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Página 4

A Amatra 13 e a ESMAT 13 realizarão, nos dias 04 a 06 de no-
vembro de 2009, o 1º Congresso Internacional de Direito Constitu-
cional do Trabalho, cujo tema principal será “Trabalho X Capital: 
novas perspectivas ante os direitos fundamentais”. O evento será 
realizado no auditório Sérgio Bernardes do Hotel Tambaú, em João 
Pessoa e será destinado a juízes e servidores da Justiça do Trabalho, 
Procuradores do Trabalho, advogados e estudantes.

Amatra 13 e ESMAT 13 realizam encontro internacional em João Pessoa

REVISTA DA ESMAT 13

Durante a solenidade de abertura 
do 1º Congresso Internacional de Direi-
to Constitucional, haverá o lançamento 
da 2ª edição da Revista Científica 
da Escola Superior da Magistratura 
Trabalhista da Paraíba (Esmat 13). 
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ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

João Pessoa prepara-se para 
receber o I Congresso Internacional 
de Direito Constitucional do Trabalho 
nos próximos dias 4 a 6 de novem-
bro. O evento será realizado no Hotel 
Tambaú, local onde estarão reunidos 
grandes nomes do mundo jurídico 
nacional e internacional em torno dos 
direitos fundamentais e sua interse-
ção com o Direito do Trabalho.

O Congresso tem uma natureza 
preparatória de outro grande encon-
tro que será realizado na Capital 
paraibana no ano de 2012, o XVI 
CONAMAT – Congresso Nacional de 
Magistrados da Justiça do Trabalho. 
A realização daquele, a par de toda 
a discussão e debate sobre os temas 
que constam de sua programação, 
possibilitará a criação de um ambien-
te propício ao congresso nacional de 
Magistrados. 

A sua organização vem sendo pos-
sível a partir da integração de vários 
associados em torno da causa, o que 
demonstra a vontade de inserir o nosso 
Estado no roteiro dos grandes congres-
sos e, com isso, viabilizar significativos 
estudos sobre controvérsias relevantes 
do Direito do Trabalho.

Esta edição traz um pouco do 
evento e da sua preparação, noti-
ciando a programação científica e 
os nomes dos palestrantes que se 
farão presentes, o que também po-
derá ser conferido por meio do www.
congressoamatra13.com.br. Noticia 
também a realização de dois proje-
tos cujos lançamentos ocorrerão por 

ocasião da solenidade de abertura do 
congresso, quais sejam, a 2ª Edição 
da Revista da Esmat 13 e o Cordel 
do Trabalho.

A primeira consolida projeto 
de sucesso e de reconhecimento 
nacional, dada a qualidade dos seus 
articulistas e do projeto gráfico para 
ela pensado, sendo para todos nós 
motivo de muito orgulho. 

O segundo, idealizado pelo 
jornalista José Vieira Neto, foi pron-
tamente acolhido pela Amatra 13 
- numa parceria com o TRT da 13ª 
Região - que nele viu uma oportu-
nidade ímpar de divulgar o Direito 
do Trabalho por meio de autêntica 
expressão da cultura popular, levan-
do tais ensinamentos aos cidadãos 
mais humildes por meio da mídia 
do rádio.

Além do já exposto, a edição 
relata ainda a incessante luta asso-
ciativa em prol do reconhecimento 
de prerrogativas dos associados da 
Amatra 13 e pela obtenção de melho-
rias nas suas condições de trabalho, 
o que poderá ser atestado pelos vá-
rios requerimentos administrativos 
protocolizados no último trimestre.

Em arremate, destacaria na edi-
ção as nossas tradicionais colunas 
e os seus costumeiros autores, tor-
nando-a mais leve e divertida. Quem 
sabe, uma verdadeira opção de lazer 
e descontração?

André Machado Cavalcanti
Presidente da Amatra 13
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 L Amatra 13 concretiza três grandes projetosAmatra 13 concretiza três grandes projetos

Em visita ao dire-
tor-presidente da TV 
Cabo Branco, Eduardo 
de Oliveira Carlos da 
Silva, representantes da 
diretoria da Amatra 13, 
juízes André Machado e 
Nayara Queiroz (foto ao 
lado), apresentaram as 
peças de divulgação do I 
Congresso Internacional 
de Direito Constitucio-
nal do Trabalho.

Durante a oportu-
nidade, Eduardo Carlos 
demonstrou interesse pelo evento, 
questionando detalhes sobre a rea-
lização. O diretor da afiliada à Rede 
Globo na Paraíba se comprometeu 
em abrir os meios de comunicação 

Diretoria busca meios de ampliar 
divulgação do congresso internacional

do grupo Cabo Branco (TV, jornal 
impresso, rádios e portal) para divul-
gar a realização do congresso, bem 
como a cobertura durante os dias 4, 
5 e 6 de novembro próximo.
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AMATRA 13 e ESMAT 13 realizarão 
congresso internacional em João Pessoa

Evento será realizado nos dias 04 a 06 de novembro e terá como tema 

“Trabalho X Capital: novas perspectivas ante os direitos fundamentais”

A Amatra 13 e a ESMAT 13 realizarão, 
nos dias 04 a 06 de novembro de 2009, o 
1º Congresso Internacional de Direito Cons-
titucional do Trabalho, cujo tema principal 
será “Trabalho X Capital: novas perspectivas 
ante os direitos fundamentais”. O evento 
será realizado no auditório Sérgio Bernardes 
do Hotel Tambaú, em João Pessoa, e será 
destinado a juízes e servidores da Justiça 
do Trabalho, Procuradores do Trabalho, 
advogados e estudantes.

O objetivo do congresso é propiciar a ex-
posição de temas relacionados com os direitos 
fundamentais inseridos na Constituição Fede-
ral de 1988 e sua influência sobre o Direito 

do Trabalho e sobre as decisões judiciais que 
tratam dos litígios havidos entre o capital e o 
trabalho na relação travada entre o prestador 
dos serviços e o seu beneficiário, viabilizando 
o estudo do Direito comparado e a evolução 
da legislação mundial na defesa dos direitos 
fundamentais dos trabalhadores.

O congresso, que faz parte dos pre-
parativos da Amatra 13 para sediar o XVI 
Conamat – Congresso Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho no ano de 
2012, contará com operadores do Direito 
de várias partes do país, da Espanha, de 
Portugal e do Uruguai. Confira abaixo o 
perfil de cada um deles:

 CARLOS HENRIQUE BEZERRA LEITE, Desembargador Federal 
do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 17a. Região/ES, 
mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Catôlica de São Paulo 
(2001) e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Catôlica de 
São Paulo (2003). Diretor da Escola de Magistratura da Justiça do 
Trabalho no Estado do Espírito Santo-EMATRA/ES, é também autor de 
diversos livros jurídicos. 

EDUARDO HENRIQUE RAYMUNDO VON ADAMOVICH, juiz 
do Trabalho no Rio de Janeiro, autor de “Comentários à Consolidação 
das Leis do Trabalho”, Rio de Janeiro: Forense, 2009.

IVO DANTAS, juiz do Trabalho aposentado da 6aª Região, Doutor 
em Direito pela UFPE e pela Universidade Federal de Minas Gerais, 
Professor da Universidade Federal de Pernambuco, autor de vários 
livros e artigos.

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO, juiz Titular da 19ª Vara do 
Trabalho do Distrito Federal (TRT da 10ª Região), Especializando em 
Economia do Trabalho e Sindicalismo pela Unicamp (Cesit).

JORGE LUIZ SOUTO MAIOR, Doutor em Direito e professor livre 
docente da Universidade de São Paulo, tem Pós-Doutorado em Direito 
- Université de Paris II (2001). Autor de diversos livros e artigos jurídicos.

JORGE RENATO MONTANDON SARAIVA, procurador do 
Trabalho exercendo, atualmente, o cargo de procurador-chefe 
substituto na PRT/6aª Região. Editou as seguintes obras, todas 
lançadas pela Editora Método: Direito do Trabalho para Concursos 
Públicos; Processo do Trabalho para Concursos Públicos; Curso de 
Direito Processual do Trabalho; Exame de Ordem 1ª Fase - Trabalho 
e Processo do Trabalho; Como se Preparar para o Exame de Ordem 
- 2ª Fase - Trabalho.

JÚLIO CÉSAR BEBBER, juiz do Trabalho titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Campo Grande – MS, Mestre em Direito do Trabalho pela 
Universidade de São Paulo (2004). Professor de Direito Processual do 
Trabalho da Escola da Magistratura do Trabalho de Mato Grosso do Sul. 
Autor de livros e artigos.

KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA, ministra do TST, mestre em Direito 
Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, Doutora em Políticas 
Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, onde é professora 
do curso de Direito.

MANUEL CARLOS PALOMEQUE LOPEZ, catedrático de Direito 
do Trabalho pela Universidade de Salamanca, na Espanha (USAL), re-
conhecido mundialmente como um grande mestre na área onde atua. 
É diretor do Departamento de Direito do Trabalho da USAL, professor 
da Universidade de Madrid e autor de 475 trabalhos publicados sobre 
temas de sua especialidade, dentre os quais 12 são livros.

MARIA ROSINA ROSSI ALBERT, graduada pela Universidad 
de la República Oriental del Uruguay e mestra pela Universidad 
Castilla-La Mancha, Espanha. Professora de Direito do Trabalho e 
Seguridade Social da Universidad de La República Oriental del Uruguay 
e da Universidad de La Empresa e professora do Centro de Estudios 
Judiciales del Uruguay.

MÁRIO ALBERTO PEDROSA REIS MARQUES, doutor em ciências 
jurídico-filosóficas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coim-
bra, instituição onde exerce funções docentes desde 1976. 

PAULO AMÉRICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO, mestre 
em Direito Processual Civil, Desembargador Federal do Trabalho e 
Vice-Presidente do TRT da 13a Região.

RICARDO TENÓRIO CAVALCANTE, juiz titular da Vara de União 
dos Palmares (AL), mestre e doutor em Direito pela UFPE, Professor 
de Pós-Graduação da EMATRA.

THIAGO RODRIGUES BASTOS, atuante na área do Direito do 
Trabalho e Doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Lusíada 
(Portugal).

XISTO TIAGO MEDEIROS NETO, procurador do Ministério Público 
do Trabalho da 21ª Região, mestre em Direito, professor da Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte, da Escola Superior do Ministério 
Público da União e da Escola da Magistratura do Estado do RN.

PERFIS DOS PALESTRANTES E PAINELISTAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL

Mais
Acessando o site www.con-
gressoamatra13.com.br, po-
derão ser obtidas maiores 
informações sobre o ciclo de 
palestras, valores de inscri-
ções, locais de hospedagens, 
etc. Servidores da Justiça 
do Trabalho de todo o Brasil 
terão direito a desconto re-
ferente a estudantes.In
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JOÃO PESSOA

Além da ampla programação cien-
tífica, os participantes do I Congresso 
Internacional de Direito Constitucional 
do Trabalho poderão usufruir de todas 
as vantagens que a capital paraibana 
oferece. João Pessoa possui caracte-
rísticas peculiares que se caracterizam 
como um atrativo a mais para os parti-
cipantes do evento. Reconhecida por ter 
um povo acolhedor, a capital paraibana 
é a “Porta do Sol”, devido ao fato de 
no município estar localizada a Ponta 
do Seixas, que é o ponto mais oriental 
das Américas. 

João Pessoa tem ainda o título de 
segunda cidade mais verde do mundo, 
perdendo apenas para Paris. Para com-
pletar, a cidade possui um dos litorais 
mais belos do Nordeste.

LANÇAMENTO

Durante a solenidade de abertura 
do evento, haverá o lançamento da 2ª 
edição da Revista Científica da Escola 
Superior da Magistratura Trabalhista da 
Paraíba (Esmat 13). Durante o último 
mês de agosto a entidade recebeu ar-
tigos jurídicos que foram selecionados 
pela Comissão Editorial para compor 
a edição. Os trabalhos versam sobre 
Direito Constitucional, Direito do Tra-
balho, Direito Processual do Trabalho, 
Teoria Geral do Direito, Direito Civil, 
Direito Processual Civil, Direito Admi-
nistrativo e Direito Previdenciário.

Páginas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) respondeu afirmativamen-
te à consulta da Anamatra (2009.10.00.001426-4) no último dia 19 
de agosto e reconheceu o direito ao pagamento de ajuda de custo aos 
juízes do Trabalho substitutos nas remoções de ofício ou a pedido.

O Conselho também definiu que não haja recebimento de 
nova ajuda de custo nas remoções que ocorram dentro do período 
de um ano, conforme já decidido anteriormente.

“Em vários tribunais há juízes substitutos que são fixados em 
determinadas regiões/circunscrições da mesma forma que os titu-
lares de Vara, de modo que permanecem nessa localidade durante 
muito tempo, dividindo igualmente de condições de trabalho das 
unidades juridicionais com o juiz titular, mas sem que os Tribunais 
acolham pleitos de deferimento de ajuda de custo quando das 
remoções”, fundamentou a Anamatra em memorial entregue aos 
conselheiros anteriormente ao julgamento. (FONTE: Anamatra)

Com o reconhecimento do direito, novas remoções deverão 

importar no pagamento de ajuda de custo aos Magistrados. A Amatra 
13, antes mesmo da declaração do CNJ, já havia protocolizado o 
requerimento administrativo n. 7896/09, em 22.6.09, postulando ao 
TRT 13 a modificação do teor da Resolução Administrativa para que 
dela passasse a constar a obrigatoriedade de pagamento da verba 
referida sempre que houvesse remoção entre circunscrições.

O pleito decorreu do pronunciamento do CNJ reconhecendo 
o mesmo direito aos juízes titulares, entendendo a associação 
que aos substitutos não poderia ser dispensado tratamento 
diferenciado, na medida em que a situação fática, quanto aos 
deslocamentos, seria a mesma.

Quanto ao período que precede a decisão agora exarada 
pelo Conselho, especificamente em relação aos substitutos, con-
siderando a sua natureza administrativa, a Amatra 13 ingressará 
com ação judicial objetivando o pagamento das ajudas de custo 
aos juízes que se removeram.

CNJ reconhece direito à ajuda de custo 
para Juízes do Trabalho substitutos

Em solenidade ocorrida no último 
dia 23 de julho, o juiz Cláudio Pedrosa 
Nunes, substituto da 4ª VT de Campina  
Grande, lançou o livro “Modificações do 
Contrato de Trabalho & sua Reestrutura-
ção Dogmática”, Editora Juruá. O evento 
recebeu o apoio da Amatra 13 e reuniu 
familiares do autor, juízes e estudantes 
de Direito no auditório do Fórum Traba-
lhista Maximiano de Figueiredo.

Vicente Vanderlei Nogueira de Bri-
to, Desembargador Federal do Trabalho 
do TRT 13, apresentou o livro que definiu 
como inusitado, original e enriquecedor, 
“o prefácio escrito por Manuel Carlos Pa-
lomeque, da Universidade de Salamanca, 
por si só credencia a obra e engrandece 
o autor”, afirmou Vanderlei Nogueira. 
“Cláudio Pedrosa enobrece a instituição 
a que pertence e orgulha a comunidade 
jurídica paraibana”, completou.

Durante seu discurso, Cláudio 
Pedrosa agradeceu a presença de to-
dos e o incentivo e apoio que recebeu 
de familiares e colegas, afirmando que 
“Modificações do Contrato de Trabalho 
& sua Reestruturação Dogmática” é re-
sultado de intensas pesquisas. 

O presidente da Amatra 13, juiz 
André Cavalcanti, acompanhou aprova-
ção do relatório da Comissão Especial 
do ATS para a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 210/2007, a PEC do 
Adicional por Tempo de Serviço, uma 
das prioridades da magistratura no 
Legislativo.

O ATS sempre foi um fator de incen-
tivo para os servidores públicos, sendo, 

inclusive, elemento de convicção im-
portante na decisão de se ingressar na 
carreira pública. Esta aprovação é uma 
etapa que se ultrapassa pelo resgate da 
valorização da magistratura. “Vamos 
atuar junto a nossa entidade nacional, a 
Anamatra, pela votação e aprovação da 
matéria no plenário, que deve acontecer 
ainda no primeiro semestre de 2010”, 
declara André Machado.

ATS: acompanhamento de 
interesses na Câmara Federal

No último dia 31 de agosto o re-
presentante da magistratura trabalhista 
paraibana, juiz André Machado Caval-
canti, participou de reunião (foto) reali-
zada com o secretário-geral do Conselho 
Nacional de Justiça, Rubens Curado 
Silveira. Juntamente com o presidente da 
Anamatra, Luciano Athayde, André tratou 
de PAE e ATS, entre outros assuntos.

Segundo o presidente da Amatra 
13, foi solicitado ao secretário do CNJ 
que seja incluído no orçamento 2010 do 
Poder Judiciário a previsão de gastos com 

o pagamento do PAE (Parcela Autônoma de 
Equivalência) e ATS (Adicional por Tempo 
de Serviço). “É importante que parte do or-
çamento já esteja destinada ao pagamento 
desses direitos da magistratura, a categoria 
almeja assegurar subsídios para a quitação 
da dívida”, diz André Machado.

Outro assunto em pauta foi a Re-
solução 70 do CNJ, buscando efetivar, 
no regional paraibano, a participação 
de juízes na comissão de planejamento 
estratégico e de elaboração e execução 
orçamentária do TRT 13.

Amatra 13 atua 
junto ao CNJ 
em defesa de 
prerrogativas de 
seus associados

Juiz Cláudio Pedrosa 
lança livro “inusitado, 
original e enriquecedor”

Cláudio Pedrosa autografa livros 
durante lançamento no Fórum
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Foi comemorado em 27 de 
julho o Dia Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, uma 
data para destacar a importância 
da segurança no trabalho e de pro-
gramas de qualidade de vida, que 
garantam a saúde do trabalhador 
das instituições do país. A Amatra 
13 externou naquele dia a preocu-
pação com o crescente avanço no 

número de acidentes ocasionados quando o trabalhador 
encontra-se no exercício do trabalho, além de doenças 
profissionais.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), os acidentes de trabalho são a causa da morte de 
mais de dois milhões de trabalhadores no mundo por 
ano. São três pessoas que morrem a cada minuto devido 
a condições impróprias de trabalho. No último mês de 
maio, a Amatra 13, em parceria com o Tribunal Regional 
do Trabalho da Paraíba, realizou fórum sobre acidente 
de trabalho com o objetivo de informar a sociedade civil 
sobre os malefícios pessoais e sócio-econômicos decor-
rentes do acidente de trabalho.

No dia que serve de alerta a todos os trabalhadores e 
empregadores, a Amatra 13 se fez presente na Fundação 
Cidade Viva, por meio do seu presidente e do membro 
da Comissão de Direitos Humanos, juiz Alexandre Roque 
Pinto, para uma entrevista na web rádio daquela comu-
nidade.

A entrevista foi concedida ao programa “Cidade Viva 
em Debate”, ocasião em que os juízes abordaram as no-
ções sobre o acidente de trabalho e a doença ocupacional, 
os meios de sua prevenção, os direitos e os deveres dos 
empregadores e empregados, dentre outros aspectos.

Cordel do Trabalho
Amatra 13 lançará projeto durante Congresso Internacional

Através de parceria firmada entre 
a Amatra 13 e o Tribunal Regional 
do Trabalho da Paraíba, a população 
paraibana conhecerá mais sobre seus 
direitos, sobretudo no que se refere ao 
Direito Trabalhista. Trata-se do Proje-
to “Cordel do Trabalho” desenvolvido 
com o objetivo de levar à população 
o conhecimento do Direito do Traba-
lho, que será lançado por ocasião do 
I Congresso Internacional de Direito 
Constitucional do Trabalho, a ocorrer 
entre os dias 4 a 6 de novembro pró-
ximo no Hotel Tambaú.

O artista Oliveira de Panelas 
gravará “spots” de rádio sobre temas 
do Direito do Trabalho que serão vei-
culados em diversas transmissoras 
de rádio do Estado, cumprindo a 
finalidade de divulgar o Direito.

A gravação ocorreu nos estúdios 
da Fundação Cidade Viva, que apoiou 
a iniciativa como parceira.

“O projeto foi concebido pelo 
jornalista José Vieira Neto que pro-
curou a Amatra para torná-lo viável. 
Estendemos que é missão da Amatra 
difundir o direito do trabalho entre a 
população mais carente, de modo a 
torná-lo mais efetivo, por isso resol-
vemos desenvolver a ideia”, declarou 
a vice-presidente da entidade, a juíza 
Ana Paula Cabral.

Entre os temas tratados na cam-
panha estão as férias, o FGTS, o assé-
dio moral, o aviso prévio, o salário e 
os direitos e deveres dos empregados 
e empregadores. Todos esses assun-
tos, sem dúvida, são de interesse do 
público-alvo da campanha.

Web rádio
Outro convênio firmado pela 

Amatra 13 foi com a Fundação Cida-
de Viva, através do qual a Associação 
vai obter participação nos meios de 
comunicação do portal da ONG. Em 
programas que serão exibidos pela 
Web Rádio e Web TV da Cidade Viva, 
haverá espaço para juízes falarem 
a respeito da Justiça do Trabalho, 
além de esclarecer a população 
sobre seus direitos e assuntos 
como assédio moral, prevenção de 
acidente de trabalho, efetividade da 
justiça, dentre outros. 

Dia Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho

A Amatra 13 e a Esmat 13 realizaram durante 
os dias 21 e 22 de agosto, em parceria com a Escola 
Judicial e de Administração Judiciária (Ejud), o curso 
de Introdução à Psicologia Jurídica  (foto) destinado a 
magistrados e servidores do TRT 13. A iniciativa teve 
como objetivo propiciar meio de aperfeiçoamento 
para os participantes, bem como registrar as come-
morações alusivas ao Dia do Jurista.

 As aulas foram ministradas pelo advogado 
e psicólogo Jorge Trindade, graduado  em Ciências 
Jurídicas e Sociais (Direito) pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul, em Psicologia 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutor 
em Psicologia Clinica e Saúde Mental e docente 
em Psicologia Jurídica.

Oportunidade 
de aperfeiçoamento
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Em comemoração ao dia 11 de 
agosto, data alusiva à criação do 
primeiro curso de Direito no país e 
que se convencionou chamar Dia do 
Jurista, a Amatra 13 publicou artigo 
em jornal de grande circulação no 
Estado, enfatizando o empenho e 
dedicação dos juízes do Trabalho. 

“O nosso tribunal, o primeiro 
entre os trabalhistas a implemen-
tar o processo eletrônico em 1ª e 
2ª instâncias - inclusive no que diz 
respeito ao processo administrativo 
- ostenta prazos tão exíguos para 
julgamento das ações em tramitação 
que os dados respectivos causam 
incredulidade àqueles que nele não 
militam ou não o conhecem mais de 
perto. Entre o ajuizamento de uma 
ação trabalhista e o seu julgamento 
passam-se 30 dias, em média, a de-
pender do rito do seu processamen-
to, ao passo que a tramitação em 2ª 
instância requer apenas 52 dias”, 
lembrou o presidente da Amatra 13, 
juiz André Machado, ao revelar que a 
magistratura da Paraíba tem muito 
o que comemorar.

Na mesma edição foi publicado 
um anúncio (foto) alusivo ao dia, 
contendo dados estatísticos do 
TRT 13a Região e seus juízes, mas 
também posicionamentos políticos 
assumidos pela entidade e que cons-
tituem sua pauta de atuação.

Outra participação da Amatra 
13 na mídia se fez através de entre-
vista concedida pelo presidente da 
entidade no programa jornalístico 
da rádio 101 FM: “Paraíba Agora”. 
O magistrado falou sobre o funcio-
namento da justiça trabalhista na 
Paraíba, destacando o processo 
eletrônico, o cumprimento da Meta 
2 do CNJ e a dedicação e compro-
misso dos juízes do Trabalho da 13ª 
região. Além de expor à sociedade 
o posicionamento da entidade com 
relação a assuntos relevantes para 
o cidadão.

O Judiciário que comemora
Amatra 13 homenageia 

Dia do Jurista com 
publicações em jornal da PB

O anúncio da AMATRA 13 foi publicado no jornal Correio da Paraíba no Dia do Jurista

Por meio do requerimento 
tombado com o número 9960/09, a 
Amatra 13 postulou à administração 
do TRT 13 a alteração da resolução 
que regulamenta o pagamento de 
diárias e ajuda de custos aos seus 
juízes e servidores. O pleito foi fun-
damentado no teor da resolução 
73 do CNJ – Conselho Nacional de 
Justiça e do Ato nº 107/2009, do 
CSJT – Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho.

A primeira explicita (art. 2º) a 
natureza indenizatória das diárias, 
restringindo sua finalidade à loco-
moção urbana, e não intermunicipal, 
ao passo que o segundo determina o 
pagamento de indenização referen-
te a passagens sempre que houver 

deslocamento, a serviço, de determi-
nada localidade para outro ponto do 
território nacional (art. 1º).

Também a resolução 83 do CNJ 
embasou a pretensão da associa-
ção, na medida em que ela prevê 
o compartilhamento dos veículos 
oficiais de uso institucional entre 
os juízes do tribunal, de modo que 
foi requerida a alteração da RA 
120/98 para que dela passasse a 
constar que, em deslocamento a 
serviço, deverá ser concedido ao 
magistrado, a seu critério, veículo 
oficial de transporte institucional 
ou indenização em valor suficiente 
ao ressarcimento dos gastos com 
combustível e manutenção do veí-
culo particular.

Amatra 13 propõe alteração 
da RA 120/98
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A Amatra 13, através de sua 
Diretoria de Prerrogativas e Assun-
tos Legislativos, propôs ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 13ª Região a 
elaboração e regulamentação de um 
plano de segurança judiciária, visando 
a segurança dos juízes, serventuários 
e usuários dos Fóruns, bem como do 
patrimônio público.

Em seu requerimento, a entidade 
dos magistrados trabalhistas sugeriu 
a adoção de algumas medidas, tais 
como a criação de um setor espe-
cializado na segurança institucional; 
realização de cursos de defesa pessoal 
para magistrados, direção defensiva e 
evasiva, manuseio e disparo de armas 
de fogo; treinamento e capacitação dos 
agentes de segurança e designação 
dos mesmos para atuação nas estritas 
funções do cargo, além de celebração 
de convênios na área de segurança com 
as Polícia Federal e Militar.

Segundo o juiz Adriano Mesquita, 
Diretor de Prerrogativas e Assuntos Le-

Insegurança nos fóruns
AMATRA 13 propõe ao Tribunal plano para garantir segurança aos juízes, servidores e usuários

gislativos da Amatra 13, foi levado em 
consideração o crescente crescimento 
da violência urbana, que vem atingindo 
a integridade física de magistrados e 
também prédios do Poder Judiciário. 
O magistrado citou o exemplo do Fó-
rum Trabalhista de Santa Rita, “o pri-
meiro fórum eletrônico do Brasil, que 
dispõe de pouca ou quase nenhuma 
segurança, embora ali haja inúmeros 
equipamentos valiosos”, revelou.

Outra preocupação da Amatra 
13 é com relação ao resultado de 
pesquisa sobre condições de trabalho 
dos juízes realizada pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
que apontou a precária segurança 
nas instalações do Poder Judiciário 
no país. “Os números apontam que 
quase metade das unidades judiciais 
não tem nenhum tipo de policiamento, 
na região Nordeste, em 90% das varas 
não existem câmeras de monitora-
mento e 95% não possuem alarme 
contra roubo”, verificou o juiz Adriano 
Mesquita, que ressalta: “os problemas 
vão muito além dos resultados desta 
pesquisa”.

Diante do quadro preocupante, a 
Amatra 13 entende pertinente a ado-
ção de algumas medidas preventivas, 
“necessárias até para o bom funciona-
mento do Poder Judiciário, já que ao 
exercer a jurisdição o magistrado deve 
estar seguro e isento de qualquer inter-
ferência externa”, ressaltou Adriano.

Juiz Adriano Mesquita, da 8ª VT

Requerimentos
Preocupada em defender as prerrogativas de seus associados 

e atuando pelo aprimoramento das condições de trabalho 
no âmbito da justiça trabalhista, a Amatra 13 encaminhou 

os seguintes requerimentos ao TRT 13:

 H1N1

Através de ato do presidente do Tri-
bunal Regional do Trabalho, desembarga-
dor Edvaldo de Andrade, que atendeu re-
querimento da Amatra 13 (11316/2009), 
as servidoras e magistradas gestantes 
foram liberadas do comparecimento ao 
trabalho durante os primeiros 15 dias 
do mês de setembro. Na decisão, o 
presidente considerou a informação da 
Organização Mundial de Saúde sobre a 
existência de pandemia decorrente do ví-
rus influenza A (H1N1) e a recomendação 
do Ministério da Saúde para a adoção de 
medidas preventivas contra a propagação 
do vírus e a divulgação, pela mídia, do 
elevado número de casos de gripe “A” 
ocorrido entre mulheres grávidas, com 
agravamento dos sintomas, em face da 
gravidez. 

APERFEIÇOAMENTO

Considerando o permanente interes-
se dos juízes que compõem o TRT da 13ª 
região em participar de eventos como con-
gressos, simpósios, encontros científicos e 
seminários, a Amatra 13 propôs ao Egrégio 
regional (10103/2009) a aprovação de reso-
lução administrativa que garanta o custeio 
das respectivas despesas aos juízes, sem 
prejuízo de seus vencimentos e vantagens, 
para a participação em tais eventos. 

“Nos dias atuais as oportunidades de 
reciclagem são fundamentais para o de-
senvolvimento de profissionais de todas as 
áreas. Portanto, o aprimoramento cultural 
do magistrado terá reflexos positivos para a 
Justiça do Trabalho”, considera o presiden-
te da Amatra 13, juiz André Machado, ao 
defender a matéria em debate. A entidade 
representativa da magistratura trabalhista 
paraibana aguarda o processamento do 
requerimento, com sua inclusão em pauta 
para edição de resolução administrativa.

Dentre as proposições constantes do re-
querimento está a disponibilização orçamen-
tária suficiente à garantia de participação de 
todos os juízes em eventos externos, a cada 
ano, de modo a se verificar um tratamento 
isonômico entre eles.

MODEM

Por meio do requerimento n° 
9959/2009 a Amatra 13 requereu ao 
presidente do TRT 13 a contratação e 
disponibilização do serviço de internet 
móvel (banda larga) aos juízes traba-
lhistas paraibanos. “A medida contribui 
sobremaneira para o exercício da magis-
tratura, pois representa uma ferramenta 
útil e necessária, notadamente agora 
na era do processo eletrônico, já que 
permite o acesso aos processos em 
qualquer lugar e hora, inclusive fora do 
horário de funcionamento do Fórum”, 
alegou a juíza Ana Paula Cabral Cam-
pos, vice-presidente da Amatra 13. A 
presidência do TRT 13 ainda não se 
posicionou com relação à petição.
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Em reunião realizada no último dia 17 
de setembro, os juízes do Trabalho André 
Machado e Nayara Queiroz, componentes 
da diretoria da Associação dos Magistrados 
do Trabalho da 13ª Regiao – Amatra 13 
– participaram de reunião com o Secretário 
de Estado da Educação e Cultura, Francisco 
de Sales Gaudêncio. O objetivo do encontro 
foi propor ao secretário uma parceria para 
realizar na Paraíba o programa “Trabalho, 
Justiça e Cidadania”, iniciativa da Anama-
tra que tem como objetivo a divulgação dos 
direitos do trabalhador junto a professores 
e estudantes de escolas públicas e priva-
das, contribuindo para aproximar a Justiça 
da população e para que o cidadão exerça 
os seus direitos.

A diretora Nayara Queiroz relatou que 
a intenção da coordenação do programa é 

selecionar uma escola estadual do ensino 
médio para implantar um projeto piloto, 
“onde os juízes possam capacitar os pro-
fessores, num curso de 20 h/a, orientando-
os sobre o funcionamento da Justiça do 
Trabalho, a fim de que estes possam es-
clarecer os alunos acerca de seus direitos”. 
O secretário Francisco Sales reconheceu a 
importância do projeto, comentando que 
“os alunos realmente necessitam ter noção 
do direito que têm enquanto cidadão”.

Francisco Sales demonstrou recepti-
vidade à proposta da Amatra 13. “Passarei 
o assunto para a coordenadora estadual 
do Ensino Médio (Coem), Tereza Alves Fer-
nandes, para que ela possa dar andamento 
ao processo”. Em breve outra reunião será 
realizada para tratar formas de operacio-
nalizar o projeto piloto.

Os integrantes das comissões 
científica e organizadora do XV Co-
namat estiveram reunidos no último 
dia 8 de julho na sede da Anamatra, 
em Brasília. As reuniões contaram 
com a participação do presidente 
da entidade, Luciano Athayde, além 
de diversos integrantes das duas 
comissões, dentre eles, o presidente 
da Amatra 13, juiz André Machado, 
que integra a comissão organizadora 
do evento. “Para a associação parai-
bana é fundamental o envolvimento 
na organização do XV Conamat, 
visto que nosso Estado sediará o XVI 
Conamat, em 2012”, diz.

A Comissão Organizadora deli-
berou pela realização do evento entre 
os dias 28 de abril e 1º de maio de 
2010 no Centro de Eventos e Conven-
ções Brasil 21 em Brasília.

Os valores das inscrições tam-
bém já foram definidos: Até 12 de 
março de 2010 - R$ 380 (associa-
do), R$ 450 (não-associado), R$ 
150 (estudante) e R$ 250 (acom-
panhante não- associado). Após o 
dia 12 de março de 2010 - R$ 450 
(associado), R$ 530 (não-associa-
do), R$ 180 (estudante) e R$ 290 
(acompanhante não- associado). 
Oportunamente, será lançado o site 
do evento, com informações sobre 
como efetuar as inscrições.

Quanto à parte científica do 
XV Conamat, que terá como tema 
central “A Constituição, o Trabalho 
e a Democracia: Tensões e Pers-
pectivas”, os magistrados discuti-
ram a programação preliminar e 
o regulamento das teses. As teses 
do Conamat deverão versar sobre 
os seguintes subtemas: O ativismo 
judicial e a separação de poderes; A 
formação inicial e continuada de ma-
gistrados numa sociedade dinâmica; 
As relações coletivas de trabalho na 
perspectiva democrática; e O pro-
cesso do trabalho na perspectiva de 
efetivação de direitos. O regulamento 
para o envio das teses será divulgado 
em breve, no site da Anamatra.

O presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, sancionou no último dia 08 de 
outubro e foi publicada no Diário Oficial de 
09 de outubro a Lei nº 12.041, que reajusta 
os subsídios dos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O índice do reajus-
te corresponde ao aprovado pelo Senado 
Federal - 5% a partir de setembro e 3,88% 
a partir de fevereiro de 2010 -, conforme 
previsto no PLC º 166/2009, originário do 
Projeto de Lei (PL) 5921/2009, modificado 

na Câmara dos Deputados. 
Durante os três anos em que tramitou 

na Câmara dos Deputados, ainda na forma 
do PL 7297/2006 e, posteriormente, do 
PL 5921/2009 -, e no Senado Federal, a 
proposta mereceu atuação intensa da Ana-
matra e de integrantes da Frente Associativa 
da Magistratura e do Ministério Público da 
União e a defesa da proposta perpassou o 
Congresso Nacional. Foram realizadas audi-
ências com o presidente do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), com ministros de Estado, 
entre eles do Planejamento e das Relações 
Institucionais, além de representantes da 
Secretaria de Reforma do Judiciário, entre 
diversas outras autoridades.

Dirigentes da Amatra 13 participaram 
de várias mobilizações realizadas no Con-
gresso Nacional em busca da aprovação 
do PL dos subsídios, unindo forças com 
magistrados de outros Estados que acom-
panhavam a atuação da Anamatra.

Os associados da Amatra 13 reuni-
ram-se em assembleia no último dia 24 
de julho, em sua sede, para discutir sobre 
temas relevantes relacionados às prerroga-
tivas da magistratura trabalhista. Um dos 
pontos debatidos referia-se ao Pedido de 
Providências de autoria da Ajufe em busca 
da equiparação do regime jurídico aplicado 
à magistratura da União àquele observado 
para o Ministério Público da União.

Os juízes presentes aprovaram a 
intervenção da Anamatra no feito, a fim 
de que se obtenha no CNJ a equiparação 
e o fim de distorções insustentáveis em 
relação aos integrantes dessas carreiras. 
Na oportunidade, foi aprovado o texto 
proposto pela associação nacional que 
prevê algumas diferenças em relação ao 
texto constante do PP da Ajufe, dentre 
as quais a impossibilidade de conversão 
de 1/3 das férias em pecúnia em razão 

da necessidade de fruição do descanso 
remunerado pelos juízes.

Também deliberou-se na oportunida-
de pelo apoio ao texto contido no artigo 9º, 
caput, da resolução 72 do CNJ, que prevê 
a possibilidade de convocação de juízes 
auxiliares das presidências dos tribunais.

A decisão, no particular, foi comuni-
cada à Anamatra quando da reunião do 
Conselho de Representantes ocorrida no 
último dia 20 de agosto, em Brasília, a fim 
de que aquela associação busque a regula-
mentação do tema no âmbito do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

Por meio de ofício, o Presidente 
da Amatra 13, juiz André Machado, in-
formou à administração do TRT sobre o 
posicionamento da entidade, destacando 
que a convocação possibilitaria uma par-
ticipação mais efetiva da magistratura na 
administração.

Associados deliberam sobre prerrogativas 
em assembleia geral extraordinária

Parceria com Sedec estadual levará 
conhecimentos de Direito para estudantes

PL dos Subsídios foi aprovado em sessão extraordinária 

JUSTIÇA TRABALHISTA

Paraíba acompanha 
organização do 

XV Conamat

*Com informações da Ascom da Anamatra
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MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

Como consolar um ente queri-
do, quando aquele que quer conso-
lar também está sofrendo, e o sofri-
mento deste faz padecer quem deve 
ser consolado? Este era o dilema de 
Sêneca. Exilado na ilha de Córsega, 
ele sabia que a mãe, distante dali, 
sofria por causa do infortúnio do fi-
lho. Como se não bastasse, o filósofo 
não encontrava nos ensinamentos 
dos mestres um exemplo sequer 
de alguém que tivesse conseguido 
consolar pessoas amadas, enquan-
to estas lastimassem a desventura 
desse alguém. Por isso, só depois de 
muito ponderar, escreveu uma carta 
para a mãe: Consolação à minha 
mãe Hélvia.

De início, Sêneca fala da hesi-
tação em escrever a carta. Se man-
dasse notícias suas, mesmo envoltas 
em dissabores, poderia diminuir a 
aflição da mãe, ou, no dizer do filó-
sofo: “pondo a mão sobre a minha 
chaga, era levado a querer curar tuas 
feridas.” Mas se enviasse a corres-
pondência no auge da dor sentida 
por ela, a carta poderia causar efeito 
contrário ao desejado, da mesma 
forma que um remédio intempestivo 
causa dano a um doente. Melhor 
seria deixar passar a fase crítica da 
dor, para que esta, atenuada pelo 
tempo a ponto de reagir bem ao 
tratamento, suportasse ser tocada 
e examinada.

O remédio receitado na carta 
é que não é nada convencional. Em 
vez de se valer de palavras amenas, 
Sêneca relembra tribulações que a 
mãe teve desde o começo da vida: 

Assim que nasceste, ou me-
lhor, enquanto nascias, per-
deste tua mãe, e foste por 
assim dizer abandonada à 
vida. [...] Perdeste, enquanto 
esperavas a sua chegada, um 
amorosíssimo tio, [...] tiveste 
que sepultar no mesmo mês 
o marido bem-amado, que te 
tornara mãe de três filhos;  
[...] Faz pouco tempo que 
recolheste os ossos de três 
netos no mesmo seio em que 
foram criados; e vinte dias 
depois de celebrar o enterro 
de meu filho, morto entre teus 
braços e teus beijos, tiveste a 
notícia de meu exílio. Somen-
te isso te faltava até agora: 
chorar os vivos.

Essas lembranças ruins eram 
doses brandas de sofrimento que, 
inoculadas na memória da mãe, 
funcionariam como uma espécie de 
vacina, fazendo com que a alma dela 

produzisse defesas contra o próprio 
sofrimento.

Sêneca também argumenta 
que sua vida no exílio não era tão 
ruim quanto se poderia supor. 
Para ele, que nunca fora apegado 
aos bens materiais obtidos nos 
tempos da fartura, a penúria do 
exílio não era ocasião de desa-
lento, ainda mais considerando 
que o ser humano não precisa 
de muita coisa para viver, e o 
pouco de que precisa não falta 
a quem tem alguma virtude. Em 
outras palavras: quem ambiciona 
possuir além da conta não está 
procurando satisfazer as necessi-
dades e sim alimentar os vícios, 
o que torna a pessoa insaciável 
e infeliz, independente do lugar 
em que viva, ou, como resume 
Sêneca: “às necessidades provêm 
suficientemente também os luga-
res do exílio; às coisas supérfluas 
não bastam os reinos.” 

Por essas e outras, Sêneca 
tenta demonstrar à mãe que ela não 
tem motivo para se consumir em 
pranto. Ela deveria pensar nele alegre 
e ativo, como se tudo corresse bem, 
até porque, de fato, para ele tudo 
estava bem, “pois que a alma, livre 
de qualquer estorvo, pode atender 
às ocupações próprias dela, e ago-
ra compraz-se em estudos menos 
severos, agora, ávida de verdade, 
eleva-se a considerar sua natureza e 
a do universo.” 

Para saciar a avidez de verda-
de da alma, também não adiantaria 
à mãe refugiar-se em distrações e 
viagens, pois em meio a estas bas-
taria surgir a sombra da saudade 
para reviver a paixão, e o intuito do 
filósofo não era ensinar a enganar 
a dor, mas a eliminá-la. Por isso o 
remédio prescrito por Sêneca à mãe 
é a filosofia: “ela te consolará; te 
deleitará; se entrar em tua alma, 
acolhida com sincera fé, nela não 
entrará mais dor, nem as preocu-
pações, nem o inútil tormento de 
uma vã aflição.”

Não há dúvida que a filosofia 
é bom remédio para terapia da 
alma. Mas não se pode esquecer 
que muito da filosofia de Sêneca 
provém não do pensamento dos 
mestres, mas do exemplo da mãe. 
Foi ela, com seu estoico testemunho 
de vida, que ensinou a virtude ao 
filho. Além disso, como se vê nas 
palavras da carta, para consolar as 
dores da alma, a filosofia deve ser 
acolhida com fé, e esta, mesmo que 
não abra mão da racionalidade, vai 
além do que pode explicar nossa “ 
às vezes vã” filosofia.

Ela te consolará

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB; 
Bacharel em Teologia - FCCG

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Lemon Tree
(ETZ LIMON, DRAMA, ISRAEL/ALEMANHA/FRANÇA, 2008, 106 MIN.)

Quando o Ministro de 
Defesa de Israel se muda 
para a vizinhança passando 
a ocupar a casa que fi ca ao 
lado da sua na região da 
fronteira entre Israel e a Fai-
xa de Gaza, a viúva palestina 
Salma Zidane (Hiam Ab-
bass) percebe que sua 
vida, antes tranqüila, 
mudará radicalmente. 
Não só em razão da incô-
moda presença de soldados 
fortemente armados e dos 
arames farpados que pas-
sam a circundar a moradia 
do político em nome da sua 
segurança pessoal, mas, principalmente pela notícia que logo 
recebe de que em breve a plantação de limões que fi ca em sua 
terra, e que há gerações serve de fonte de renda para a sua 
família, será cortada. O motivo: por causa da sua localização, 
o pomar é considerado pelo serviço de segurança israelense 
como um local propício para que terroristas se escondam e 
atentem contra a vida do ministro. A partir daí, Salma Zidane 
inicia uma longa jornada na tentativa improvável de salvar o 
seu sustento e a sua história, buscando justiça na mais alta 
corte de Israel.

O diretor e produtor Eran Riklis inova ao tratar o já tão 
fi lmado conflito árabe-isralense sem o tom belicista 
usual. Ainda que mostre a notória intolerância que 
permeia as relações entre estes dois povos, em Le-
mon tree, ele a aborda sob uma ótica não-sangrenta 
e mais civilizada, mas nem por isso, menos sofrida. 
Além do mais, constrói personagens fortes e huma-
nos que longe da simples classificação de vítimas ou 
vilões, vivem seus próprios conflitos internos, muitas 
vezes parecidos, apesar das diferenças existentes 
em seus mundos. A ausência de tal maniqueísmo 
em um filme com este enredo, por si só, já o torna 
diferente. Mas Lemon tree é também um filme sóbrio 
que aborda com notável delicadeza a tensa questão 
do oriente médio.

Merecem destaque as atuações de duas atrizes 
desconhecidas do grande público: Hiam Abbass, que 
interpreta Salma Zidane, a viúva palestina, e Rona 
Lipaz-Michael, que interpreta Mira Navon, a esposa 
do Ministro da Defesa. Em silêncio, as suas persona-
gens travam batalhas ou se solidarizam, contribuindo 
para que o espectador desfrute do grande prazer que 
é assistir a um bom filme como esse.

Já disponível em DVD.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região
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Virtude. 
Buscando no Dicionário Aurélio a exata definição 

da palavra virtude, encontramos duas conceituações 
aparentemente opostas. Virtude como qualidade moral 
do indivíduo. Virtude como modo austero de vida.

Digo aparentemente oposta pelo simples fato de 
que nem sempre é fácil pautar o dia-a-dia em atitudes 
virtuosas. É um exercício diário de cada indivíduo que 
nem sempre se depara com a vida de maneira feliz e 
próspera. E é nesse momento que observamos facil-
mente a faceta austera das virtudes. É guiar a vida 
pela qualidade moral, mesmo diante das dificuldades 
da vida.

André Comte-Sponville diz, em seu prefácio, que 
virtude não se ensina, mas que a reflexão sobre como 
devemos agir, ser, pensar, se faz necessária, sempre 
necessária. E propõe em um pequeno tratado nos ofe-
recer reflexões sobre as qualidades humanas. 

A cada capítulo é analisada uma qualidade huma-
na e proposta uma análise da importância da referida 
qualidade no todo dos valores do homem com virtude. 
Analisa a polidez, fidelidade, prudência, temperança, 
coragem, justiça, generosidade, compaixão, miseri-
córdia, gratidão, humildade, simplicidade, tolerância, 
pureza, doçura, boa-fé, humor e amor. 

Leitura agradável, com questões profundas, mas 
que não são sufocadas com teorias rebuscadas e sim 
com uma linguagem simples, de forma que pode sem-
pre se fazer presente em uma mesa de cabeceira.

Pequeno Tratado das Grandes Virtudes

Juíza do Trabalho Substituta do TRT 13ª Região

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza *

Editora: WMF 
Autor: ANDRE COMTE-SPONVILLE 
ISBN: 9788578271756 
Ano: 2009  - Número de páginas: 392 
Acabamento: Brochura 
Formato: Médio

A     N     O     T     E     !

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

Jus-Redator

Informátic      
MARCOS FARIAS *

@
Jurídica

Enunciado 01 – “EXECUÇÃO. FINALIDADE. INTERESSE DO CREDOR (art. 
612 do CPC) X INTERESSE DO DEVEDOR (art. 620 do CPC). A execução 
deve ser processada no interesse do credor (art. 612 do CPC) e observando 
o princípio da máxima utilidade da execução, proporcionando ao credor 
o resultado mais próximo daquele que teria caso seu direito não tivesse 
sido transgredido. Apenas quando o credor puder promover a execução 
efetiva (justa, tempestiva e adequada) por vários meios razoáveis e obe-
decendo a gradação legal, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 
gravoso para o devedor”; 

Enunciado 02 – “EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO, PENSÃO E APO-
SENTADORIA. LEGALIDADE. ART. 649, IV E § 2º DO CPC. PRINCÍPIOS 
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O art. 649, IV e § 2º, do 
CPC, estabelece que os vencimentos, subsídios, salários, remunerações, 
proventos de aposentadoria, pensões, ganhos de trabalhador autônomo 
e honorários de profissional liberal, são penhoráveis para pagamento de 
débitos de natureza alimentícia, assim definidos pelo art. 100, § 1º-A, da 
CF. 2. A penhora dos salários, pensões e aposentadorias deve observar os 
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. E mais, a execução deve 
ser processada no interesse do credor (art. 612 do CPC), observando o 
princípio da máxima utilidade da execução”; 

Enunciado 03 – “EXECUÇÃO. PENHORA DE CADERNETA DE POUPANÇA. 
LEGALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DO DIREITO E 
PROCESSO DO TRABALHO. A regra prevista no art. 649, X, do CPC, que 
declara impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança 
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é incompatível com o 
direito e o processo do trabalho, pois confere uma dupla e injustificável 
proteção ao devedor, em manifesto prejuízo ao credor, no caso, hipos-
suficiente. A proteção finda por blindar o salário e o seu excedente que 
não foi necessário para a subsistência e se transformou em poupança. 
Há, na hipótese, manifesta inobservância do privilégio legal conferido ao 
crédito trabalhista”.

Grupo de Estudos da Esmat 13 aprova 
enunciados sobre execução trabalhista

No último dia 14 de agosto, 
vários juízes associados à Amatra 13 
reuniram-se no Grupo de Estudos da 
Esmat 13 para apreciar as propostas 

do colega Adriano Dantas para edi-
ção de enunciados sobre execução 
trabalhista. Na oportunidade, foram 
aprovados os seguintes textos:

Os enunciados do Grupo 
são aprovados com o intuito de 
externar o pensamento predomi-
nante dos juízes trabalhistas da 
13a Região sobre determinado 

tema, sendo eles convocados por 
meio de edital para participar de 
Assembleia Geral Extraordinária 
especialmente designada com 
este intuito.

A AMATRA 13 disponibilizou 
para seus associados o programa 
Jus-Redator, destinado à elabora-
ção, de forma prática, de sentenças 
e outras decisões proferidas por 
Juízes do Trabalho.

O  Jus-Redator é um sistema 
desenvolvido com o objetivo de 
permitir ao Juiz do Trabalho criar 
suas decisões com maior agili-
dade, levando em consideração 
sempre seus próprios textos e 
raciocínio lógico.

Funcionando em conjunto 
com o BrOffice 3.0.1 ou com o MS 
Word 2007, foi idealizado e está em 
constante desenvolvimento pelos 
juízes Denilson B. Coêlho e Carlos 
Augusto Nobre, com a inestimável 
colaboração técnica do analista de 

sistemas Gilberto Rios.
A AMATRA 13, visando difun-

dir esse programa entre os colegas, 
distribuiu um CD com todos os 
arquivos necessários ao desenvol-
vimento do programa. Nesse CD 
existe um arquivo executável - “jus-
redatorv2116.ex”, que deve ser exe-
cutado para instalação do programa 
no computador do associado. 

Após instalado, o colega deve-
rá assistir aos filmes que estão no 
CD, com os tutoriais onde constam 
todas as instruções para uso do 
programa Jus-Redator. 

No CD foram divulgadas 
ainda algumas dicas para uso do 
programa e endereços eletrônicos 
de homepages sobre a difusão do 
Jus-Redator.

“Pensar as virtudes é medir a dis-
tância que nos separa delas. Pensar sua 
excelência é pensar nossas insuficiências 
ou nossa miséria. É um primeiro passo, e 
talvez o único que se possa exigir de um 
livro. O resto é para ser vivido...” 

André Comte-Sponville

Livro de
Cabeceira



11

ANO IX I Nº 35 I João Pessoa - Paraíba I  Julho a Setembro de 2009

Por Onde AndoPor Onde Ando

Para os interioranos desse 
imenso mundo chamado Brasil, 
“conhece-se um rio pela força de sua 
nascente”. Nesse sentido, devo muito 
de minha energia às minhas origens, 
Piancó, minha querida e inesquecível 
cidade natal.

Em minha trajetória de vida, os 
trechos mais caudalosos – e, portan-
to, com maiores obstáculos - apenas 
foram superados graças ao impulso 
constantemente recebido de minha 
infância em Piancó.

Desconhecida para muitos, não 
é um grande centro, Piancó é palco 
de inúmeros acontecimentos que 
ajudaram a amalgamar a existência 
do Brasil. Do interior da Paraíba, 
surgiu a Coluna Prestes, movimento 
que trouxe imenso aprendizado sobre 
bravura, ousadia e estratégia. Um 
sonho de homens, que unidos, jamais 
foram vencidos.

Piancó, para mim, é bem mais 
que um mero ponto histórico ou geo-
gráfico. Afinal, é em nossa cidade de 
origem que captamos as primeiras 
informações, sensações e experiên-
cias que nos marcarão em toda nossa 
trajetória. E as marcas deixadas por 
Piancó não poderiam ser melhores. 
Certamente, muito de minha alegria 
vem das reminiscências de Piancó 
e suas ruas tranqüilas. De seu povo 
trabalhador. Do calor humano das 
pessoas.

Como muitos nordestinos, dei-
xei minha terra para encontrar na 
grande Capital paulista meu sonho. 
Se minha história não é tão triste e 
sofrida como a de muitos de meus 
conterrâneos, devo frisar que essas 
experiências de provação e de dificul-
dades captadas por minhas retinas 
e arquivadas em meu peito jamais 
foram esquecidas. Desde que me 
conheço por ser humano, de uma 
forma ou de outra, lutei para diminuir 
as mazelas e as desigualdades. Ain-
da antes da Magistratura, em outras 
tantas funções desempenhadas, meu 
olhar e minhas ações eram voltados 
à distribuição da Justiça.

No entanto, foi na Magistratura 
e na maternidade que me descobri 
mulher, de Piancó e da Paraíba. Desde 
meus primeiros passos, o destino me 

O meu Tejo se chama Piancó!

Sonia Maria Lacerda
Juíza do Trabalho da 2º Região

Presidente da AMATRA 2

reservava dois dos maiores orgulhos 
que uma mulher pode ostentar: o 
dom de dar a vida e o de distribuir 
Justiça.

Mudei-me de Piancó e da Paraíba, 
mas nunca abandonei aqueles valores 
que me foram legados. Da Paraíba, es-
tado de gente castigada pelo trabalho 
e que inexplicavelmente permanece 
com profunda alegria, reputo existir 
meu profundo senso de lealdade e a 
sede insaciável de ajudar as pessoas.

Hoje, estou em São Paulo. Con-
segui muito mais do que poderia 
imaginar, acima do que meus sonhos 
projetavam.

Além de Magistrada dos qua-
dros de um dos mais importantes 
Tribunais do país, tenho a honra 
de representar os Magistrados 
da 2ª Região, na qualidade de 
Presidente da AMATRA-SP.

E apenas aquela tenacida-
de da Coluna Prestes é capaz 
de explicar como uma mulher 
nordestina conseguiu realizar 
seu sonho, a despeito de vários 
obstáculos e preconceitos. E a 
oportunidade de resgatar, nes-
sas linhas e para meus con-
terrâneos, os meus mo-
mentos mais sublimes 
da infância traz um 
reconforto especial. 
Um carinho singular, 
na verdade único, que 
apenas os brasileiros, 
de Piancó ou de São 
Paulo, são capazes de 
sentir: saudade!

Para encerrar, 
peço licença para 
citar algumas das 

mais belas estrofes da língua portu-
guesa, proferidas pelo inesquecível 
Fernando Pessoa:

“O Tejo é mais belo que o rio 
que corre pela minha aldeia, 

Mas o Tejo não é mais belo que 
o rio que corre pela minha aldeia

Porque o Tejo não é o rio que 
corre pela minha aldeia”.

Para mim, Sonia Maria Lacerda, 
paraibana de Piancó, o Tejo não é mais 
belo que o rio Piancó!
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Afrânio Neves de Melo
Desembargador Federal 

do TRT da 13ª Região

Conhecendo Cuba
Sempre nutrimos o desejo de co-

nhecermos Cuba. Vivenciarmos seus 
segredos e suas verdades que sempre 
me interessaram.

Foi exatamente em março deste 
ano, quando recebemos um convite 
do Conselho Federal da OAB para par-
ticiparmos de um encontro promovido 
pela Associação dos Juristas de Cuba.

Fomos o único magistrado brasi-
leiro convidado, o que foi um grande 
privilégio.

Lá, encontravam-se estudiosos, 
não só da América Latina como tam-
bém europeus e, para nossa surpresa, 
americanos.

Os temas diziam respeito ao Di-
reito do Trabalho e, principalmente, ao 
Direito Previdenciário.

Apesar de ser o único país comunis-
ta das Américas, 
não sentimos, em 
nenhum momen-
to, manifestação 
de censura, em-
bora todos fos-
sem observados 
diuturnamente 
por “colegas” 
que nos acom-
panhavam em 
quase todos os 
lugares.

Nos hospe-
damos no Ho-
tel Nacional de 
Cuba, localizado 
no centro de Ha-
vana, com uma linda vista para o mar. 
Esse hotel foi palco de grandes orgias 
patrocinadas pelo então mandatário, 
ex-sargento, Fulgêncio Batista.

Tivemos acesso a quase tudo 
que queríamos, dizemos quase tudo, 
porque queríamos conhecer pesso-
almente o grande comandante Fidel 
ou até mesmo Raul. Infelizmente, não 
tivemos essa sorte. Quanto ao “el gran 
comandante”, ninguém sabe nada. So-
mente um professor universitário, que 
nos acompanhou até a Universidade 
de Havana, nos confidenciou algumas 
passagens sobre sua vida e obra.

O povo cubano chama atenção 
pelo seu ardoroso patriotismo. Sofrido, 
mas confiante que dias melhores virão. 
Relatam com muita sinceridade suas 
agruras passadas, principalmente a 
grande crise com o afastamento da 
Rússia com 1991.

Sofrem os cubanos, desde 1962, 
o bloqueio econômico e político, obri-
gando-os a viverem isolados. Sentimos, 
mesmo sutilmente, alguma esperança 
do fim desse isolamento com a eleição 
de Obama.

Digno de registro é o modelo socia-
lista de educação e saúde. O povo cubano 

FOTOS VLADIMIR AZEVEDO

tem ensino e serviços de saúde gratuitos, 
e a taxa de analfabetismo é inferior a 
3,5%. Em matéria de segurança, Hava-
na é uma tranquilidade. Há um grande 
respeito ao semelhante. O que vimos 
foram pessoas nos oferecendo charutos 
mais baratos que nas lojas, embora não 
soubéssemos se eram confiáveis.

O transporte público é pouco efi-
ciente. Os turistas são bem tratados, 
pois andam em táxis mercedes-benz, 
enquanto que os cubanos passeiam 
naqueles célebres carros americanos 
das décadas de 40 e 50. Achamos 
que Cuba tem os melhores mecânicos 
de automóveis do mundo, pois ainda 
fazem esses carros andarem, sem 
importação de nenhuma peça. São 
verdadeiros museus ambulantes.

Foi uma experiência enriquecedo-
ra. Tivemos contato com uma pátria 
sofrida, mas com uma história de luta 
das mais elogiáveis. É pena que seus 
governantes não tenham efetivado 
ainda, como prometera Fidel, a tão 
sonhada democracia.

Minhas Andanças


