entretanto, entristeceu-me constatar 
que esses ainda são os principais problemas 
do Judiciário de todo o planeta. É um tanto 
paradoxal que essas dificuldades persistam 
paralelamente com os avanços tecnológicos 
e informáticos que criaram, já em muitos 
lugares, o Judiciário Virtual.

Ouvimos relatos de Juízas Africanas, 
Indianas, Sul-americanas, de que em seus 
países não há legislação que proteja o traba-
lhador, a mulher e as crianças, países onde 
não há direito algum de acesso à Justiça, até 
mesmo porque o Judiciário é desprovido de 
força e liberdade para julgar, e não se garante 
o cumprimento das decisões. Entretanto, 
incansáveis são nossos colegas dos referi-
dos continentes, os quais lutam sem trégua 
para a implantação de uma legislação mais 
digna e avançam com decisões inovadoras 
e corajosas, que vão servindo de fermento 
para a transformação da sociedade.

Fiquei pasmada com o relato das juízas 
Européias as quais revelaram que os índices de 
violência doméstica contra mulheres e crianças 
em seu continente é praticamente igual ao dos 
países subdesenvolvidos. Apesar de dramática a 

referida informação, faz-nos refletir sobre a ver-
dadeira vinculação entre pobreza e violência. Al-
guns estudos sociológicos foram apresentados 
onde se concluiu que a violência doméstica está 
relacionada à mudança dos papéis masculino e 
feminino no cenário social e familiar.

Houve também exemplos a serem se-
guidos de países, como é o caso do Chipre, 
que consagraram os direitos de acesso ao 
Judiciário, reduziram a índices mínimos os 
casos de discriminação e violência contra as 
mulheres e crianças e mantêm um Judiciário e 
um Legislativo forte e eficiente onde a presença 
feminina é de quase cinquenta por cento.

Nosso país, por meio dos Juizes ali 
presentes, representados em sua maioria 
pela Desembargadora Shelma de Lombar-
di, membro do Tribunal de Justiça do Mato 
Grosso e Presidente da Associação Nacional 
de Magistradas, discutiu seus problemas e 
deixou sua marca positiva com a Lei Maria 
da Penha, legislação considerada como a 
mais avançada da área, a qual foi o tema da 
Palestrante Brasileira citada acima. 

Por fim, metas foram traçadas para que 
esses problemas fossem enfrentados e paulati-
namente erradicados em todos os países, entre 
elas se destaca o engajamento do Poder Judici-
ário no processo de ratificação das Convenções 
Internacionais, as quais em muitos países são 
os únicos estatutos que tratam dos temas 
estudados; a participação das associações 
enviando representantes, petições e sugestões 
para a Comissão Interamericana sobre Direitos 

Humanos situada em Washington; lutar pela im-
plantação de Políticas Públicas sobre os temas 
ora discutidos; e, no campo penal, pressionar 
para que as ações penais envolvendo violência 
domésticas sejam de natureza pública e não 
privada, entre outras tantas.    

Quanto à Cidade do Panamá, encan-
tou-me conhecer um país belo e um povo 
alegre e acolhedor, situado entre os oceanos 
Atlântico e Pacífico, cujos ventos sopram das 
mais diversas direções, refrescando aquele 
povo com ares de diversidade e descontra-
ção, que marcam suas faces com largos 
sorrisos de esperança e confiança em um 
futuro melhor. A Cidade do Panamá, cujo 
coração bate junto ao Canal do Panamá, 
elo por onde passam embarcações vindas 
dos quatro cantos do mundo em busca de 
diminuir suas rotas e também o próprio 
mundo, cresce freneticamente e promete 
transformar-se num paraíso onde a plurali-
dade será sua marca, pluralidade que traz 
aceitação das diferenças e consequente 
unicidade, igualdade, unidade.  

Parabéns à Associação Internacional 
de Mulheres Juízas por ter escolhido o 
Panamá para falar de Justiça Igualitária, 
rota que deve ser incluída nas andanças 
de todos nós, viajantes.

Juíza Supervisora da Central de Mandados 
Judiciais e de Arrematações de João Pessoa, 
Vice-Presidente da AMATRA 13  e membro 

do Conselho Fiscal da ANAMATRA. 

 Ana Paula Cabral Campos * Minhas Andanças
Mulheres juízas e o Panamá

Ao contrário da maioria dos colegas que aqui relataram suas  andanças, os quais foram convidados a fazê-lo, 

eu mesma me convidei a  partilhar com os leitores deste quadro minha visita à Cidade do Panamá.
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Já se vão algumas semanas que o 
convite chegou, mas a inspiração 
para escrever, não. Pelo menos 

até hoje. Estou no descanso do período 
das festas, mais precisamente naqueles 
dias marcados entre a ceia de Natal e a 
espera dos fogos do reveillon. São dias 
que, em geral, convidam-nos a uma 
reflexão mais intimista, mais interna, 
mais profunda. São dias mais apropria-
dos para tentar pôr no papel algo que 
atenda ao grande desafio que é falar 
de nós mesmos, de publicizar nosso 
espírito e nossos passos.

Para a maioria das pessoas, o 
desenraizamento é fenômeno de difícil 
assimilação. Parece que, em nossa 
cultura, de algum modo, sentimo-nos 
meio que presos, enraizados à terra de 
onde brotamos, onde estabelecemos 
nossas relações parentais primárias, 
onde nos identificamos como parte do 
mundo. Por isso, para muitos, deixar 
esse lugar é sempre tarefa difícil. Para 
os que passam por rupturas nessa 
relação com a terra natal, restabelecer 
esses laços, retornar à origem, é sempre 
meta, obsessivo desejo e objetivo.

Na realidade, costumo me locali-
zar num espaço/tempo que não cogita 
uma coisa nem outra. Embora distante 
a maior parte do tempo da terra natal, 
nunca sofri de um completo desenrai-
zamento, pois mantive raízes e vínculos 
– pessoais e profissionais - com a Paraíba 
e com sua brava gente. Por essas razões, 
minha presença aqui tem sido freqüente, 
ainda que por curtos momentos.

O destino, como já assentei, re-
servou-me conhecer outros destinos. 
De minha terra natal à Natal da gente 
potiguar, onde fui recebido de braços 
abertos e onde decidi me estabelecer, 
formar família e me dedicar, majorita-
riamente, à difícil tarefa de exercer a 
judicatura.

A partir das terras do Rio Grande, 

Luciano Athayde ChavesPor Onde AndoPor Onde Ando
Eu moro em mim...

hoje Potengi, que divide ao meio a cidade 
do Natal, tive a chance de transitar por 
outros recantos desse Estado. Da Zona 
do Sal ao alto Oeste, conheci realidades 
e paisagens que constituem um rico 
arsenal de experiências, que continuo 
construindo com muito carinho. Terra 
boa é também a que nos acolhe e nos dá 
oportunidade de trabalho e de vida.

Outras não menos importantes 
oportunidades têm me levado, especial-
mente nesses últimos anos, a conhecer 
boa parte do país e alguns cenários fora 
dele. Essas trajetórias realçam enorme-
mente o caráter de desenraizamento 
que procuro prestigiar neste texto. E 
quanto mais lugares conheço, neles 
reconheço a possibilidade de um viver 
tingido pelas cores de diversas paisa-
gens. Ainda que se costume buscar, com 
freqüência, o eterno retorno ao ponto de 
partida, considero de especial relevo o 
sentimento de que, em alguns lugares 
que te recebem com especiais propósi-
tos, um pouco de nós ali permanece e 
um pouco desses espaços e desse tem-
po passam a se nos incorporar, como 
se construíssem visões de mundo que 
dão forma e conteúdo diferentes à nossa 
compreensão das coisas da vida.

Transitar por aqui e por ali. Estar 
em constante mobilidade. Para muitos, 
talvez, uma desconfortável rotina. Para 
outros, uma forma de viver sem rotina; 
um meio de apreciar o tempo e o espaço 
de distinta maneira, com seus custos 
– às vezes elevados –, mas também com 

o seu bônus.
Por onde ando? Não sei se essa 

indagação me conduz a uma resposta. 
Alguém de bem com o desenraizamento 
– e, com este, em dinâmica e constante 
relação – não deveria mesmo se preocu-
par em estabelecer respostas estáticas 
e precisas.

Nessas horas, a poesia, com suas 
enigmáticas técnicas de responder aos 
nossos mais complexos conflitos, é o 
instrumento de que me socorro, a fim 
de não deixar o leitor coma frustração 
da não-resposta.

Tratando desse tema com uma 
pessoa que muito admiro, professor 
Carlos Alberto Jales Costa, senti pela 
primeira vez a pertinência da síntese 
poética de Mário Quintana, gaúcho que 
viveu sem compromissos com raízes, 
vivendo a maior parte do tempo ao sabor 
de sua poesia. Quintana provavelmente 
enfrentaria esse tipo de provocação sobre 
desenraizamento com uma frase que me 
parece deveras adequada e que costuma-
va pronunciar: eu moro em mim.

Pois é! Se hoje o desafio que se 
me apresenta este espaço do Jornal da 
Amatra 13 é saber por onde ando, penso 
que seria mesmo adequado responder: 
eu moro em mim.

Embora distante a maior parte Embora distante a maior parte 
do tempo da terra natal, nunca do tempo da terra natal, nunca 

sofri de um completo desenraiza-sofri de um completo desenraiza-
mento, pois mantive raízes e vínculos mento, pois mantive raízes e vínculos 
– pessoais e profissionais - com a – pessoais e profissionais - com a 
Paraíba e com sua brava gente.Paraíba e com sua brava gente.

“ “
Ao comentar com alguns amigos que dirigem a Amatra 13 sobre a 

excelência do seu jornal associativo, recebi de seu presidente, André 
Machado, o honroso convite para escrever algumas linhas nesse espaço, 
pelo que sei dedicado à voz de alguns autóctones que vagam ou que já 
encontraram pousada noutros lugares.

Juiz Titular da Vara do Trabalho de Assú (TRT 21ª Região) 

e Vice-Presidente da ANAMATRA
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