
5 AMATRA 13 assina Pacto de Adesão 
na  lutra contra o trabalho infantil na Paraíba

Antônio Cavalcanti e Alexandre Roque ministram 
aula sobre cidadania para educadores do PETI

Juíza da 10ª Região ministrou aulas sobre Direito 
Constitucional do Trabalho para alunos da Esmat 13

Firmado novo convênio com a Escola Superior de Justiça 
para frequência em curso de doutorado na Argentina
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A Amatra 13 instalou um stand 
no 15º Conamat, em Brasília, 
para divulgar as belezas da 
PB e chamar atenção para o 
Conamat 2012. Pág. 11

Juízes e Servidores da Justiça do Trabalho, advogados e alunos 
dos cursos de Direito terão uma nova oportunidade de aperfei-
çoamento a partir de iniciativa da Amatra 13 em parceria com 
a Esmat 13. Trata-se do II Seminário de Direito e Processo do 
Trabalho de Campina Grande, que será realizado de 22 a 24 de 
setembro próximo, e deve acompanhar o sucesso de sua pri-
meira edição realizada no ano de 2009.  Página 4

Vem aí! Participe!

O Hotel Club Salinas do Maragogi, localizado no Estado 
de Alagoas, será a sede do VI Encontro Regional da Amatra 13. 
O evento, que tem o objetivo de oferecer uma oportunidade 
de atualização e aperfeiçoamento aos magistrados do Traba-
lho que atuam na Paraíba, será realizado no período de 13 a 15 
de agosto próximo.

Os interessados em participar do Encontro devem 
confirmar junto à Secretaria da Amatra 13 até o dia 06 de 
agosto do corrente ano. Informações sobre a política tari-
fária para eventuais apartamentos extras e para a locomo-
ção até o hotel também podem ser adquiridas na secreta-
ria da Associação. Saiba mais na página 3.
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A edição 38 do Jornal Amatra 13 revela aos associados e aos seus leito-
res o amplo leque de temas que requerem a atuação associativa em prol da 
defesa dos interesses, direitos e prerrogativas da magistratura. Da sua leitu-
ra, pode-se colher que a Amatra 13 atuou, no último trimestre, em áreas diver-
sas que envolvem o resgate de vantagens devidas e não reconhecidas pela 
administração, a exemplo do pagamento dos passivos da Parcela Autônoma 
de Equivalência,  até o reconhecimento de direitos como o ressarcimento 
de despesas com serviço de internet banda larga móvel, hoje imprescindível 
àqueles que manuseiam o processo eletrônico, consubstanciado na edição 
do Ato TRT GP nº 171/2010 em decorrência do deferimento do pleito associati-
vo formulado por meio do protocolo nº 964/2010.

Na esfera cultural, a associação, por meio do seu braço científi co – a ES-
MAT 13 – noticia a ampliação da área de atuação do seu curso de Pós Gradua-
ção, passando a abranger a cidade de Campina Grande-PB, em parceria com a 
FACISA, num atendimento a antigo anseio da comunidade jurídica e dos Ma-
gistrados que ali atuam. Campina Grande será ainda palco do 2º Seminário de 
Direito e Processo do Trabalho, numa demonstração de que, naquela cidade, 
é grande a expectativa por eventos deste porte, resultando numa demanda 
que não passa despercebida pela Amatra 13 e pela Esmat 13. Por fi m, a edição 
informa sobre convênio fi rmado pela entidade com a Esjus – Escola Superior 
de Justiça buscando facilitar a frequência dos seus associados em curso de 
doutorado na Argentina.

O exercício da cidadania e a observância aos direitos humanos também 
foram objeto de ações associativas reveladas a partir da parceria com o FE-
PETI – Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, na 
realização de campanha contra a exploração de menores no trabalho, e no 
prosseguimento dos programas Trabalho, Justiça e Cidadania, em parceria 
com a Anamatra, e do Esaber e Cordel do Trabalho, com o TRT da 13a Região.

O lazer, a integração e o congraçamento fi cam por conta da 4a edição 
do Encontro de Qualidade de Vida da Amatra 13, dos almoços mensais e do VI 
Encontro Regional da Amatra 13, eventos aos quais comparecem os associa-
dos que compreendem a necessidade de união e fortalecimento no processo 
de construção da história da associação.

Outras notícias demonstram, outrossim, que estamos atentos à neces-
sidade de ocupação de espaços políticos imprescindíveis ao crescimento da 
entidade na defesa dos interesses dos seus representados, e dividem espaço, 
na edição, com a colaboração rotineira de articulistas que emprestam mais 
leveza, diversão e brilho às nossas páginas.

Desejo aos leitores o mesmo prazer na leitura do que aquele que tive-
mos na confecção da edição 38 do nosso jornal.

André Machado Cavalcanti
Presidente

Estamos 
atentos à 

necessidade de 
ocupação de 

espaços 
políticos im-

prescindíveis 
ao crescimento 

da associação 
na defesa 

dos interesses 
dos seus 

representados.

A multifacetada atuação associativa

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Jaqueline Medeiros dos Santos 

(DRT-PB 1253)
imprensa@amatra13.org.br

Através do Ato 105/2010, o de-
sembargador presidente do TRT 13, 
Edvaldo Andrade, convocou para atu-
ar como Juiz Auxiliar da presidência o 
magistrado Lindinaldo Silva Marinho. O 
nomeado já opera, juntamente com o 
des. vice-presidente do Tribunal, como 
Gestor das Metas do Conselho Nacio-
nal de Justiça, para o ano de 2010, in-
tegrando também o Cojud – Comitê 
Consultivo de Gestão Judiciária e a Co-
missão Permanente de Informática.

A Amatra 13 tem posição fa-
vorável a tal convocação, conforme 
deliberação da Assembleia Geral Ex-
traordinária ocorrida no dia 24 de se-
tembro passado, que foi manifestada 
à presidência do TRT por meio do pro-
tocolo nº 13.434/2009. “Certamente a 
atuação do Juiz Auxiliar trará grandes 
benefícios à administração e aos ma-
gistrados”, considera Adriano Dantas, 
Diretor de Prerrogativas da Amatra 13, 
além de parabenizar o colega desig-
nado e enaltecer sua capacidade para 
assumir tal função.

O Ato da presidência do TRT 13 
considera ainda “os termos da Resolu-
ção nº 72, do Conselho Nacional de Jus-
tiça, que prevê a convocação de juiz de 
primeiro grau, entre outras hipóteses, 
para fi ns de auxílio à Presidência e à Cor-
regedoria do Tribunal, conforme texto 
contido, em especial, no art. 5º, § 1º, e no 
art. 9º, caput, da referida norma”.

As funções que serão desempe-
nhadas por Lindinaldo Marinho são: 
gestão das metas do ano de 2010, do 
CNJ; sistematização das rotinas proce-
dimentais dos processos eletrônicos; 
revisão das atividades cartoriais do Tri-
bunal e atualização do Regulamento 
Geral do Tribunal.

TRT nomeia juiz auxiliar, 
Amatra 13 apoia iniciativa
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O Hotel Club Salinas do Maragogi, loca-
lizado no Estado de Alagoas, será a sede do 
VI Encontro Regional da Amatra 13. O evento, 
que tem o objetivo de oferecer uma oportu-
nidade de atualização e aperfeiçoamento aos 
magistrados do Trabalho que atuam na Pa-
raíba, será realizado no período de 13 a 15 de 
agosto próximo.

O Encontro Regional da Amatra 13 é um 
dos mais tradicionais eventos da associação - 
juntamente com os festejos juninos e a confra-
ternização natalina - e em torno dele se reúne 
a grande maioria dos magistrados trabalhistas 
da 13ª Região, e seus familiares, em momentos 
de puro lazer, descontração e convívio mútuo. A 
par disso, o evento possibilita debates em torno 
de temas controvertidos do Direito e do Proces-
so do Trabalho, viabilizando o aprimoramento 
científi co dos associados.

Nesta edição, as palestras versarão sobre 
“Os desafi os da Justiça do Trabalho - Em busca 

da efetiva garantia dos direitos sociais” com dis-
cussões sobre o papel desse ramo do Poder Ju-
diciário, a afi rmação da sua competência consti-
tucional e a defesa dos direitos das minorias que 
sofrem discriminação no ambiente de trabalho. 
Segundo o diretor da Esmat 13, juiz Artur Torres, 
o painel que tratará do “Princípio da igualdade 
e discriminação nas relações de trabalho” tem o 
objetivo de despertar no magistrado a consciên-
cia para o papel de aplicador das leis e princípios 
na busca da plena reparação de lesões a direitos 
fundamentais que convergem para a dignidade 
da pessoa humana”.O juiz André Machado, pre-
sidente da Amatra 13, afi rma que o local foi esco-
lhido para cumprir a proposta da atual diretoria 
em procurar novos locais para a realização do 
evento. “O Encontro ocorria sempre no Estado 
de Pernambuco, mas já inovamos há dois anos, 
quando escolhemos a cidade de Natal (RN), 
agora o Estado de Alagoas servirá de palco para 
este tão aguardado evento”. 

P R O G R A M A Ç Ã O

 Estado de Alagoas servirá de palco para este tão aguardado evento da AMATRA 13 Estado de Alagoas servirá de palco para este tão aguardado evento da AMATRA 13

 DIA 13 DE AGOSTO

18 horas - PAINEL 
O Princípio da igualdade e a 
discriminação nas relações de trabalho

A liberdade religiosa no contexto do 
contrato de trabalho: um caso prático
ALEXANDRE ROQUE PINTO 
(Juiz do Trabalho na 13ª Região) 

O trabalho da mulher, as políticas 
de proteção e a discriminação 
no local de trabalho
DÉBORA TITO FARIAS 
(Procuradora do Trabalho na 6ª Região) 

Discriminação por orientação sexual
FLÁVIO LUIZ DA COSTA 
(Juiz do Trabalho na 19ª Região) 

DIA 14 DE AGOSTO 

18 horas - PALESTRA 
A Justiça do Trabalho e seus desafi os 
político-institucionais - a competência 
material e o PL 6542/06, política 
remuneratória e a defesa das 
garantias da magistratura
RENATO HENRY SANT’ANNA 
(Vice-Presidente da Anamatra - Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho)

Este evento é patrocinado pela 

OS DESAFIOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Em busca da efetiva garantia dos direitos sociais



A organização do 
evento está a cargo 
da Comissão para o 
CONAMAT 2012 - con-
gresso de caráter na-
cional que ocorrerá 
na capital paraibana e 
que congrega Magis-
trados do Trabalho de 
todas as regiões – com 
participação ainda dos 
juízes André Machado 
(Presidente da Amatra 
13), Paulo Nunes, Da-
vid Sérvio Coqueiro, 
José Artur Torres e Sér-
gio Cabral dos Reis (diretor e vice-diretor da Esmat 
13, respectivamente) e Adriano Dantas (diretor de 
prerrogativas da Amatra 13). A comissão vem se reu-
nindo constantemente na sede da Associação para 
avaliar o andamento dos preparativos do Seminário.

II Seminário de Direito e Processo 
do Trabalho de Campina Grande

Desta vez, o tema central do seminário 
será “EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SO-
CIAIS - O Direito do Trabalho e a Justiça do 
Trabalho como instrumentos de sua con-
cretização”. O evento ocorrerá no auditório 
da FIEP, na cidade de Campina Grande (PB).

As inscrições já estão abertas e podem 
ser efetuadas até o dia 17 de setembro pró-
ximo, através do site www.esmat13.com.br. 
Maiores informações, através do telefone 
(83) 3241-7640 ou 8867-0021 (falar com Ka-
talin). Os participantes receberão certifi cado 
referente a 20 horas/aula.

Os nomes já confi rmados para o desen-

volvimento de palestras e paineis são Augusto 
César Leite de Carvalho, ministro do TST; Ivo 
Dantas, juiz aposentado do TRT 6; David Sérvio 
C. dos Santos, Paulo Roberto V. Rocha e Wolney 
de Macedo Cordeiro, juízes do TRT 13; Misael 
Montenegro, advogado no Estado de Pernam-
buco; Claudio Brandão, desembargador do TRT 
5; Ramiro Anzit Guerrero, advogado argentino 
- coordenador do Doutorado em Ciências Jurídi-
cas e Sociais da Universidade del Museo Social 
Argentino; Rafael da Silva Marques, juiz do TRT 
4, e Marcio Roberto F. Evangelista, Procurador 
do Trabalho na 13ª Região.

O Seminário tem como fi nalidade pro-

mover o debate sobre temas atuais relacio-
nados ao Direito e ao Processo do Trabalho, 
notadamente no que diz respeito à efetivida-
de dos direitos sociais garantidos constitucio-
nalmente, com refl exões sobre a evolução do 
Direito e do Processo do Trabalho, bem como 
das políticas administrativas implementadas 
pelo Poder Judiciário na busca da celeridade 
e efetividade do processo.

O evento visa a possibilitar a atualização 
dos participantes e o conhecimento de recen-
te jurisprudência sobre os temas abordados, 
bem como a análise sobre os mais novos diplo-
mas legais que versam sobre o assunto.

Juízes e Servidores da Justiça do 
Trabalho, advogados e alunos 
dos cursos de Direito terão uma 

nova oportunidade de aperfeiçoa-
mento a partir de iniciativa da Ama-
tra 13 em parceria com a Esmat 13. 
Trata-se do II Seminário de Direito 
e Processo do Trabalho de Campina 
Grande, que será realizado de 22 a 24 
de setembro próximo, e deve acom-
panhar o sucesso de sua primeira 
edição realizada no ano de 2009.

Cinco outdoors serão exibidos em Campina Grande para divulgar o seminário de Direito 
e Processo do Trabalho promovido pela AMATRA 13 em parceria com ESMAT 13

Comissão organizadora

Juízes Paulo Nunes, Marcelo Carniato, André Machado, Artur Torres 
e Marcello Maia em reunião para discutir realização do seminário

Anote!
II Seminário de Direito e Processo 
do Trabalho de Campina Grande
TEMA: 
EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS  
O Direito do Trabalho e a Justiça do Trabalho 
como instrumentos de sua concretização

22 a 24 de setembro de 2010
Auditório da FIEP, em Campina Grande

INSCRIÇÕES: 
www.esmat13.com.br 
ou pelos fones 
(83) 3241.7640
e 8867-0021
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Este evento é patrocinado pela 
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Mapa virtual

Associação assina pacto de adesão 
à campanha contra o trabalho infantil

André Machado, presiden-
te da AMATRA 13, assinou 
o pacto de adesão à campa-
nha “Cartão Vermelho ao 
Trabalho Infantil”, lançada 
pelo Fepeti, na Paraíba.

A Associação dos Magistrados do Tra-
balho da 13ª Região (Amatra 13) continua 
empenhada no combate à exploração de 
crianças e adolescentes em nosso Estado. 
No último dia 08 de junho, o presidente da 
Entidade, juiz André Machado, assinou o 
pacto de adesão à campanha “Cartão Ver-
melho contra o Trabalho Infantil”

“O comprometimento da Amatra 13 se 
dá, sobretudo, através da atuação de nossa 
Comissão de Direitos Humanos, que sempre 
procura desenvolver atividades voltadas ao 
combate do trabalho infantil, sobretudo próxi-
mo à data 12 de junho, Dia Mundial de Enfren-
tamento ao Trabalho Infantil”, lembra André.

“Nossa Associação está sempre pres-
tes a oferecer apoio a iniciativas que visam 
ao desenvolvimento de nosso Estado, ainda 
mais quando tratamos de nossas crianças, 
para que vivam sua infância de maneira livre, 
longe do trabalho e ligada à escola, se edu-
cando para um futuro promissor”, defendeu.

A campanha lançada no dia 08 de junho 
é uma realização do Fórum Estadual de Preven-
ção e Erradicação do Trabalho Infantil (Fepeti) e 
integra as ações pelo Dia Mundial de Enfrenta-
mento ao Trabalho Infantil na Paraíba. O lança-
mento reuniu autoridades, atletas paraibanos e 
entidades que atuam no combate a essa moda-
lidade de exploração de mão de obra.

O lançamento da campanha “Cartão 
Vermelho contra o Trabalho Infantil” é um 
momento que marca a luta pela implemen-
tação das ações de promoção da cidadania 
e inclusão social de crianças e adolescentes 
precocemente inseridas no mundo do tra-
balho, expostos a situação de violência e ex-
ploração que comprometem seu desenvolvi-
mento, acredita o presidente da Amatra 13.

CARTÃO VERMELHO AO TRABALHO INFANTIL
Juízes do Trabalho participam de Seminário sobre o tema

Os juízes Antônio Costa e Lílian Leal com a coorde-
nadora do Fórum Estadual de Prevenção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil e proteção ao Trabalhador 
Adolescente na Paraíba (FEPETI), Maria Senharinha 
Soares Ramalho.

Os magistrados Maria Lilian Leal de Souza 
e Antônio Cavalcante da Costa Neto participaram, 
no dia10 de junho, do Seminário: Trabalho Infan-
til: consequências e enfrentamento. O evento fez 
parte das atividades desenvolvidas pelo FEPETI, 
com apoio da Amatra 13, para a campanha “Car-
tão vermelho ao Trabalho Infantil”.

Dentro da programação do seminário, o 
painel “Aspectos Legais e Sociais do Trabalho In-
fantil” contou com os magistrados Lílian e Antô-
nio. A diretora da Comissão de Direitos Humanos 
da Amatra 13 coordenou os trabalhos do painel, 
já o magistrado Antônio falou acerca dos direitos 
humanos.

Antônio disse em sua participação que o tra-
balho precoce compromete a dignidade da criança 
e que toda criança tem direito a viver sua infância. 

O magistrado lamentou que situações 
de exploração ainda sejam verifi cadas atual-
mente. “Eu mesmo já julguei processos com 

casos de crianças mutiladas pelo trabalho”. Ele 
lembrou ainda que a prostituição infantil é a 
pior forma de trabalho infantil, “que deve ser 
erradicada imediatamente”.

Presidente da Amatra 13 atua junto ao CSJT e Anamatra por interesses da categoria paraibana
O juiz André Machado 

Cavalcanti, presidente da As-
sociação dos Magistrados do 
Trabalho da 13ª Região, esteve 
em Brasília, nos últimos dias 16 
e 17 de junho, atuando junto ao 
Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e à Anamatra, em bus-
ca de solucionar questões de in-
teresse da classe que representa 
na Paraíba.

Juntamente com o presi-

dente em exercício da Associa-
ção Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho, Renato 
Henry Sant´Anna, o presidente 
da Amatra 13 trabalhou na apu-
ração de sobras orçamentárias 
dos regionais trabalhistas com 
vistas à formulação de requeri-
mento junto ao CSJT para paga-
mento de parte dos passivos da 
PAE ainda neste ano.

Já em reunião com o se-

cretário executivo do CSJT, Adlei 
Cristian Carvalho Pereira, o pre-
sidente da Amatra 13 manifestou 
preocupação quanto ao reque-
rimento administrativo formula-
do junto ao TRT13 para que haja 
isenção de tributação de Impos-
to de Renda (IR) sobre o terço 
de férias dos magistrados. “Soli-
citei empenho na apreciação da 
consulta formulada pelo tribunal 
paraibano ao Conselho, tendo, 

inclusive, mencionado que al-
guns TRT´s, como os da 11ª, 19ª e 
23ª regiões, já deferiram a medi-
da administrativamente”.

Segundo André, o secretá-
rio Adlei Cristian se comprome-
teu em dar impulso ao processo 
referente à consulta do TRT 13. 
O presidente da Amatra 13 ain-
da enfatizou na reunião que “é 
necessária a uniformização do 
procedimento na JT”.

EM BRASÍLIA



Na Paraíba, os juízes do Traba-
lho se comprometeram, através 
da Amatra 13, a capacitar multi-

plicadores de conhecimento, 
atingindo crianças e adoles-

centes atendidos pelo PETI. A 
iniciativa faz parte do desenvolvimento do 

programa “Trabalho, Justiça e Cidadania”. Segun-
do a juíza Nayara Queiroz Mota de Sousa, coorde-
nadora do Programa na Paraíba, “é importante 
para o Poder Judiciário manter o contato com a 
sociedade, por tal motivo, a Amatra 13 se dedica 
ao desenvolvimento deste projeto”.

A atuação dos juízes se dá através de aulas 
ministradas para educadores do Programa de Er-
radicação do Trabalho Infantil. A primeira ativida-
de ocorreu em 12 de abril, com participação do juiz 
do Trabalho Antônio Cavalcante da Costa Neto, 
fazendo explanação acerca da “Educação para os 
direitos humanos e garantias fundamentais”. Já 
em 18 de junho, foi a vez do magistrado Alexan-
dre Roque Pinto falar sobre os “Aspectos Legais 
do Trabalho da Criança e do Adolescente”. Juntos, 
Antônio e Alexandre passaram conhecimento a 
respeito do Direito para cerca de 60 educadores.

“O tema do encontro desenvolvido por mim 
com os educadores do PETI é amplo e complexo. 
Porém não é estranho à nossa realidade. Ao con-
trário, faz parte do nosso dia-a-dia, mesmo que não 
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Os juízes Antonio Cavalcante, Naya-
ra Queiroz (Coordenadora do TJC na 
Paraíba) e André Cavalcanti (presi-
dente da AMATRA 13), com o coor-
denador do PETI em João Pessoa, 
Adriano Dias de Araújo, avaliaram a 
importância das aulas para os edu-
cadores e multiplicadores das ações 
do Programa na Paraíba.

Descontração entre os associados durante confraternização na Churrascaria Sal e Brasa, em João Pessoa

Juiz Antônio Cavalcante ministrou uma aula sobre educação e direitos huma-
nos para educadores do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil

Alexandre Roque, juiz da 13ª Região, falou sobre aspectos legais do trabalho
da criança e do adolescente para uma plateia de educadores do PETI

Magistrados levam cidadania a educadores do PETI

se tenha consciência disso. Por isso, é importante 
que o estudo sobre educação para os direitos hu-
manos e direitos e garantias fundamentais seja vol-
tado para a refl exão sobre os confl itos da vida em 
sociedade e sobre os caminhos para resolver esses 
confl itos”, comentou Antônio Cavalcante. O magis-
trado acredita que a forma escolhida para tratar o 
assunto seja proveitosa para todos.

“Além de falar sobre os aspectos legais do 
trabalho da criança e do adolescente, também tra-
tei sobre o contrato de aprendizagem. Foi uma ex-
periência enriquecedora para mim, pois pude co-
nhecer o importante trabalho desenvolvido pelo 
PETI. Ao mesmo tempo, tive a oportunidade de 
passar para aqueles educadores algumas  informa-
ções e tirar algumas dúvidas que foram colocadas 

na reunião”, frisou Alexandre Roque.
O coordenador do PETI em João Pessoa, 

Adriano Dias de Araújo, agradeceu a iniciativa da 
Amatra 13, parabenizando os juízes do Trabalho 
pela disponibilidade para capacitar os educadores 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

O programa “Trabalho, Justiça e Cidadania” foi 
lançado pela Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra) e está sendo 
disseminado em vários Estados com a fi nalidade 
de transmitir conhecimentos e aproximar o Poder 
Judiciário da sociedade. As ações regionais estão 
sendo implementadas pelas Amatras, visando a 
semear noções básicas sobre Direito do Trabalho, 
Direito da Criança e do Adolescente, Direito do 
Consumidor, ética e cidadania.

Magistrados se confraternizam em almoço
No último dia 21 de maio, a Asso-

ciação dos Magistrados do Trabalho da 
13ª Região reuniu seus associados e asso-
ciadas em almoço de confraternização, 
realizado na Churrascaria Sal e Brasa, em 
João Pessoa.

O clima de descontração tomou 
conta do evento, que reuniu um bom nú-
mero de magistrados, todos presentes 
ao almoço com o mesmo intuito de forta-
lecer a união da categoria.

A Amatra 13 realizará eventos, se-
melhantes a este, mensalmente. Para a 
Entidade, momentos que permitem uma 
maior integração entre seus associados 
são importantes para fortalecer a classe 
através do diálogo entre os colegas.

André Machado, juiz que preside a 

Amatra 13, explica que “a iniciativa resulta do 
acolhimento de sugestão de diversos associa-
dos e da nossa preocupação com o congra-
çamento”. Sendo assim, a diretoria resolveu 
fi rmar o compromisso de realizar esses almo-

ços mensalmente, sempre em um lugar dife-
rente e em data a ser previamente divulgada.

O próximo almoço de confraternização está 
programado para o restaurante Porto Madero e 
deverá acontecer no dia 20 de agosto próximo.
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Os integrantes da Comissão 
de Estudos de Planejamento Es-
tratégico e Metas do Judiciário, 
formada pela Anamatra, reuni-
ram-se no último dia 21 de junho, 
na sede da entidade em Brasília. 
O juiz Lindinaldo Marinho (Ama-
tra 13), auxiliar da presidência 
do TRT 13, integra a comissão e 
acompanhou a reunião.

A comissão foi formada com 
o objetivo de permitir a melhor co-
laboração da Associação Nacional 
com o Planejamento Estratégico 
Nacional para o Poder Judiciário, 
notadamente no âmbito da Justi-
ça do Trabalho, e de proporcionar 
que os juízes possam expor suas 
ideias para o aperfeiçoamento da 
instituição judiciária e as difi cul-
dades para o cumprimento das 
metas.

Na ocasião, os magistrados 
deram continuidade à análise das 
informações colhidas junto às 
Amatras, referentes ao cumpri-
mento das metas de nivelamento 
de 2009, estabelecidas pelo CNJ, 
e as difi culdades enfrentadas por 
cada uma das Regiões.  As metas 
para 2010 também foram objeto 
do questionário enviado aos presi-
dentes de Amatras, que opinaram 
sobre as perspectivas e difi culda-
des para o cumprimento das mes-
mas. 

A partir dessa análise, a Co-
missão irá centrar esforços para 
apresentar propostas de aprimo-
ramento para o Plano Estratégico 
Nacional do Poder Judiciário, para 
o qual fará sugestões em relação a 
cada tema e respectivos objetivos 
estratégicos.  

Planejamento Estratégico

Os associados da Ama-
tra 13 podem contar com mais 
uma vantagem, dessa vez ad-
quirida a partir de convênio 
firmado pela Associação com a 
ESJUS – Escola Superior de Jus-
tiça. Através da nova parceria, 
a escola oferecerá condições 
especiais, aos magistrados do 
Trabalho que atuam na Paraí-
ba, para frequência em curso 
de Doutorado em Ciências Ju-
rídicas e Sociais e o Mestrado 
em Bioética, ambos ministra-

dos pela UMSA (Universidad 
Del Museo Social Argentino) 
em Buenos Aires, capital da Ar-
gentina.

Para Adriano Dantas, Di-
retor de Prerrogativas da as-
sociação, “a realização deste 
convênio revela-se de suma im-
portância para os associados, 
em razão da crescente neces-
sidade de aperfeiçoamento em 
cursos de pós-graduação. Além 
do mais, o curso em questão 
tem estrutura modular, o que 

facilita a frequência dos magis-
trados”, comentou.

A parceria decorreu de 
contato feito pelo diretor e 
possibilitará a concessão de 
descontos para os associados 
da Entidade: 20% na matrícula e 
10% nas parcelas.

O juiz do Trabalho da 13ª Região Alexandre Roque 
Pinto, participou, juntamente com magistrados do Tra-
balho de diversas regiões do Brasil, no último dia 19 de 
maio, na sede da Anamatra, em Brasília, da primeira reu-
nião da “Comissão de Defesa da Manutenção da Compe-
tência da Justiça do Trabalho”, que congrega dirigentes 
da Anamatra e de Amatras. O encontro foi conduzido 
pelo presidente da Anamatra, Luciano Athayde Chaves, 
e pela secretária-geral da entidade, Fátima Stern.

Ao abrir os trabalhos, o presidente da Anamatra 
ressaltou que essa é uma importante iniciativa  da di-
retoria da entidade. Luciano Athayde apresentou um 
caderno que foi distribuído aos participantes com a atu-
ação da Anamatra em defesa da competência da Justiça 
do Trabalho. “Esse material foi concebido pela Anama-
tra e vem sendo aperfeiçoado e utilizado nos diversos 
espaços em que somos convidados para falar de compe-
tência da Justiça do Trabalho”, lembrou o magistrado.

Segundo Alexandre Roque, integrante da comis-
são, “foi uma reunião presencial da referida comissão, 
da qual participam membros indicados pelas Amatras  
de todo o Brasil. A comissão tem como objetivo produ-
zir estudos, artigos e pareceres para subsidiar a atuação 
jurídica e política da Anamatra na defesa da competên-
cia da Justiça do Trabalho. O grupo costuma se comuni-
car por uma lista de discussão na internet. O objetivo da 
reunião foi proporcionar um contato presencial entre 
os membros da comissão e definir estratégias para atu-
ação da associação em diversas matérias envolvendo a 
competência da Justiça do Trabalho. Na ocasião, foi fei-
ta também uma divisão de tarefas entre os integrantes 
do grupo”, explicou o magistrado.

Integram ainda a Comissão, por indicação da AMA-
TRA 13, os juízes Sérgio Cabral Reis e Wolney de Macedo 
Cordeiro. 

Firmado novo convênio com a Escola Superior de Justiça

Através da nova 
parceria, a 
escola oferecerá 
condições especiais, 
aos magistrados 
do Trabalho que 
atuam na Paraíba

Maiores informações sobre a escola e 
os cursos através do site: www.esjus.
com.br, telefone: 0800.052.8800 ou 
e-mail: doutorado@esjus.com.br.

INFORME-SE MAIS

Amatra 13 participa da primeira 
reunião da Comissão de Defesa 
da Manutenção da Competência 
da Justiça do Trabalho

Magistrados se reunem para discutir e analisar 
metas do nivelamento de 2009

A comissão de magistrados se reuniu na sede da Anamatra, em Brasília



Em sua explanação, o psicólogo Aluí-
zio Lopes convidou os participantes a refl etir 
e pensar sobre o que já vimos, sobre o que 
já sabemos: pensar para melhorar, avançar. 
“Devemos pensar para trabalhar com mais 
inteligência e menos força, pensando a vida 
e os momentos que vivemos”.

Aluízio refl etiu ainda que “vivemos um 
cotidiano muito frenético, não nos damos 
conta do que ocorre ao nosso redor, coisas 
que a gente sabe mas não se dá conta, por-
que é preciso abertura dialogo, verdade e 
coragem”. O psicólogo declarou ainda que 
“se há um segredo para vida é o diálogo com 
os seus opostos. A vida é a luta, é o dialogo 
permanentemente com o seu oposto”, disse.

Segundo o mestre em fi losofi a, a ideia 
de felicidade é algo maior: é o que nós senti-
mos toda vez que nos superamos e toda vez 
que nos sentimos útil. “O amor se alimenta 
em dar-se e não em receber”, lembrou.

e pepepepepepepepee
já sabbbbbemememememeememeemm
“DDDevemosososososososososs
inteteeeeeeeelililililililliiigêgggggggg nciaaaa e e ee e e 
e os mmmmmmomooooooooo entotototototooooo

Alluuíuíuíuíuuuíu ziz o reeeeeeeeflfl
cotidiano mummmmmmm itoo oo o oo o o  
conta do qquuuuueuuuuu  ocococoocoooo
que a genteee ee sabeeeeeeee
que é preccciiiisisiii o abbbbbbbbb
coragem”..... O psicicccccccccc
“se háháháháháháháháhá uuuuuu uuum segrededddedddddde
os seus opostoooooooooosss
permanenteeeeeeeemmmmmmmm

SeSeeeeeeeeguguguguguguguuggg
dede ff
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Um encontro pra
Quarta edição do 
Encontro de Qualidade 
de Vida agrada 
todos os participantes 

Iniciando a programação do 4º En-
contro Qualidade de Vida da Amatra 13, o 
professor Aluízio Lopes de Brito, psicólogo 
e mestre em fi losofi a, proferiu para os ma-
gistrados do Trabalho palestra sobre ética, 
cotidiano e a ideia de felicidade.

Aluízio elogiou o encontro promovido 
pela Amatra 13, “é um belíssimo encontro – 
pois todos participam com a intenção de tro-
car idéias, conviver, se sentirem próximos e 
apoiados uns nos outros”, disse o psicólogo.

O presidente da Entidade, juiz André 
Machado, agradeceu a participação do psi-
cólogo, “pela exposição, em minha opinião, 
que teve tudo a ver com a proposta e a te-
mática do nosso encontro”. E concordou 
com o palestrante, “o encontro qualidade 
de vida é um momento em que nós pode-
mos aproveitar o convívio entre os colegas, 
sendo uma ótima oportunidade de reunir 
nossos associados”.

“Como é importante estarmos aqui, 
poder perceber cada colega, porque é isso 
que faz o espírito de grupo: somos diferen-
tes, de origens distintas, temos convicções 
políticas contrárias, às vezes, mas, apesar 
das diferenças e divergências, o fundamen-
tal é justamente isso, nessa diferença respei-
tar e conviver”.

Realizado na cidade de Campina Gran-
de, entre os dias 11 e 13 de junho, o 4º EQV 
reuniu associados da Amatra 13 no hotel 
Village. Familiares também acompanharam 
as atividades desenvolvidas no intuito de 
promover refl exões sobre o bem-estar físi-
co e mental dos magistrados.

Magistrados refl etem 
sobre o cotidiano

MASSAGENS: Durante os dias do en-
contro, as massoterapeutas Aline de 
Mendonça Falcão e Ana Gláucia das 

Neves Moraes estiveram à disposição 
dos participantes do 4º EQV

“Devemos pensar para tra-
balhar com mais inteligência 

e menos força, pensando a 
vida e os momentos 

que vivemos”.
Aluízio Lopes

PARCERIA: Parceiro da Amatra 13 e 
Esmat 13 na realização do evento, o TRT 

13 ofereceu seu Serviço de Saúde para 
instalar um posto nas dependências do 

Hotel Village durante o EQV.

“Diálogo com oposto é um dos segredos da vida”



ANO X - Nº 38 - JOÃO PESSOA - PARAÍBA - ABRIL A JUNHO DE 2010

9Antes de fazer uma viajem pelas cidades do 
Brasil, dê uma olhada no link do Google Maps

Mapa virtual no site da AMATRA 13

a ser relembrado 

Humor
Show alegra 
participantes

BOAS RISADAS: Humorista paraibano Cristovam Tadeu alegrou os particantes do 4º Encontro com o show “Riso.com”, fazendo toda a plateia “bolar de rir”

Dentro da programação 
social, foi oferecido aos partici-
pantes um passeio ao Parque 
do Povo, em Campina Grande. 
Magistrados do Trabalho e fa-
miliares conferiram de perto o 
“Maior São João do Mundo”.

A barraca de um reno-
mado restaurante paraibano 
foi previamente reservada 
para receber os associados 
da Amatra 13, que aproveita-
ram a oportunidade para in-
teragir com os colegas. 

Parque do Povo recebe magistrados do Trabalho

A participação 
do humorista 

Cristovam Ta-
deu marcou a 
quarta edição 
do Encontro 

de Qualidade de 
Vida da Amatra 13. 

Pela primeira vez a 
programação contou com um show de 
humor. A novidade agradou a todos que 
acompanharam a apresentação realiza-
da no auditório do hotel Village, no dia 
11 de junho.

Com muita irreverência e interagin-
do com o público, Cristovam apresentou o 
show “Riso.com”, no qual apresenta per-
sonagens famosos de sua carreira, como a 
imitação de Caetano Veloso e Gilberto Gil.

Ideal para promover momento de des-
contração e esquecer um pouco do estresse 
do dia a dia do trabalho, o humor contagiou 
associados da Amatra 13 e seus familiares, 
cumprindo o objetivo do Encontro promo-
vido para oferecer congraçamento e união 
para a categoria.
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Realizado na noite do último dia 12 de 
junho, no hotel Village, em Campina Gran-
de, o tradicional festejo junino da Amatra 
13 fechou em alto estilo a programação cri-
teriosamente elaborada para o 4º Encontro 
Qualidade de Vida. Este ano, o tema da festa 
foi “O São João dos Namorados”, fazendo 
alusão à data do evento.

A Amatra 13 reservou diversos atrati-
vos para os associados e familiares. Como 
já não bastasse o clima da cidade sede do 
“Maior São João do Mundo”, a Associação 
montou um verdadeiro arraial nas depen-
dências do hotel Village, com uma linda de-
coração temática.

Além de um delicioso jantar com co-
midas típicas da época junina, uma apre-
sentação de quadrilha abrilhantou a festa. 
Magistrados e familiares assistiram com 
admiração a performance dos dançarinos, 
que fi zeram questão de chamar os convida-
dos a participarem da dança.

O arrasta pé continuou ao som de trio 
de forró pé de serra. Uma queima de fogos 
também entusiasmou os convidados.

Arrasta-pé
Encontro vira arraial para 
uma noite de muito forró

INTERAÇÃO: Magistrados da 13ª Região e familiares em harmonia durante todo o 4º Encontro de Qualidade de Vida

TRADIÇÃO: Apresentação de quadrilha junina e uma mesa farta de comidas típicas do Nordeste marcaram a 1ª noite 

Rumo a 
Cabaceiras 

Na manhã do dia 12 de junho, Na manhã do dia 12 de junho, 
o EQV ofereceu um passeio até o o EQV ofereceu um passeio até o 
Lajedo de Pai Mateus, local privile-Lajedo de Pai Mateus, local privile-
giado pela natureza localizado na giado pela natureza localizado na 
cidade de Cabaceiras (PB).cidade de Cabaceiras (PB).

Magistrados e familiares ti-Magistrados e familiares ti-
veram a oportunidade de conhe-veram a oportunidade de conhe-
cer uma das mais belas paisagens cer uma das mais belas paisagens 
do cariri paraibano. Logo após, os do cariri paraibano. Logo após, os 
visitantes almoçaram em um hotel visitantes almoçaram em um hotel 
fazenda localizado próximo ao La-fazenda localizado próximo ao La-
jedo, que oferece o que há de me-jedo, que oferece o que há de me-
lhor da comida típica paraibana. lhor da comida típica paraibana. 
São João da Amatra 13 é sucesso!São João da Amatra 13 é sucesso!

Passeio ao Lajedo de Pai Mateus
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AMATRA 13 monta stand em Brasília para divulgar Congresso Nacional de 2012 na Paraíba
A diretoria da Amatra 13 e a comissão 

organizadora do Conamat 2012, que será 
realizado em João Pessoa, participaram da 
15ª edição do evento, que ocorreu este ano 
em Brasília, com um objetivo que foi além 
dos outros congressistas. Eles chegaram ao 
Distrito Federal também com o intuito de 
divulgar as maravilhas da capital paraibana, 
atraindo juízes do Trabalho de todo o país 
para participar do evento que João Pessoa 
sediará em 2012.

Durante todo o XV Conamat, de 28 de abril 
a 1º de maio, um stand divulgou as belezas 
de João Pessoa. Além de assistir a vídeos, 
degustar comidas típicas e receber folders 
sobre pontos turísticos de nossa cidade, 
magistrados de todo o país conheceram a 
logomarca provisória confeccionada para 
o evento.

“O trabalho de divulgação durante 
este Conamat em Brasília é fundamental 
para atrair um maior número de partici-
pantes. Foi um momento em que grande 
parte dos juízes do Trabalho de outros 
Estados estavam reunidos”, justifica o 
presidente da Amatra 13, juiz André Ma-
chado. 

Segundo Katalin Quintilham, funcio-
nária enviada pela Amatra 13 para coor-
denar a divulgação do Conamat 2012, os 
juízes de outros Estados foram bem recep-
tivos com a divulgação e demonstraram 
interesse em conhecer ou visitar a Paraíba. 

A escolha de João Pessoa como sede 
para o evento em 2012 foi definida no ano 
de 2008. “Sediar um congresso desse por-
te é um desafio que está à altura do empe-
nho dos Magistrados trabalhistas paraiba-

nos, daí porque temos certeza do sucesso 
que se avizinha”, comenta o representan-
te da magistratura trabalhista da Paraíba.

Para André Machado, a escolha de 
João Pessoa para sediar o Conamat em 
2012 demonstra que o Conselho de Repre-
sentantes da Anamatra percebeu o entu-
siasmo e o engajamento dos associados da 
Amatra 13 no projeto. “É uma oportunida-
de rara de trazer ao nosso Estado juízes do 
Trabalho de todo o país”, completa.

Amatra 13 participa de ato de desagravo promovido pela Ajufe
Dezenas de representantes de várias carreiras jurídi-

cas entre elas a Amatra 13, AMPB, ANPR, além de vários 
procuradores federais e advogados da União, estiveram, 
no último dia 22 de junho, na sede da Seção Judiciária da 
Paraíba, para participar de ato de desagravo aos juízes da 
7ª Vara da Justiça Federal da Paraíba. O manifesto foi coor-
denado pelo presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil (Ajufe), Gabriel Wedy. 

Os juízes federais paraibanos haviam sido notifi ca-
dos em pedido de controle formulado pela OAB junto ao 
Conselho Nacional de Justiça sob a acusação de extinção 
indiscriminada de processos, naquele Juízo. O juiz Adriano 
Dantas, diretor de prerrogativas da Amatra 13, represen-
tou a Entidade no evento.

No dia 14 de junho, o CNJ cassou a liminar conce-
dida pelo conselheiro Jorge Hélio Chaves de Oliveira ao 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no 
Procedimento de Controle Administrativo que requeria a 
suspensão dos efeitos da portaria nº 01/2005, expedida 

pela 7ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba. O CNJ considerou 
que a portaria deve ser mantida, “porque proporciona mais 
transparência às atividades jurisdicionais”, segundo ressal-
tou o conselheiro Walter Nunes.

O juiz Adriano Dantas (centro) representou a AMATRA 13 durante o evento
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Direito Constitucional do Trabalho
Juíza Noêmia Porto, da 10ª Região, ministrou aulas para alunos da Esmat 13

“É muito importante um
curso como esse que a
Esmat conduz, porque é a
possibilidade de se formar
novos pensadores e novos
pesquisadores na área
do Direito do Trabalho”

Noêmia Porto

A juíza do Trabalho Noêmia Apare-
cida Garcia Porto (10ª Região-DF e Tocan-
tins) ministrou, no último mês de maio, o 
módulo da disciplina Direito Constitucio-
nal do Trabalho no curso de pós-gradua-
ção da Escola Superior da Magistratura 
Trabalhista da Paraíba (Esmat 13).

Segundo Noêmia, a proposta de sua 
disciplina desenvolve uma linha em torno 
da ideia do Direito Constitucional do Tra-
balho, que significa abordar temas atuais 
do Direito do Trabalho, mas tendo como 
pano de fundo a Constituição da Repúbli-
ca. “O principal enfoque é uma abordagem 
entre a dimensão liberal e democrática de 
Direito e como isso é desafiado pelo novo 
mundo do trabalho que se avizinha desde 
a década de 70, que é o trabalho fragmen-
tado, flexível, cheio de terceirizações, ven-
do como a Constituição responde a isso”.

A professora e mestranda em Direito 
comentou ainda a respeito do trabalho de-
senvolvido pela Esmat 13. “É muito impor-
tante um curso como esse que a Esmat con-
duz, porque é a possibilidade de se formar 
novos pensadores e novos pesquisadores 

na área do Direito do Trabalho”, disse. 
“Nem sempre as Universidades hoje, tanto 
as públicas como as privadas, dão o enfo-
que necessário para a questão do trabalho, 
então o curso de pós-graduação oferece 
esta oportunidade”, lembrou Noêmia.

A magistrada da 10ª Região ministra 
aulas de direito constitucional e direito 
do trabalho em outras instituições do 
país, além disso, já atuou na Esmat da 24ª 
Região (Mato Grosso do Sul). Noêmia é 
mestranda na UNB, com pesquisa abor-

dando o tema “Proteção Constitucional 
ao Trabalho”.

Em agosto próximo Noêmia voltará 
a dar aulas na Esmat 13, completando o 
módulo a respeito do Direito Constitucio-
nal do Trabalho. Em setembro, será a vez 
de Júlio César Bebber, juiz do Trabalho 
titular da 2ª Vara do Trabalho de Campo 
Grande (MS) ministrar aulas. O curso será 
finalizado com a participação do desem-
bargador do TRT 17 (Espírito Santo) Carlos 
Henrique Bezerra Leite.

Agora em Campina Grande!
Esmat 13 amplia sua área de atuação na PB

Através de parceria fi rmada com a Fa-
culdade de Direito Facisa/Cesed, situada na 
cidade de Campina Grande, a Escola Supe-
rior da Magistratura Trabalhista da Paraíba 
passará a oferecer seu curso de pós-gradu-
ação também para graduados em Direito e 
profi ssionais do meio jurídico que moram no 
interior do Estado.

Segundo o diretor da Esmat 13, juiz do 
Trabalho Artur Torres, “o objetivo da inicia-
tiva é ampliar as atividades da Escola, cuja 
credibilidade e confi ança, conquistada atra-
vés do trabalho já desenvolvido na capital 
paraibana, credenciam a entidade para es-
tender sua atuação até a cidade de Campina 
Grande”, afi rmou.

O presidente da Amatra 13, juiz André 
Machado, comemora a implantação do cur-
so naquela cidade, lembrando que “se trata 
de sonho antigo de todos os que fazem a 
entidade associativa, constituindo, outros-
sim, demanda dos profi ssionais da região”. 
Ainda segundo o magistrado, a implantação 
do curso “representa o cumprimento de 
programa estabelecido para a sua gestão”.

O curso será o mesmo oferecido pela 
Esmat na cidade de João Pessoa, “Pós-gra-
duação Lato Sensu em Direito Material e 
Processual do Trabalho”, que objetiva pos-

sibilitar um aprofundamento em temas rela-
tivos ao Direito e ao Processo do Trabalho, 
notadamente no que diz respeito a assun-
tos atuais dessas ciências, sempre em con-
sonância com as mais modernas doutrina e 
jurisprudência.

O curso será certifi cado pela Faculda-
de Facisa/Cesed, onde ocorrerão as aulas. 
Com duração de 360 horas/aula, o progra-
ma será desenvolvido em fi nais de semana 
alternados, atingindo duração em torno de 
18 meses. O quadro docente será composto 
pelos mesmos profi ssionais que ministram 
as aulas no curso desenvolvido na cidade de 
João Pessoa.

O início das aulas está previsto 
para o próximo mês de agosto. As ma-
trículas podem ser efetuadas na secre-
taria da Faculdade Facisa/Cesed, em 
Campina Grande. Mais informações 
através do telefone (83) 3241-7640.

INÍCIO DAS AULAS

Esmat 13 lança edital para
3ª edição de sua revista

Os interessados em enviar artigos científi cos 
para publicação na 3ª edição da Revista da Esmat 13 já 
podem encaminhar o material para a comissão respon-
sável pela seleção dos textos. O prazo de entrega é até o 
dia 30 de julho próximo.

Serão submetidos à avaliação da comissão traba-
lhos elaborados por operadores do Direito (Juízes, Ser-
vidores de TRTs, Advogados, Professores, Procuradores 
do Trabalho e Acadêmicos da Esmat 13), obedecendo às 
normas do Edital.

O objetivo da publicação é estimular o debate e a 
pesquisa sobre temas atuais do Direito e do Processo do 
Trabalho, entre outros, tratando e expondo aos leitores 
opiniões mais avalizadas de operadores renomados e 
dedicados ao estudo do Direto.

Os trabalhos poderão ser enviados por e-mail 
(comissaorevista3@esmat13.com.br), sendo necessária 
ainda a entrega pessoal dos originais, na sede da ESMAT- 
13, localizada na rua Odon Bezerra, 184, salas 349 a 351, no 
piso E3 do Shopping Tambiá, podendo também ser posta-
do por intermédio dos Correios, endereçado à Comissão 
da Revista da Esmat 13, no mesmo endereço. Os textos 
deverão versar sobre Direito Constitucional, Direito do 
Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Teoria Geral do 
Direito, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Admi-
nistrativo e Direito Previdenciário, desde que todos te-
nham pertinência com a temática da Revista da Esmat 13.

A comissão responsável pela terceira edição da 
Revista Científi ca da Esmat 13 é composta pelos juízes 
do Trabalho Marcelo Rodrigo Carniato (presidente), Ale-
xandre Roque Pinto e Mirella D’Arc de Melo Cahu Arco-
verde de Souza. Confi ra a íntegra do edital no site www.
esmat13.com.br.



ANO X - Nº 38 - JOÃO PESSOA - PARAÍBA - ABRIL A JUNHO DE 2010

13

Atendendo pleito da Amatra 13, TRT 
disciplina uso de serviço para magistrados

Em despacho proferido pela pre-
sidência do Tribunal Regional do Traba-
lho da 13ª Região, que atende pedido 
formulado pela Amatra 13, o presiden-
te do Egrégio, desembargador Edvaldo 
Andrade, resolveu regulamentar a uti-
lização institucional de internet móvel 
pelos desembargadores e juízes, esta-
belecendo o valor único de R$ 60,00 
(sessenta reais) como indenização aos 
usuários.

O requerimento formulado pela 
Amatra 13 (protocolo n° 964/10) foi jus-
tifi cado pelo diretor de prerrogativas 
da Entidade, juiz Adriano Dantas, como 
“uma medida que contribui sobrema-
neira para o exercício das atividades 
jurisdicionais, pois representa uma fer-
ramenta útil e necessária, notadamen-

Com a pre-
sença dos juízes 

André Macha-
do, presidente 
da Amatra 13, 

da diretora do Fó-
rum Maximiano Fi-

gueiredo, juíza Rita Leite Brito Rolim, 
juí za Lílian Leal de Sousa, da Vara de Ca-
jazeiras, da chefe de gabinete da presi-
dência, Ozanete Gondim, do diretor da 
Secretaria de Tecnologia da Informação, 
Max Guedes Pereira, além de servidores 
da STI e representantes da Credjust e do 
Peti, foi realizada, no dia 1° de junho, a 
cerimônia de conclusão das aulas da 6ª 
turma do Projeto e-Saber, que ofereceu 
aulas de Informática e Direitos do Cida-
dão para adolescentes de 14 a 17 anos, 
numa parceria da STI com a Amatra13 e 
o apoio da Credjust.

O Projeto contemplou 15 alunos 
do Peti - Projeto de Erradicação do Tra-
balho Infantil. As aulas aconteceram na 
Sala de Treinamentos do Fórum Maxi-
miano Figueiredo. 

Durante todo o curso os alunos 

 INTERNET BANDA LARGA

Amatra 13 colabora com mais uma turma do projeto 
e-Saber, com aulas de informática e direitos do cidadão  

receberam informações sobre o uso da 
informática e noções de Cidadania e Di-
reitos Humanos.

A 6ª turma do e-Saber foi formada 
por adolescentes da comunidade do Jar-
dim Veneza, regularmente matriculados 
no Núcleo do Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil da Prefeitura Muni-

te agora na era do processo eletrônico. 
Tal ferramenta permite o acesso aos 
processos em qualquer lugar e horário, 
inclusive fora do horário de funciona-
mento do Fórum, facilitando o trabalho 
dos Magistrados, em benefício dos ju-
risdicionados, inclusive nos plantões”, 
alegou o magistrado.

 Pela regulamentação do TRT da 
13ª Região, o magistrado que se utili-
zar do serviço de internet móvel deve-
rá comunicar o número do respectivo 
chip à administração para que ocorra o 
ressarcimento respectivo, no patamar 
máximo de R$ 60,00 (sessenta reais), 
providência que propiciará o pleno 
acesso do usuário ao processo eletrô-
nico, atendendo a uma prioridade do 
tribunal na prestação de serviços de 

excelência aos jurisdicionados.
 O Ato TRT GP nº 171/2010, que dis-

ciplina o ressarcimento, foi publicado 
no Diário Eletrônico Administrativo do 
dia 12 de julho deste ano. 

cipal de João Pessoa. Eles foram escolhi-
dos entre os que possuem as melhores 
notas no currí culo regular da escola na 
última avaliação.

Na cerimônia de conclusão do 
curso, que ofereceu ainda fardamento, 
transporte e lanche, os alunos recebe-
ram seus certifi cados. 

Bolo do lanche ofereci-
do na solenidade come-
morativa de conclusão 
da 6ª Turma do Projeto 
e-Saber. O projeto con-
templou 15 alunos do 
PETI  e as aulas aconte-
ceram na Sala de Trei-
namentos do Fórum 
Maximiano Figueiredo.
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Fórum Internacional
Direitos Sociais – Trabalho Decente e Desenvolvimento Sustentável

Trazer ao conhecimento e ao debate a contri-
buição da Comissão de Peritos em Aplicação de Con-
venções e Recomendações da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT). Esse é o objetivo do Fórum 
Internacional sobre Direitos Sociais – Trabalho De-
cente e Desenvolvimento Sustentável, evento que o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) promove nos dias 
12 e 13 de agosto sob a coordenação do ministro Lélio 
Bentes. A Anamatra é uma das entidades apoiadoras.

O evento visa disseminar as informações da 
Comissão, que em 84 anos de existência produziu 
vasto repertório de jurisprudência em normas interna-
cionais do trabalho. Esse material fornece não apenas 
orientação para os atores-chave na implementação 
das normas internacionais, mas é também uma fon-
te útil de inspiração para magistrados, membros do 
Ministério Público, advogados e outras autoridades 
responsáveis pela aplicação das leis trabalhistas.

“Espera-se que, por meio da disseminação de 
informações sobre o trabalho da Comissão de Peritos 
entre profi ssionais e estudantes de Direito, essa im-
portante jurisprudência internacional possa se tornar 
mais conhecida e melhor compreendida, ensejando a 
formação de uma nova jurisprudência nacional, mais 
consistente com as normas da OIT e seu objetivo pre-

cípuo de promover condições decentes de trabalho 
para todos”, detalha a justifi cativa do evento.

Para o presidente da Anamatra, Luciano 
Athayde Chaves, que é um dos painelistas do even-
to, o Fórum será um momento de grande signifi -
cação para a magistratura do Trabalho brasileira. 
“Será uma oportunidade de conhecer mais de perto 
e melhor o trabalho da Comissão de Peritos da OIT, 
que tem dado grande contribuição para o aperfei-
çoamento das normas laborais, especialmente no 
campo internacional. O Fórum será também um es-
paço para que os juízes do Trabalho, participando do 
conclave, possam ser multiplicadores da cultura das 
normas internacionais”, disse.

INSCRIÇÕES ABERTAS!
As inscrições para o Fórum Internacional sobre 

Direitos Sociais – Trabalho Decente e Desenvolvimen-
to Sustentável são gratuitas e podem ser feitas no en-
dereço http://www.tst.jus.br/ASCS/forum/

O evento conta com a parceria da OIT, do Mi-
nistério Público do Trabalho e do Ministério do Traba-
lho e Emprego e o apoio da Anamatra, da Associação 
Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), da 
UnB e do IESB.

O SENTIDO DA VIDA

O Cordel 
do Trabalho

“O Cordel do Trabalho é fruto da 
compreensão da Amatra 13 quanto à ne-
cessidade de esclarecimento da população 
acerca dos seus direitos fundamentais. 
Através desse projeto, poderemos levar aos 
cidadãos paraibanos, notadamente os mais 
humildes e que residem em locais distantes 
dos grandes centros, noções de cidadania e 
justiça através da autêntica cultura popular. 
Não há cidadania sem conhecimento e não 
há conhecimento sem informação”.

Esta é a opinião do juiz André Macha-
do, presidente da Amatra 13, a respeito da 
fi losofi a do projeto desenvolvido em parce-
ria com o TRT 13, vencedor do primeiro lu-
gar no 8° Prêmio Nacional de Comunicação 
e Justiça (PNCJ). O resultado foi anunciado 
na festa de encerramento do 6° Congresso 
Brasileiro de Assessores de Comunicação da 
Justiça (Conbrascom), realizado no mês de 
junho, em Porto Velho (RO).

O TRT concorreu na categoria Proje-
to Institucional, com o Cordel do Trabalho, 
de autoria da Assessoria de Comunicação 
Social, implementado pelo próprio Tribunal 

Projeto realizado pelo TRT 13 em parceria com a Amatra 13 conquista 1º lugar em Prêmio Nacional de Comunicação

O juiz Antonio Cavalcante da Costa 
Neto, titular da Vara do Trabalho de Guarabira 
e professor da UEPB, anuncia que, em breve, 
lançará o terceiro livro de sua autoria, intitula-
do “O Sentido da Vida”.

Segundo Cavalcante, o livro é uma coletâ-
nea de textos publicados no jornal da AMATRA 
13, com alguns acréscimos e com as devidas re-
ferências bibliográfi  cas, que constam dos textos 
originais, por se tratarem de artigos para jornal.

O juiz Antonio Cavalcante garante que o 
livro está sendo elaborado com todo carinho, 
e com o desejo de que possa tocar a mente 
o o coração dos leitores. Agora, só nos resta 
aguardar mais uma das belíssimas obras de 
Antonio Cavalcante chegar em nossas mãos.

e pela Associação de Magistrados do 
Trabalho da 13ª Região - Amatra 13, em 
regime de parceria.

O projeto premiado busca divul-
gar direitos do trabalhador por meio de 
repentes de autoria do artista Oliveira 
de Panelas em emissoras de rádios de 
todo o estado, que receberam Cds com 
15 versos, de 30 e 45 segundos. Os re-
pentes abordam, entre outros temas, 
salário, férias, fundo de garantia, aviso 
prévio, demissão, descanso semanal, trabalho 
doméstico e assédio moral e sexual.

O Prêmio Nacional de Comunicação e 
Justiça é uma iniciativa do Fórum Nacional de 
Comunicação e Justiça (FNCJ), uma organização 
não-governamental sem fi ns lucrativos, voltada à 
promoção de debates e ações para aproximar as 
organizações públicas do cidadão. 

“A premiação do projeto ‘Cordel do Traba-
lho’ revela o reconhecimento do Fórum Nacional 
de Comunicação e Justiça (FNCJ) quanto ao valor 
da divulgação dos direitos básicos do trabalha-
dor à parcela mais carente da sociedade. A inicia-
tiva revela, outrossim, o engajamento do Poder 

Judiciário Trabalhista e dos Magistrados do 
Trabalho em busca da efetivação dos direi-
tos fundamentais dos trabalhadores assegu-
rados constitucionalmente”, acredita André 
Machado.

Mantenha-se informado através do recurso 
eletrônico RSS. 

RSS na homepage da AMATRA 13
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Larry Gopnik  (Mi-
chael Stuhlbarg) é profes-
sor de física de uma uni-
versidade do meio-oeste 
americano que vê a sua 
vida desmoronar quan-
do é surpreendido pela 
revelação de sua esposa 
Judith (Sari Lennick) de 
que está apaixonada por 
um conhecido do casal, 
Sy Ableman (Fred Mela-
med).  Atordoado com a 
nova situação e, principal-
mente, com a incerteza 
de como agir diante da 
mesma, Larry - que é ju-
deu - decide buscar conse-
lho junto a três diferentes 
rabinos acreditando que a religião vai apontar a saída para 
o seu confl ito.

A partir daí, inicia-se uma estranha sucessão de 
eventos na vida do protagonista – chantagens de um 
aluno insatisfeito com suas notas, cobranças por dívidas 
que não contraiu, cartas anônimas que ameaçam o seu 
emprego, problemas com a vizinhança – que parecem 
colocar à prova todas as suas certezas. Na tentativa de 
ser um homem sério, Larry Gopnik parece se perder em 
profundas reflexões sobre a origem dos acontecimen-
tos que se desenrolam à sua volta sem conseguir se po-
sicionar em relação aos dilemas éticos que lhe são apre-
sentados. 

Com roteiro e direção de Joel Coen e Ethan Coen, 
que também assinam roteiro e direção de “Queime depois 
de ler” e “Onde os fracos não têm vez”, o fi lme prima pelo 
humor negro que é tão característico dos dois irmãos, e, 
sem perder o tom de deboche que os acompanha desde 
o início, parece brincar todo o tempo com a linha tênue 
que existe entre a condescendência e a passividade.  A im-
pressão mais forte que fi ca ao fi nal de “Um homem sério” 
não é a de que a vida de Larry parece estar fugindo ao seu 
controle e sim a de que este controle nunca existiu de fato. 
E a de que talvez seja só uma ilusão a idéia de que o mesmo 
é possível. 

“Um homem sério” concorreu ao Oscar 2010 em 
duas categorias 
- Melhor Filme e 
Melhor Roteiro Ori-
ginal - sem obter, 
contudo, nenhuma 
estatueta. Isto não 
o faz deixar de ser 
um dos fi lmes mais 
interessantes do 
ano, merecendo a 
recomendação des-
ta coluna. 

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Um Homem Sério

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

(A SERIOUS MAN, COMÉDIA, EUA, 2009, 105 MINUTOS)

Mitos e Metáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO 

Pertinho do coração
Há muita coisa boa em Lisbela e o prisioneiro, fi lme de Guel Ar-

raes, adaptado da peça de Osman Lins: o humor made in Brazil, com 
sotaque bem nordestino, pois até o do pretenso galã Douglas, metido 
a falar carioca, não deixa de ter o acento de um bom pernambucano; a 
sensualidade brejeira de Inaura, capaz de domar a valentia do marido, 
Frederico Evandro, um profi ssional matador; as peripécias do aventu-
reiro Leléu e a meiguice de Lisbela, com seus sonhos alimentados pe-
los fi lmes de Hollywood; tudo isso embalado pela música de Fernando 
Mendes, que na voz de Caetano Veloso e acompanhada de violino e 
cello, prova que brega pode ser MPB.

Mas há no fi lme um diálogo que chama especial atenção, entabu-
lado entre o tenente Guedes e o cabo Citonho. Este é fl agrado pelo te-
nente, num encontro amoroso em plena delegacia. O tenente, indigna-
do com a sem-vergonhice perpetrada naquele recinto, quer saber quem 
é a mulher que está com o cabo, que explica tratar-se de Francisquinha 
do Antão, ex-mulher de Raimundinho. É quando o tenente pergunta ao 
cabo: mas por que se chama tudo de Raimundinho, Francisquinha, pra 
que tanto diminutivo, pra que tanto “inho”, homem? E o cabo pronta-
mente responde: é um denguinho, chefe.

O gosto pelo diminutivo é característica bem brasileira. Segundo 
Sérgio Buarque de Holanda, o sufi xo “inho” acrescentado a cada pa-
lavra nos deixa mais íntimos de pessoas e coisas, já que as torna mais 
acessíveis aos sentidos e as aproxima do coração. E o brasileiro, como 
também enfatiza aquele autor, é antes de tudo o homem cordial, o ser 
humano movido pelo coração.

O homem cordial herdou da cultura ibérica o espírito aventu-
reiro, com sua concepção larga do mundo, própria de quem vive dos 
“espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes.” 
Nele também avulta a cultura da personalidade, característica hispânica 
infl uenciada pelo estoicismo de Sêneca. Cada qual é “fi lho de si mesmo, 
de seu esforço próprio, de suas virtudes”, e por isso não se dá muita 
importância à ostentação de sobrenome, prevalecendo o nome de ba-
tismo, algumas vezes acarinhando pelo “inho”.

Por outro lado, esse mesmo homem cordial cultiva a erudição 
como ornamento e gosta de exibir o “anel no dedo”, afi nal, um diploma 
de bacharel pode livrá-lo do trabalho que caleja as mãos e extenua o 
corpo. Outro meio de não ter que pegar no batente é valendo-se do 
amigo infl uente, o que pode ser visto já na Carta de Pero Vaz de Cami-
nha, primeiro documento da literatura sobre nossa terra, e o primeiro a 
comprovar a ocorrência do pistolão em nossa história. Pois nessa con-
cepção de cordialidade, de um amigo tudo se pode exigir e receber, e 
“quando se quer alguma coisa de alguém, o meio mais certo de conse-
gui-lo é fazer desse alguém um amigo.” 

Para o homem cordial, o desejo de intimidade não se limita às 
pessoas deste mundo. Até os santos são tratados sem muita cerimônia, 
alguns deles até com o uso do diminutivo, o que pode soar como pouco 
respeito com o sagrado ou expressão de uma religiosidade transigente 
e permissiva. No entanto, revela também um sentimento religioso mais 
singelo e humano, em que a divindade apresenta-se mais próxima do 
aconchego do lar e do cor ação do devoto, diferente da imagem de um 
Deus palaciano, “a quem o cavaleiro, de joelhos, vai prestar uma home-
nagem, como a um senhor feudal.”

Engana-se, porém, quem pensa que cordial é necessariamen-
te sinônimo de afável ou amigável. A inimizade também brota do co-
ração. Deste, como ensina Jesus de Nazaré, também provêm maus 
pensamentos, falsos testemunhos e calúnias, homicídios, adultérios 
e prostituições de todos os tipos. Sendo assim, nossa cordialidade 
original não há de ser considerada, em si mesma, boa ou má. O “jei-
tinho” brasileiro pode ser sinal de criatividade ou de corrupção, do 
mesmo jeito que a intimidade com os santos pode nos levar ao para-
íso ou à perdição. Daí ser importante que as nossas raízes culturais, 
de fundo emotivo, retirem seu alimento do solo fértil da ética. Só 
assim nossa cordialidade será protagonista de uma grande aventura, 
na qual valerá a pena manter as pessoas, deste e do outro mundo, 
bem pertinho do nosso coração.

  Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB; Professor da 
UEPB e Bacharel em Teologia - FCCG
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Livro de CabeceiraInformática
MIRELLA D´ARC DE MELO CAHÚ ARCOVERDE DE SOUZA *

MARCOS FARIAS *

A História

LexML Hoje, trago como sugestão um livro diferente 
dos que venho sugerindo nas últimas edições da colu-
na Livro de Cabeceira. De conteúdo único e ao mesmo 
tempo com uma linguagem simplifi cada, “A História 
– A Bíblia contada como uma só história do começo 
ao fi m” é uma obra que fornece uma leitura agradável 
de todo enredo de narrativas de amor, ódio, disputas, 
conquistas e milagres encontrados nas Sagradas Es-
critura.

Como apresentado pela sinopse, encontramos, 
em um só livro, poesia, cultura, episódios históricos e 
teologia. O confronto entre o bem e o mal, frequente-
mente encontrado em histórias narradas na socieda-
de, e ao mesmo tempo, tema habitual em nosso coti-
diano, é apresentado por meio de lições de sociologia, 
história, e apresentado pelo livro como um romance 
de suspense.

Para simplifi car a leitura de um texto tão antigo 
como o da Bíblia Sagrada, o autor construiu todas as 
narrativas em ordem cronológica, da Criação ao Apo-
calipse, em 32 capítulos. Além de lista dos persona-
gens, mapas, linhas do tempo, notas e comentários 
explicativos.

Acredito ser uma leitura que proporcionará, in-
dependente da religião do leitor, conhecimento his-
tórico, sociológico, teológico, da revelação divina dos 
cristãos, ou, para o não cristão, da base dos importan-
tes preceitos que regem grande parte da população 
mundial.

Fica então a sugestão.
Boa leitura!
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JURÍDICA

Um novo site de pesquisas muito interessante para os profi ssionais 
do Direito é o LexML, Rede de Informação Legislativa e Jurídica do Go-
verno Federal, que está disponibilizado no endereço http://www.lexml.
gov.br. 

Nesse site pode-se pesquisar sobre legislação, jurisprudência e pro-
posições legislativas. O site dispõe de um excelente acervo, que reúne 
dados de diversos órgãos, entre os quais podemos destacar: 

• Advocacia Geral da União - Pareceres e Súmulas 
• Conselho Nacional de Justiça - Resoluções
• Conselho Superior da Justiça do Trabalho - Acórdãos
• Controladoria Geral da União - Portaria e Instruções Normativas
• Câmara dos Deputados - Legislação Federal e Proposições Legislativas
• Imprensa Nacional - Publicações Ofi ciais (Diário Ofi cial da União 
     e Diário da Justiça)
• Procuradoria Geral da República - Pareceres
• Senado Federal - Legislação Federal, Proposições Legislativas 
    e Diários do SF e CN 
• Superior Tribunal de Justiça - Atos Normativos
• Supremo Tribunal Federal - Acórdãos, Súmulas e Súmulas Vinculantes
• Tribunal Superior Eleitoral - Acórdãos
• Tribunal Superior do Trabalho - Acórdãos, Súmulas e Orientações 
    Jurisprudenciais
• Tribunal de Contas da União - Acórdãos

O LexML trata-se de um portal especializado em informação ju-
rídica e legislativa, onde se reúnem leis, decretos, acórdãos, súmulas, 
projetos de leis entre outros documentos das esferas federal, estadual e 
municipal dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o Brasil: 
uma rede de informação legislativa e jurídica integrando e dando acesso 
às informações disponibilizadas nos diversos portais de órgãos do gover-
no na Internet.

Como se explica no site, o  LexML signifi ca mais do que a unifi cação 
da informação legislativa e jurídica em um único portal: trata-se de uma 
infra-estrutura que permite manipular efi cazmente a gigantesca quanti-
dade de informações existentes no país. O LexML facilita o acesso do ci-
dadão à informação, cumprindo assim o preceito constitucional que defi -
ne o cidadão como o titular do direito de acesso à informação (CF, Art. 5º, 
XIV), e contribui para a agilização de processos judiciais, administrativos 
e legislativos. O LexML é uma das peças-chave do Governo Eletrônico. 

A identifi cação da informação permite, entre outras coisas, o es-
tabelecimento de links entre documentos. No LexML, cada documento 
legislativo e jurídico possui um identifi cador unívoco e persistente (cha-
mado URN), que pode ser referenciado sem o temor de que o endereço 
seja alterado no futuro, gerando “link quebrado” (erro HTTP 404). A iden-
tifi cação permite ainda agrupar as diversas manifestações de um texto 
disponíveis nos diversos órgãos, retornando para o cidadão apenas uma 
página referente a cada documento. Por exemplo, ao pesquisar “Código 
de Defesa do Consumidor”, o Portal LexML retornará uma única página 
com links para as ocorrências deste documento nos sítios de órgãos do 
governo, tais como Imprensa Nacional, Senado Federal, Câmara dos De-
putados e Presidência da República.

Acrescente a página do LexML (http://www.lexml.gov.br) aos seus 
favoritos, que certamente muito irá lhe ajudar em suas pesquisas.


