
No dia 6 de outubro a Diretoria inaugurou as 

novas sedes da AMATRA 13 e da ESMAT 13. Após 

10 anos na sede anterior, a nova sede da AMATRA 

13 apresenta-se ampla, confortável, funcional e 

condizente com as necessidades do seu corpo as-

sociativo. A ESMAT 13 passa a contar com a sua 

sede própria pela primeira vez na sua história, 

fixando-se assim a sua existência enquanto escola 

de pós-graduação definitivamente inserida no meio 

acadêmico da comunidade paraibana.

Nova sede da AMATRA
Nos dias 27, 28 e 29 de outubro, a Diretoria da AMA-

TRA 13, com apoio na programação científica elaborada 
pela Diretoria da ESMAT 13, promoveu o IV Encontro 
Regional da AMATRA 13, realizado no hotel Beach Class 
Resort, em Muro Alto, Pernambuco. Registrou-se a maior 
participação dos associado nos Encontros da associa-
ção, que puderam debater relevantes temas de cunho 
científico, a par das facilidades do estabelecimento 
hoteleiro, além de oportunidade ímpar de encontro e 
congraçamento dos integrantes da AMATRA 13.

Encontro Regional em Pernambuco

Edição EspecialEdição Especial
Gestão 2004/2006Gestão 2004/2006
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Editorial

Hora de partir
A presente Edição Especial do 

jornal AMATRA 13 representa a última 
edição veiculada pela atual Diretoria, que 
esteve à frente da entidade associativa ao 
longo do biênio dezembro-2004/dezem-
bro-2006.

Neste editorial de despedida, faz-
se importante uma breve incursão nas 
principais iniciativas desenvolvidas pela 
AMATRA 13 e por sua escola associativa, 
a ESMAT 13, pelo dever associativo que 
aos dirigentes se impõe de prestar con-
tas quantitativas e qualitativas, aliado ao 
correspondente direito do associado em 
transparência quanto aos atos e fatos 
inerentes à associação que integra.

Na área científico-cultural, os 
eventos foram realizados pela ESMAT 
13, dirigida pelo Vice-Presidente André 
Machado Cavalcanti e pela Diretora-Se-
cretária da associação, Nayara Queiroz 
Mota de Sousa, sempre com o integral 
apoio da AMATRA 13.

Dentre eles, destacamos o I Ciclo 
de Debates sobre a Ampliação da Com-
petência da Justiça do Trabalho, em 
parceria com o TRT 13ª Região, além do 
Curso sobre Indenizações por Acidente 
do Trabalho ou Doença Ocupacional mi-
nistrado pelo juiz do Trabalho Sebastião 
Geraldo de Oliveira. 

Ocorreram dois cursos de sentença 
trabalhista e realizou-se um seminário 
sobre a reforma do Código de Processo 
Civil, além de programa de treinamento 
em serviço com os novos juízes substitu-
tos, visando a adaptação dos mesmos à 
realidade jurisdicional local, este último 
com o apoio do TRT 13ª Região. 

A realização do II Encontro Norte-
Nordeste de Juízes e Procuradores do 
Trabalho em parceria da AMATRA 13 com 
a Procuradoria Regional do Trabalho da 
13ª Região, trouxe à Paraíba juízes do 
Trabalho e procuradores do Trabalho 
de todo o país, além dos Presidentes 
de AMATRAs e da Diretoria da ANAMA-
TRA, para reunião formal inédita do seu 
Conselho de Representantes em João 
Pessoa. 

Finalmente, ocorreu o IV Encontro 
Regional da AMATRA 13, no período 
de 27 a 29 de outubro de 2006, real-
izado no hotel Beach Class Resort em 

Pernambuco, com o comparecimento 
maciço e expressivo dos associados e 
programação científica da ESMAT 13, 
focada nas demandas correntes da nossa 
realidade.

No campo social confraternizamos 
juntos com os colegas associados, envol-
tos no espírito natalino, em dezembro 
de 2004 e dezembro de 2005. Com os 
associados também dançamos forró sob 
forte chuva, ouvindo um trio de forró 
“pé de serra” no São João de 2004 e, 
pela primeira vez na história da AMATRA 
13, “subimos a serra da Borborema”, 
hospedando os associados no novo hotel 
Garden, transportando-os em ônibus até 
o Parque do Povo, no dia da abertura 
oficial do “Maior São João do Mundo” 
em Campina Grande. O nosso dia, o Dia 
do Jurista, pedia comemoração à altura 
da nossa estressante e desgastante 
atividade profissional. Assim, com um 
show humorístico, uma “paella” especial-
mente preparada para a ocasião e muita 
animação, ocorreu o Dia do Jurista 2005 
e, no ano seguinte, um grande encontro 
em churrascaria da cidade assinalou 
igualmente a comemoração do dia 11 
de agosto de 2006.

No plano interno, modificamos 
o sítio da entidade na Internet (www.
amatra13.org.br), a sua logomarca e o 
jornal AMATRA 13, emprestando àqueles 
instrumentos de comunicação um perfil 
mais leve e atual, haja vista a interface 
permanente dos mesmos com a socie-
dade. A transparência administrativa 
consistiu também no envio semestral 
dos balancetes contábeis da AMATRA/
ESMAT aos associados. 

Subjacente às ações mais visíveis, 
não descurou a Diretoria em atuar sem-
pre na defesa direta das prerrogativas 
dos seus associados e, indiretamente, 
de toda a magistratura trabalhista da 
Região. Assegurar a observância aos 
princípios constitucionais da ampla 
defesa, do contraditório e do devido 
processo legal constituiu-se no núcleo 
central e inarredável de ação da AMATRA 
13 nesta seara, quer em nível local ou 
nacional, a exemplo do empenho insti-
tucional na construção de uma solução 
normativa adequada à remoção de juiz 

do Trabalho entre Regiões.
Mantivemos laços estreitos e 

fraternos com a entidade nacional, a 
ANAMATRA, mediante participação 
constante nas reuniões do seu Conselho 
de Representantes e Comissões, além 
de colaborar com a atividade legislativa 
da associação.

A ESMAT 13 não dispunha de uma 
sede própria. A AMATRA 13 ocupava 
a sede anterior adquirida ainda em 
1996. Era tempo de mudar e mudamos. 
Mudamos para disponibilizar à ESMAT 
13 a sua primeira sede própria e para 
a associação, uma sede à altura das 
atuais necessidades do seu corpo de 
associados. Desde a concepção da idéia 
e assinatura do contrato em outubro de 
2005, até a inauguração definitiva em 
06 de outubro de 2006, a Diretoria envi-
dou todos os esforços para viabilizar um 
espaço físico adequado e consentâneo 
com o quadro associativo.

A entidade não apenas ampliou o 
seu patrimônio físico. Ela moveu-se em 
direção ao associado, estando agora 
mais próxima da maioria dos colegas, 
que presta serviços na 1ª instância da 
Justiça do Trabalho na Paraíba.

Chegamos, assumimos a Direto-
ria, trabalhamos, lutamos, realizamos. 
“Nem sempre ganhando, nem sempre 
perdendo, mas, aprendendo a jogar”. 
Agora, prestamos contas da nossa atu-
ação. Agradeço a confiança de todos, co-
legas associados pela outorga eleitoral 
e à Diretoria que também se despede, 
fazendo-o na pessoa do Diretor-Finan-
ceiro, André Wilson Avellar de Aquino, 
pela marcante e decisiva contribuição 
para uma gestão administrativa que se 
propôs parceira, porém sempre altiva, 
autônoma e independente à frente da 
entidade, requisitos essenciais e razão 
da sua própria existência.

A direção da vida associativa 
imita a vida em geral. Há hora para 
chegar e hora para partir. E é hora de 
partir. Partir, com satisfação e sereni-
dade. Partir para a origem, rumo à 
jurisdição, sempre em busca do ideal 
consubstanciado numa “Magistratura 
em favor da cidadania”, slogan que 
buscou pautar a conduta associativa 
no último biênio.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2006

Humberto Halison de Carvalho
Presidente da AMATRA 13

Edição e Projeto Gráfico: 
Meios Comunicação 

Telefax: (83) 3241-2695 / 8852-2815
Colaboração para esta edição

Henrique França (MTb/PB 1449)
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COMUNICAÇÃO: Convênio AMATRA 13 e CEF 

Uma parceria para a área de Comuni-
cação Social firmada entre a Diretoria 
da AMATRA 13 e a superintendência 

da Caixa Econômica Federal, em março de 
2005, fez com que a modernização gráfica do 
Jornal da AMATRA 13 ganhasse novo projeto 
gráfico, além de uma impressão em sistema 
policrômico e ampliação da publicação. O 
convênio viabilizou a regularização da perio-
dicidade do Jornal e a tiragem anual de seis 
edições.

C
on

fr
at

er
ni

za
çã

o 
d
e 

N
at

al
 e

m
 2

0
0
4

Foi na noite de 9 de dezembro de 
2004 que os associados da AMATRA 
13 se reuniram para a confraterniza-
ção natalina daquele ano. O evento, 
promovido no restaurante Gulliver pela 
Diretoria da Associação, teve no clima 
aconchegante seu principal destaque. 
A ornamentação especialmente pre-
parada e a música do cantor e violoni-
sta Flamarion ajudaram a abrilhantar o 

momento. “Após um ano de 
trabalho exaustivo, torna-se 
imperativo conversar com 
os colegas, degustar uma 
boa culinária, ouvir música, 
num clima de fraternidade 
e união, fatores presentes 
naquela noite de confraternização do 
Natal de 2004”, relembra Humberto 
Halison, presidente da AMATRA 13.

No Gulliver, uma noite inesquecível
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Confirmando absoluto sucesso, no dia 28 de janeiro de 2005 
a Escola Superior de Magistratura do Trabalho (ESMAT 13) formou 
sua décima turma de magistrados. Os quarenta e cinco forman-
dos e familiares estiveram reunidos na sede da AMATRA 13 para o 
descerramento da placa pelo diretor da ESMAT 13, André Machado 
Cavalcanti, e pelo professor Eduardo Ramalho Rabenhorst, hom-
enageado da turma. Depois de um dia de intensa atividade, profes-
sores, alunos e familiares reuniram-se para um coquetel promovido 
pela ESMAT 13..

Formatura 10ª turma
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Dois meses depois de formar sua 
décima turma, a ESMAT 13 realizou, 
juntamente com a AMATRA 13, o I Ciclo 
de Debates Sobre a Ampliação da Com-
petência da Justiça do Trabalho. O evento, 
destinado a juízes e servidores da Justiça 
do Trabalho, foi realizado nos dias 7 e 8 
de março, no pleno do TRT 13ª Região, 
em João Pessoa, e reuniu mais de cem 
participantes. O I Ciclo de Debates contou 
com palestras, dentre outras, de Hélida 
Alves Pedrosa (MTE), professor Bianor 
Arruda Bezerra Neto, da Escola Superior 

Ciclo de Debates

da Fazenda Nacional e professor Rodrigo 
Toscano de Brito, doutor em Direito Civil 
pela PUC-SP.

Ampliação da Competência da Justiça do Trabalho

Durante os dias 16 e 18 de março 
de 2005 uma delegação da AMA-

TRA 13 participou do I Seminário 
Nacional sobre a Ampliação da 
Competência da Justiça do Trabalho. 
O evento foi realizado na Faculdade 
de Direito da USP, em São Paulo, 

promovido pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Tra-
balho (ANAMATRA). A delegação da 
AMATRA 13 participou ativamente, 
entre cerca de 1.200 presentes, das 
palestras e discussões ocorridas no 
evento.

Mídia & Comunicação
Lançamento do novo jornal, homepage e logomarca

Associados e con-
vidados reuniram-se 

na sede da AMATRA 13 
para conhecer o novo 

projeto gráfico do Jor-
nal da Associação, que 
passou a ser publicado 

em parceria com a Caixa 
Econômica Federal. Além 

disso, todos puderam 
conferir as novas logo-
marca e homepage da 

Associação, visualmente 
mais modernas e, no 

caso da página da Inter-
net, com atualização em 

tempo real (www.ama-
tra13.org.br). Todos os 
convidados elogiaram, 

com entusiasmo, as 
novidades apresentadas.

Fortalecendo a política de bom 
relacionamento com entidades que 
representam a comunidade jurídica, 
o Presidente e o Diretor Financeiro 
da AMATRA 13, André Wilson Aquino, 
realizaram visita de cortesia à As-
sociação dos Magistrados do Estado 
da Paraíba (AMPB). Foram recebidos 
pelo presidente da AMPB, Dr. Marcos 
Salles, entre outros magistrados. Du-
rante o encontro, ocorrido no mês de 
abril, foram discutidos, ainda, temas 
de interesse comum das magistraturas 
estadual e trabalhista. O Presidente, 
em companhia do Diretor-Financeiro 
e da Diretora-Secretária, Nayara 
Queiroz, visitaram a Diretoria da OAB - 
Seccional da Paraíba, sendo recebidos 
pelo seu Presidente, José Mário Porto 
Júnior, além dos Diretores Geilson 
Salomão e Anselmo Castilho.

Visitas a AMPB 
e OAB-PB
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Sessão Especial na Assembléia Legislativa
O presidente da AMATRA 13 

participou de uma sessão especial 
realizada pela Assembléia Legislativa 
da Paraíba, no dia 15 de junho, para 
tratar sobre a relação profissional 
entre propagandistas e laboratórios 
farmacêuticos multinacionais. Con-
vidado pelo Sindprovendas (Sindicato 

dos Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos 
Farmacêuticos da Paraíba). O repre-
sentante da categoria alertou, em seu 
pronunciamento, sobre a necessidade 
de observância aos princípios consti-
tucionais da cidadania, dignidade e do 
valor social do trabalho.

Nem mesmo a chuva esfriou o clima de festa de São João que a 
AMATRA 13 promoveu no dia 10 de junho, na Granja Bela Vista. Asso-
ciados e familiares aproveitaram cada momento da confraternização 
junina, que contou com fogos de artifício, comidas típicas e muito 
forró pé-de-serra com o grupo Quinteto Nordestino. Vestidos a caráter, 
“compadres” e “comadres” que participavam da festa transformaram 
o local em um verdadeiro arraial de São João.

São João da AMATRA é só alegria!

JUIZ RUY ELOY DESPEDE-SE DA MAGISTRATURA

Depois de 33 anos dedicados à 
Justiça do Trabalho – no total de 

50 anos atuando no serviço público 
-, o juiz Ruy Eloy despediu-se, no dia 
15 de abril, do cargo de Juiz do TRT 
13ª Região. Um dia antes de sua des-
pedida, Ruy Eloy recebeu a medalha 
Epitácio Pessoa, da Assembléia Leg-

islativa. O presidente da associação 
discursou durante a despedida do 
magistrado, enfocando a biografia 
associativa do mesmo, ex-Presidente 
da AMATRA 6 e ex-Presidente, por 
dois mandatos, da AMATRA 13, a 
par das qualidades inerentes ao 
exercício da judicatura.

Festa em Campina Grande
Em uma iniciativa inédita, a dire-

toria da AMATRA 13 decidiu realizar a 
confraternização junina de 2006 em 
solo onde acontece o Maior São João 
do Mundo. Para isso, uma caravana com 
os associados seguiu para a Rainha da 
Borborema, no dia 9 de junho, data da 
abertura oficial dos festejos juninos em 
Campina Grande, para ali realizar uma 
festa memorável. A comemoração na 
barraca “boteco”, no Parque do Povo, 
mostrou que a noite era de pura alegria. 
Os associados da AMATRA 13 ficaram 
hospedados no luxuoso e recém-inau-
gurado Garden Hotel, um dos mais 
elegantes do Estado. 
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Noite Espanhola para o 
Dia do Jurista em 2005

Culinária e ornamentação espan-
holas, convidados brasileiros, alegria 
paraibana. Foi nessa mistura de sen-
sações e cores que a AMATRA 13 pro-
moveu, no dia 10 de agosto, uma Noite 
Espanhola, jantar de confraternização 
do Dia do Jurista, pela primeira vez 
comemorado pela AMATRA 13. O 
evento, realizado no restaurante Tia 
Nila Fashion, contou com a presença 
alegre dos associados da AMATRA 13 
que se divertiram com um show exclu-
sivo do humorista Márcio Tadeu.

Dos dias 18 a 20 e 25 a 27 de agosto de 2006 a 
ESMAT 13 promoveu o Curso de Sentença Trabalhista, 
voltado a uma turma de 79 candidatos ao concurso de 
Juiz do Trabalho Substituto. As aulas práticas e teóricas 
foram ministradas pelo professor Sérgio Torres, juiz do 
Trabalho da 6ª Região. 

Diante de um quadro 
brasileiro preocupante, onde 
são registrados anualmente 
milhares de acidentes de 
trabalho, a AMATRA 13 e a 
ESMAT 13 realizaram nos 
dias 2 e 3 de setembro de 
2005 o curso “Indenizações 
por Acidente de Trabalho ou 
Doença Ocupacional”. Con-
vidado especialmente para 
ministrar aos participantes, 
o Juiz Sebastião Geraldo 
de Oliveira, do Tribunal do 
Trabalho de Minas Gerais, 
traçou um perfil histórico 
e atual da problemática da 
infortunística, ressaltando a 
atenção que os magistrados 
devem ter no enfrentamento 
das matérias envolvendo os 
acidentes do trabalho e as 
doenças ocupacionais. O evento foi realizado no Hotel 
Tambaú, em João Pessoa, com a participação conjunta 
de magistrados e servidores.

ESMAT 13
Curso de Sentença Trabalhista

Curso sobre acidentes do trabalho

Novo endereço e site da ESMAT 13
Em setembro a Es-

cola Superior da Magis-
tratura do Trabalho da 
13ª Região (ESMAT 13) 
passou a funcionar em 
novo endereço, no 3º 
andar do Manaíra Shop-
ping, em locação feita 
através de parceria com 
a Faculdade de Ensino 
Superior da Paraíba 
(FESP). Outra novidade 
na ESMAT 13 foi a apre-
sentação do site da Escola na Internet (www.esmat13.com.br). 
No endereço virtual, além de notícias, artigos e atualização 
eficaz, foram inseridos links com o conteúdo programático das 
disciplinas e a relação do corpo docente da ESMAT 13.

Da noite para o dia
No dia 11 de agosto de 2006, Dia do Ju-

rista, reuniram-se os associados da AMATRA 
13 no restaurante e churrascaria Tererê para 
comemoração festiva do dia da fundação dos 
cursos jurídicos no país, inscrevendo de modo 
definitivo a comemoração da data no calendário 
social  da AMATRA 13. 
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II Encontro
Norte-Nordeste é realizado em João Pessoa 

Conferências, lançamento de re-
vistas, painéis e atividades culturais 
marcaram a realização, dos dias 13 a 
15 de outubro de 2005, do II Encontro 
Norte-Nordeste de Juízes e Procura-
dores do Trabalho, no Hotel Tambaú, 
em João Pessoa. O evento, que reuniu 
centenas de profissionais da área, 
foi promovido pela AMATRA 13 em 
parceria com a PRT 13 (Procuradoria 
Regional do Trabalho da 13ª Região) 
e ESMPU (Escola Superior do Minis-
tério Público da União). Da palestra 

de abertura sobre “Direitos Humanos 
decorrentes das Relações de Trab-
alho”, com a procuradora-geral Sandra 
Lia Simon, à apresentação do poeta 
popular Jessier Quirino, o II Encontro 
foi prestigiado por um grande número 
de pessoas, inclusive estudantes de 
Direito, o que conferiu caráter plural e 
democrático ao evento. Sem dúvidas, 
um grande Encontro, concomitante 
à reunião do Conselho de Represent-
antes e Diretoria da ANAMATRA em 
João Pessoa no mesmo período.

No dia 20 de outubro o presi-
dente da AMATRA 13 assinou con-
trato de aquisição de três salas no 
Centro Empresarial João Medeiros 
em João Pessoa, para instalação 
das novas sedes da AMATRA 13 e da 
ESMAT 13. A compra das unidades 
E-349, E-350 e E-351 foi feita com 
respaldo na aprovação unânime 
do ajuste por parte da Assembléia 
Geral da associação.

Te n d o  n a 
tônica do dis-
curso o for-
talecimento 
da Justiça do 
Trabalho, o 
Juiz Juarez 
Duar te  fo i 
promov ido 
a Titular da 
Vara do Trabalho de Cajazeiras. A 
promoção ocorreu pelo critério de 
merecimento e a solenidade con-
tou com a presença de amigos, 
magistrados e servidores.

Aquisição de salas no Tambiá para nova sede

ESMAT 13
Escola da Magistratura forma 11ª turma

Quase 40 estudantes compuseram a 11ª turma 
formada pela ESMAT 13, no dia 5 de dezembro de 
2005. Os novos especialistas em Direito do Trab-
alho e Processo do Trabalho receberam amigos e 
familiares na Fundação Casa de José Américo, na 
Praia do Cabo Branco. Sob direção dos juízes André 
Machado e Nayara Queiroz, a ESMAT 13 encerrou 
com a festa o ano letivo de 2005.

Posse de Juarez Duarte

Diretores da AMATRA 13 durante 
audiência com o Ministro-correge-
dor geral da Justiça do Trabalho, 
em maio de 2005.

Audiência com o 
Ministro Rider de Brito
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Confraternização de Natal em 2005: uma noite de alegria 
Uma confraternização que de tão agradável entrou ma-

drugada adentro. Foi com essa motivação que os associados 
da AMATRA 13 participaram da confraternização natalina 
promovida pela Associação, no dia 15 de dezembro, no 
Restaurante Gulliver. Na programação, sorteio de presentes 
e distribuição de brindes para todos e boa música ao vivo. 
Uma noite, sem dúvida, de muita alegria.

20 Anos da AMATRA 13
“20 anos de magistratura em favor da cida-
dania”. Foi com esse título que o Jornal da 
AMATRA 13 comemorou, em edição especial, 
duas décadas de nascimento da Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região. 
Festejando de forma democrática e plural, 
a edição contou com depoimentos dos 
ex-presidentes da AMATRA 13, além de 
uma galeria com fotos  de todos os seus 
associados. Na capa do Jornal, imagens 
em 3D que antecipavam a beleza e a 
modernidade da nova sede da associa-
ção dos magistrados do Trabalho.

Nos dias 3 e 4 de agosto ocorreu o 
seminário “A recente reforma do CPC 
e sua aplicabilidade no processo do 
trabalho”, promovido pela ESMAT 13 
e a AMATRA 13. O evento, que contou 
com participação de magistrados da 
Paraíba e Pernambuco – além do 
diretor de Assuntos Legislativos da 
ANAMATRA, Luciano Athaíde -, teve 
como objetivo estimular o debate 
entre juízes do Trabalho quanto às 
mudanças trazidas com a reforma 
do Código de Processo Civil.

Seminário

Uma expressiva delegação da AMATRA 13 partici-
pou, junto a outros quase mil congressistas – um número 
recorde! -, da 13ª edição do Conamat (Congresso Nacio-
nal dos Magistrados da Justiça do Trabalho), realizado 
de 3 a 6 de maio deste ano, em Maceió (AL). Chamado 
de “Conamat da integração”, o evento chamou a atenção 
de todos pela organização e participação ativa de todos 
os magistrados presentes. O Congresso foi encerrado ao 
som de Dominguinhos, em grande estilo.
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