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O anúncio ofi cial de que a Paraíba se-
diaria a 16ª edição do Congresso Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
(Conamat 2012) aconteceu em Manaus-AM 
em 2008, quando da realização do evento 
naquela cidade, e foi fruto de muito entu-
siasmo e engajamento associativo. Em uma 
oportunidade pioneira e rara, o Conselho 
de Representantes da Anamatra elegeu 
o nosso Estado para, quatro anos depois, 
receber Juízes do Trabalho de todo o país, 
voltados para a discussão sobre os temas 
mais atuais e relevantes do Direito do Tra-
balho. A Amatra13 não negligenciou e logo 
iniciou a formação de um fundo fi nanceiro 
e realizou diversas atividades preparató-
rias voltadas para o maior congresso brasi-
leiro de magistrados trabalhistas.

Conquistamos o Conquistamos o 
CONAMAT 2012!CONAMAT 2012!



Mais de quinhentos con-
gressistas lotaram o auditório 
Sérgio Bernardes, do Hotel Tam-
baú, no período de 4 a 6 de no-
vembro de 2009, para conferir 
palestras e paineis de que par-
ticiparam inúmeros juristas de 
renome nacional e internacional, 
numa iniciativa inédita da Ama-
tra 13/Esmat 13. Quase todos os 
magistrados da 13ª Região com-
pareceram ao evento numa de-
monstração de reconhecimento 
de qualidade da programação 
científi ca e da sua impecável 
organização que envolveu mui-
tos colaboradores dispostos a 
prenunciar um CONAMAT gran-

1º Congresso Internacional é realizado na Paraíba
dioso a ocorrer alguns depois. O 
congresso, para além do resultado 
acadêmico-científi co, arrecadou fun-
dos expressivos para a realização do 
Congresso Nacional de Magistrados 
a ser realizado pela Amatra 13 em 

parceria com a Anamatra. 
A Amatra 13 também recebeu 

“Voto de Aplauso” da Assembleia Le-
gislativa da Paraíba pela realização do 
I Congresso Internacional de Direito 
Constitucional do Trabalho.



– COPEGE na qual se travam os debates mais salu-
tares e democráticos na gestão orçamentária da 
Corte. E mais, participamos ativamente da defi nição 
do mapa estratégico e das metas do nosso Regional 
para o quinquídio 2009-2014.

No plano cultural e científi co, entendemos 
que a Amatra13/Esmat 13 precisavam acompanhar 
as mudanças de perfi l dos nossos associados e dos 
nossos alunos, bem como atender às suas deman-
das, o que nos levou a empreender mudanças signi-
fi cativas em nossas atividades.

O Direito do Trabalho e seus princípios, a rá-
pida e profunda modifi cação imposta às regras pro-
cessuais, e aspectos de relevo pertinentes à própria 
Justiça do Trabalho, dentre as quais a sua compe-
tência, precisavam ser debatidas com o comunidade 
jurídica paraibana para viabilizar a o contraponto de 
ideias pouco assimiladas.

Para tanto, realizamos um seminário na ci-
dade de Sousa, em 2007, dois em Campina Grande 
(2009 e 2010) e o I Congresso Internacional de Direi-
to Constitucional do Trabalho, nesta Capital, no ano 
de 2009, todos marcados pela qualidade dos traba-
lhos ali expostos e pela adesão de grandes nomes do 
cenário nacional e internacional juslaboralista. Esses 
eventos demonstraram ainda a nossa capacidade de 
organização para o XVI CONAMAT – Congresso Na-
cional de Magistrados da Justiça do Trabalho a ocor-
rer em 2012 em nosso Estado, propiciando ainda que 
formássemos um fundo fi nanceiro que nos tornasse 
viável para tanto. A propósito, o congresso nacional 
de Magistrados, realizado a cada dois anos, pela 
Anamatra, terá sede em João Pessoa-PB por força 
do engajamento e entusiasmo de muitos que foram 
a Manaus-AM em 2008, quando da sua 14ª edição, 
para defender essa candidatura. 

Também trouxemos à Paraíba vários juristas 
e colegas de Magistratura para participação em cur-
sos, simpósios e palestras voltados para os nossos 
associados, buscando discutir com eles sobre temas 
polêmicos e ideias novas e controvertidas que me-
lhorariam a nossa atuação jurisdicional.

Os encontros festivos e de confraternização 
mantiveram a tradição com o acontecimento do V e 
do VI Encontro Regional da Amatra 13, no Serhs Na-
tal Grand Hotel, em Natal-RN, e no Salinas Maragogi 
Resort, em Maragogi-AL, nos anos de 2008 e 2010, 
respectivamente. 

Também realizamos, em parceria com a Ana-
matra, em maio de 2009, o I Encontro Nacional de 
Magistrados do Trabalho Aposentados, reunindo na 
capital paraibana juízes, desembargadores e minis-
tros oriundos de todo o país, todos dispostos a rea-
cender a chama do movimento associativo na certe-
za de que há muito a fazer e muitas contribuições a 
serem dadas. Em três dias de intensas discussões e 
confraternizações, os Magistrados do Trabalho apo-
sentados conheceram de perto a nossa hospitalida-
de e o nosso compromisso com evento tão peculiar 
e relevante, sem falar nas belezas da nossa cidade.

Além disso, pensamos ser necessária a dis-
cussão sobre temas afetos à qualidade de vida do 
magistrado, o que nos motivou a realizar quatro 
encontros dessa natureza chamados de Encontro 
de Qualidade de Vida, sendo o primeiro e o quarto 
na cidade de Campina Grande-PB e os demais em 
Gravatá-PB. Em tais ocasiões , celebramos os feste-
jos juninos da melhor forma, ao som de muito for-
ró, com muita comida de milho e com a alegria que 
notabiliza os nordestinos que entenderam o espíri-
to da festa e se confraternizaram em brincadeiras, 
queimas de fogos, danças típicas e, sobretudo, mo-
vidos pelo espírito associativo que nos ensina que 
devemos estar sempre juntos, ainda que de lados 
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Caros associados,

Ao fi nal de nossa gestão à frente da Amatra 
13, passados quatro anos, é hora de fazer uma re-
trospectiva do trabalho realizado em prol dos Ma-
gistrados do Trabalho da 13ª Região.

A nossa proposta, ao longo desse tempo, foi 
a de representar os associados com altivez e res-
ponsabilidade perante os poderes constituídos, em 
especial o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Re-
gião, lutando para fazer valer as prerrogativas que 
conferem à magistratura a indispensável indepen-
dência para o ofício jurisdicional, bem como para a 
obtenção das condições estruturais que se revelam 
indispensáveis para tanto.

Em face disso, foram fruto de nossa preocu-
pação a regulamentação regional de temas caros 
aos Magistrados do Trabalho, dentre eles o estabe-
lecimento de critérios objetivos para a promoção 
pelo critério do merecimento, a defi nição das ati-
vidades dos diretores dos fóruns – e as regras ob-
jetivas para o processo de escolha dos exercentes 
desses cargos - , a autorização para residência de ju-
ízes titulares de Vara em local diverso da sede da co-
marca, e a escolha de parâmetros mais adequados 
para a lotação de juízes substitutos e para o gozo de 
férias dos Magistrados.

Uma das nossas primeiras metas, contudo, 
foi requerer à administração do Regional o reconhe-
cimento do direito da associação a voz nas sessões 
administrativas sempre que em pauta processo cujo 
objeto tivesse repercussão para toda a magistratu-
ra. Tal reconhecimento possibilitou à Amatra 13 le-
var a discussão, entre os membros do Pleno, temas 
controvertidos que pautavam a atuação associativa 
com manifestação presencial de seu representante 
em várias ocasiões.

Preconizando a atuação do Conselho Nacio-
nal de Justiça - CNJ que, por meio de sua Resolução 
70, assegurou às associações de classe o direito de 
participar do planejamento estratégico e da elabo-
ração e execução orçamentária dos tribunais, ini-
ciamos tratativas com o escopo de priorizar neces-
sidades da magistratura trabalhista no orçamento 
do Tribunal, resultando em avanços que garantiram, 
dentre outros, uma maior participação dos juízes em 
eventos científi cos externos, com custeio por parte 
da administração, a aquisição de periódico jurídico 
individual e a disponibilização de serviço de internet 
banda larga móvel – imprescindível na era do pro-
cesso eletrônico –, isso sem falar no ressarcimento 
de despesas com transporte em se rviço.

Num processo dialético que defi ne a própria 
atividade política, a associação avançou e recuou 
conforme a necessidade, atuando sempre, contudo, 
com responsabilidade e fi rmeza na busca incessante 
dos seus objetivos. Não transigiu, em um momento 
sequer, em relação aos interesses de todos os seus 
associados, não distinguindo, por outro lado, entre 
juízes titulares ou substitutos, ou mesmo desem-
bargadores, elegendo como norte de sua atuação 
apenas as disposições legais e regulamentares que 
disciplinavam os assuntos em pauta. Pensar diferen-
te seria admitir que uns poderiam ser privilegiados 
em detrimento de outros, ideal que não se coaduna 
com a democracia e com a legítima representação.

A atuação associativa colheu frutos e a Ama-
tra 13 participou de diversas comissões, todas imbu-
ídas da administração e defi nição de prioridades em 
nosso Regional, dentre as quais a que redistribuiu 
funções comissionadas entre as suas unidades, a 
que estudou os meios para a implementação da Re-
solução 53 – posteriormente 63 – do CSJT e, ainda, 
a Comissão Permanente de Orçamento e Gestão 

Prestando contas do trabalho realizado
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opostos, visando, assim, a fortalecer o conjunto que 
nos impulsiona e nos dá representatividade.

A propósito de Campina Grande, esta admi-
nistração compreendeu a necessidade de se fazer 
presente naquela cidade, seja em razão do grande 
número de associados que ali atuam – em torno de 
dez – seja em virtude dos inúmeros estudantes de di-
reito e advogados que lá se encontram em atividade.

Isso nos motivou a realizar dois eventos 
científi cos, sendo que, em um deles, lançamos a 3ª 
edição da Revista da Esmat 13, proporcionando a 
presença de vários juristas renomados do Brasil e 
até do exterior, dentre os quais os Ministros Horácio 
Pires e Augusto César Leite de Carvalho, ambos do 
C. TST, e o Coordenador da UMSA – Universidade 
del Museo Social Argentino Ramiro Anzitt Guerrero. 
Lá também realizamos um curso sobre atualização 
em execução trabalhista ministrado pelo juiz e asso-
ciado Wolney de Macedo Cordeiro. 

Por fi m, entendemos que a cidade acolheria o 
nosso Curso de Pós -Graduação, razão pela qual fi r-
mamos parceria com a FACISA com o fi to de iniciar 
uma turma de especialização que contaria com a cer-
tifi cação daquela faculdade e cujo ano letivo deverá 
ter início nos primeiros meses de ano que se avizinha.

A Amatra13/Esmat13 subiu a Serra da Borbore-
ma e muita gente percebeu isso. A evidenciar tal fato 
está o sucesso das nossas realizações associativas.

Também não descuidamos da nossa atuação 
na defesa do Direito do Trabalho e dos direitos hu-
manos, no combate às formas de trabalho degra-
dante, infantil e escravo. Voltamos a participar do 
FEPETI, realizamos campanhas contra o trabalho in-
fantil e colhemos quase 10.000 assinaturas em favor 
da tramitação de proposta de emenda constitucio-
nal que combate o trabalho em condições análogas 
às de escravo. Para tudo isso, contamos com uma 
Comissão de Direitos Humanos composta por todos 
aqueles que se interessaram pela temática.

No campo das parcerias, fi rmamos tratativas 
com a Universidade del Museo Social Argentino, 
facilitando a participação de nossos associados em 
curso de doutorado daquela instituição de ensino 
superior Argentina, além de outras que assegura-
ram situações vantajosas aos associados na contra-
tação de serviços diversos.

Todo o trabalho realizado, assim como todo 
o engajamento e dedicação ao movimento asso-
ciativo são fruto do compromisso assumido no iní-
cio da gestão iniciada em dezembro de 2006 e que 
perdurou, com a mudança de alguns membros da 
diretoria, até o mês em curso, tendo como norte a 
“Representação com Legitimidade”.

Para tudo isso, faz-se necessário registrar o 
espírito associativo dos que integraram as diretorias 
dos dois períodos, imbuídos do propósito de somar 
em favor do coletivo, bem como de todos aqueles 
que, voluntariamente, colaboraram para os resulta-
dos alcançados. E não foram poucos os que se dispu-
seram a fazê-lo, seja na participação em comissões 
internas (CDH ou do CONAMAT) ou externas – como 
as que atuaram junto à Anamatra (metas do CNJ e 
planejamento estratégico dos tribunais, compe-
tência da Justiça do Trabalho, dentre outras) – seja 
nos conselhos editoriais das revistas jurídicas que 
publicamos ou, ainda, em quaisquer outras ativida-
des que realizamos. A todos eles sempre abrimos as 
portas do trabalho em conjunto porque tínhamos 
ciência de que precisávamos de suas colaborações 
e ideias para alcançarmos o sucesso.

Certos de que foram envidados todos os es-
forços para a consecução dos objetivos traçados, 
desejamos aos novos dirigentes da Amatra 13, que 
tomarão posse no próximo dia 3 de dezembro, su-
cesso na empreitada que se avizinha.

Um abraço,

André Machado Cavalcanti
Presidente da Amatra 13
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Campina Grande - 2009Campina Grande - 2009
Seminários marcam dinâmica da Seminários marcam dinâmica da 

Amatra13/Esmat 13 em toda a 13ª RegiãoAmatra13/Esmat 13 em toda a 13ª Região

Campina Grande - 2010Campina Grande - 2010

- I Seminário de Direito e Processo 
do Trabalho de Campina Grande, 
de 20 a 22 de maio de 2009, no Au-
ditório da FIEP. Tema: “Perspecti-
vas contemporâneas do Direito 
do Trabalho”. 
Participação: 350 seminaristas. 

- II Seminário de Direito e Processo do 
Trabalho de Campina Grande, de 22 a 
24 de setembro de 2010, no Auditório 
da FIEP. Tema: “Efetivação dos Direi-
tos Sociais - O Direito do Trabalho e a 
Justiça do Trabalho como instrumen-
tos de sua concretização”. 
Participação: 350 seminaristas. 

A AMATRA 13 realizou, entre os dias 5 a 7 de dezem-
bro de 2007, no município de Sousa-PB, o 1º Seminá-
rio de Direito do Trabalho e  Processo do Trabalho 
do Sertão Paraibano, em parceria com a UFCG.



Em busca de uma melhor qualidade de vida

Encontros regionais da AMATRA 13
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 1º Encontro Qualidade de Vida (EQV), 15 a 17 de junho de 2007, 
Hotel Village, Campina Grande (PB).

2º Encontro Qualidade de Vida (EQV), 1º a 3 de agosto de 2008, 
Hotel Portal de Gravatá (PE).

3º Encontro Qualidade de Vida (EQV), 5 a 7 de junho de 2009, 
Hotel Vila Hípica, Gravatá (PE).

4º Encontro Qualidade de Vida (EQV), 11 a 13 de junho de 2010, 
Hotel Village, Campina Grande (PB).

Nos últimos 4 anos, a AMA-
TRA 13 realizou quatro 
encontros entre os magis-
trados da 13ª regional. O ob-
jetivo era proporcionar cur-
sos, terapias e discussões a 
respeito de uma melhor qua-
lidade de vida. Os encontros 
foram prestigiados pelos 
associados que vivenciaram 
momentos de muita alegria 
e união em que se celebrou 
a tradição das festas juninas.

1º EQV - Campina Grande1º EQV - Campina Grande 1º EQV - Campina Grande1º EQV - Campina Grande

3º EQV -  Gravatá 3º EQV -  Gravatá 

4º EQV -  Campina Grande4º EQV -  Campina Grande

4º EQV -  Campina Grande4º EQV -  Campina Grande

2º EQV -  Gravatá 2º EQV -  Gravatá 

EEEEEEEEEEEEEnnnnnnnnnnnnnnncccccccccccccoooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnntttttttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrroooooooooooossssssssssssss  rrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeegggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiioooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiissssssssssss  ddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaa  AAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAA  111111111113333333333333333
Foram realizados dois 
encontros regionais da 
AMATRA 13, que aconte-
ceram no Rio Grande do 
Norte (2008) e em Alago-
as (2010).

V Encontro Regional, 11 a 13 de 
abril de 2008, no Serhs Natal Grand 

Hotel, Natal (RN). Tema: “Magistratura 
Trabalhista: desafi os e perspectivas”. 

VI Encontro Regional, 13 a 15 de agos-
to de 2010, Hotel Club Salinas do Mara-
gogi, em Alagoas. Tema: “Os desafios 
da Justiça do Trabalho - Em busca da 
efetiva garantia dos direitos sociais”. 
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A AMATRA 13 em defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos

Através da instituição da Comis-
são de Direitos Humanos (CDH) - co-
ordenada pela juíza Maria Lilian Leal 
de Sousa e integrada por diversos 
associados voluntários - foram desen-
volvidos programas e campanhas, 
possibilitando à Amatra 13 o cumpri-
mento de papel importante perante 
a sociedade, no sentido de difundir 
o Direito do Trabalho, bem como se 
engajar no combate a práticas degra-
dantes de trabalho, como escravidão 
ou exploração de mão de obra infan-
til e adolescente, esclarecendo o cidadão parai-
bano sobre esses delitos.

A Amatra 13 voltou a integrar o FEPETI 
- Fórum de Prevenção e Erradicação do Traba-
lho Infantil, composto por diversas entidades, 
através do qual são estabelecidas políticas de 
campanhas voltadas ao combate do trabalho 
infantil em nosso Estado.

Datas marcantes como o Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho), o 
Dia Nacional de Mobilização contra o Trabalho 
Escravo (17 de outubro) e o Dia Nacional de 
Enfrentamento do Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes (18 de maio) foram 
lembrados com atividades planejadas e ampla-
mente divulgadas, tais como as campanhas 
“Criança não trabalha, criança dá trabalho”, 
“Erradicação do Trabalho Escravo” e “Marque 
um gol contra o  trabalho infantil”, ocasião em 
que a Amatra 13 assinou “Pacto pela erradica-
ção e enfrentamento do trabalho infantil”, as-
sumindo o compromisso na luta pela erradica-
ção do trabalho infantil na Paraíba.

i-i-i-i-i
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André Machado, presidente 
da AMATRA 13, assinou o 

pacto de adesão à campanha 
“Cartão Vermelho ao Trabalho Infan-
til”, lançada pelo Fepeti, na Paraíba.
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 Reforma do estatuto social da entidade, em Assembleia Ge-
ral Extraordinária;

Prestação de assistência judiciária a vários associados;

Realização de assembleias para debate entre os associa-
dos acerca de assuntos polêmicos, tais como: atividades do 
diretor do Fórum e critérios para sua designação; indicação de 
assistentes para juízes substitutos; defi nição de critérios de 
lotação de juízes substitutos fi xos; regulamentação de férias e 
substituições; férias e recesso forense; critérios para remoção 
entre regionais; pagamento de diárias e ajudas de custo; posi-
cionamento referentes às resoluções 53 e 63 do CSJT, dentre 
outros;

Participação em diversas mobilizações no Congresso Nacio-
nal, STF, CSJT e CNJ: pela aprovação do PL 7297/06 (reajuste 
dos subsídios dos Ministros do STF), pelo restabelecimento 
do ATS, pelo pagamento de passivos relativos ao ATS e à PAE;

Participação na defi nição do planejamento estratégico do 
TRT13 para o período 2009-2014, com a atuação de diversos 
membros indicados pela Amatra13 na equipe de líderes e de 
líderes ampliada;

 Aumento da rubrica orçamentária destinada ao custeio 
da participação de Magistrados em eventos externos de ca-
pacitação - R$ 15.000,00 em 2008, R$ 34.800,00 em 2009, R$ 
79.000,00 em 2010 e R$ 129.000,00 em 2011 -  a exemplo de 
congressos, seminários  e simpósios, possibilitando-se com 
isso a democratização na utilização de recursos dessa natu-
reza;

Defi nição de critérios objetivos para a liberação e custeio 
de despesas dos Magistrados para participação em eventos 
externos;

Deferimento, por parte do TRT 13, de diversos requerimen-
tos de liberação e custeio de despesas de associados para par-
ticipação em eventos jurídicos (Seminários, Congressos, etc);

Participação na comissão mista voltada a estudos para im-
plementação da RA n. 110/05, resultando na RA n. 47/08, do 
TRT 13, com a destinação de funções comissionadas, outrora 
destinadas a Agentes de Segurança e Ofi ciais de Justiça, à 1a 
Instância;

Apresentação de proposta de alteração da Resolução Ad-
ministrativa nº 20/2006, para defi nição de critérios objetivos 
para a promoção por merecimento, resultando na aprovação 
da RA nº 024/2009;
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l O trabalho associativo da Amatra 13 
nos últimos quatro anos alcançou con-
quistas importantes para o fortalecimen-
to da magistratura trabalhista de nosso 
Estado. Empenhada em defender as prer-
rogativas de seus associados, a diretoria 

cumpriu propostas assumidas, conquis-
tando o respeito da administração do TRT 
13, além de ter fortalecido parceria com 
a Anamatra. Veja abaixo algumas vitórias 
associativas da gestão “Representação 
com Legitimidade”:

PERIÓDICO JURÍDICO

Conquista de direito a voz no 
Pleno do TRT 13, em sessões 
administrativas, sempre que 

pautado processo que verse so-
bre direitos, prerrogativas  

e deveres de nossos 
associados.

Defi nição de critérios 
para residência de juízes 

titulares fora da sede 
da comarca.
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REUNIÃO  COM O SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA 
FEDERAL NA PARAÍBA

Criação e instalação da COPEGE – 
Comissão Permanente de 

Orçamento e Gestão, 
responsável pelo 

acompanhamento de todo 
o ciclo orçamentário do TRT13, 

com a participação de dois 
Magistrados indicados pela 

Amatra 13, sendo um de 
1ª e outro de 2ª instância.

Ressarcimento de despesas com 
internet móvel banda larga 
e aquisição de publicação 

científi ca (Revista Trabalhista 
Direito e Processo publicada 
pela ANAMATRA e pela LTr) 

para cada um dos juízes 
do TRT13.









Alteração do Regimento Interno (arts. 8º-B e 27-A ) do TRT13 
para permitir-se a convocação de Juízes Titulares do interior 
para substituição na 2ª instância;

Acompanhamento da alteração da Resolução Administrati-
va n.º 18/2001, que disciplinava o zoneamento dos Juízes Subs-
titutos, com manifestação oral na respectiva sessão adminis-
trativa para a defesa dos posicionamentos externados pelos 
associados em assembleia geral extraordinária; 

Requerimento para designação de assistentes para os juí-
zes do Trabalho Substitutos, nos termos da Resolução 53 do 
CSJT;

Requerimento para a modifi cação da regulamentação do 
gozo de férias por juízes de 1ª Instância em conformidade com 
posicionamentos externados pelos associados em assembleia 
geral extraordinária;

Mobilização junto ao CNJ pela criação de dois cargos de 
desembargador no TRT da 13ª Região;

Regulamentação do pagamento da indenização de trans-
porte aos Magistrados que se deslocam a serviço;

Proposição de criação e implantação de um Plano de Segu-
rança Judiciária em favor dos Magistrados em atividade e do 
patrimônio do TRT13;

Isenção de tributação do auxílio pré-escolar pago aos ma-
gistrados, por força do ATO CSJT nº 150/09;

Ampliação do prazo da licença-maternidade às juízas da 13ª 
Região;

Atuação junto ao TRT13, à ANAMATRA e à Corregedoria Ge-
ral da Justiça do Trabalho, com vistas à revisão dos termos do 
Ofício Circular SCR nº 001/2010 - que tratavam de informações 
sobre a frequência do Magistrado à unidade jurisdicional, no 
relatório de produtividade - diante da ilegalidade dos seus ter-
mos, culminando com a reconsideração do ato pela adminis-
tração;

Requerimento para reconhecimento de não incidência do 
Imposto de Renda sobre o adicional de férias, com gestões 
junto ao CSJT;

Participação nas comissões instituídas pelo TRT 13 para im-
plementação das Resoluções 53 e 63 do CSJT, em conformida-
de com os posicionamentos externados pelos associados em 
assembleia geral extraordinária;

Acompanhamento dos cálculos e do pagamento de passi-
vos referente a ATS e PAE;

Acompanhamento das remoções para fi ns de pagamento 
das respectivas ajudas de custo;

 Requerimento para edição de regulamento para fi ns de 
pagamento de auxílio-alimentação aos Magistrados da 13a 
Região.
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as II Fórum sobre Acidente 
de Trabalho, em parceria 

com o TRT 13, realizado 
em maio de 2009 .

Curso “Direito Administrativo Aplicado às 
Relações de Trabalho”, em março de 2007 

Módulo Regional de Recepção 
e Treinamento dos Novos Juízes 
Substitutos, realizado em 
janeiro de 2007 

Curso sobre Direitos Fundamentais, 
com a juíza Noêmia Garcia Porto, 
em abril de 2008 

Turma do curso de Introdução à Psicologia Jurídica

A AMATRA13 e a ESMAT13, entre 2006 a 2010, realizaram 
diversos eventos voltados à capacitação, aperfeiçoamento e 
especialização dos magistrados da 13ª Região. Foram cursos, 
palestras, seminários, simpósios, fóruns e projetos cujos ob-
jetivos foram trazer informações atualizadas para os opera-
dores da magistratura trabalhista na Paraíba.
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Curso de Tiro, parceria com  o Exército Brasileiro, 
realizado no 15º BIMtz, destinado à segurança e defesa 

pessoal dos magistrados do Trabalho da 13ª Região

Projeto Conciliador, realiza-
do em parceria com o TRT 

13, em outubro de 2007

Ciclo de Debates em Comemoração ao Dia 
Nacional do Jurista, em agosto de 2007

 Painel sobre “As novas formas de expro-
priação no processo trabalhista em face da 
lei n. 11.382/06” e curso “Análise de laudos 
periciais de insalubridade e periculosidade 
para fi ns de pareceres, sentenças e acór-
dãos”, em julho de 2007; 

 Palestra “Efetividade dos Direitos So-
ciais – Nãos e Senões. A juridicidade para 
além da positividade”, em outubro de 
2007; 

Curso de atualização em execução tra-
balhista, ministrado pelo Juiz do Trabalho 
e professor Wolney de Macedo Cordeiro, 
no Fórum Irineu Joffi  ly Filho, em Campina 
Grande-PB, em junho de 2008; 

Simpósio de Direito Previdenciário - As-
pectos previdenciários e fi scais voltados 
à jurisdição trabalhista, em outubro de 
2008, em João Pessoa;

 Curso de Introdução à Psicologia Jurí-
dica, em parceria com a EJUD/TRT13, em 
agosto de 2009.

Outros eventos
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Entre as várias atividades da AMATRA 13, destacam-se os 
encontros promovidos para o congraçamento entre associados, 
fortalecendo a união da categoria. Além disso, a associação pro-
moveu as tradicionais confraternizações natalinas, que foram 
marcadas com muito glamour e diversão. As festas juninas não 
fi caram de fora. Muito forró e comida tí pica animaram o “arras-
ta pé” dos associados da AMATRA 13.

Fe
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iza

çõ
es Descontração e animação na dose certa
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Novo jornal, novo site, newsletters e redes sociais
Co

m
un

ica
çã

o
A Comunicação na AMATRA 13 avançou nos últimos 4 

anos. Os sites da associação e da ESMAT 13 na Web passaram 
por reformulação, nova apresentação e um design voltado à 
tendência dos portais de notícias, modernizando e proporcio-
nando mais dinamismo na sua atualização. A AMATRA 13 tam-
bém foi inserida em novas mídias, como o Twitter, e o envio de 
boletins eletrônicos aos associados (Newsletter). 

Para compor a equipe de funcionários, a AMATRA 13 

contratou o serviço de assessoria de imprensa, profi ssionali-
zando a Comunicação com associados e sociedade. O resulta-
do foi a ampliação de espaços na mídia local para divulgação e 
cobertura de eventos, bem como de atividades diversas reali-
zadas pela AMATRA 13. O jornal da associação passou por uma 
reformulação no projeto gráfi co e diversas mídias impressas 
foram criadas para divulgar os eventos promovidos pela AMA-
TRA 13 nestes quatro anos de gestão. 

OS NOVOS SITES DA AMATRA 13 E ESMAT 13 ESTÃO DINÂMICOS E INTERATIVOS, PROPORCIONANDO MAIS INFORMAÇÃO PARA OS ASSOCIADOS  

PÁGINA DO TWITTER DA AMATRA 13

O PAPEL DA AMATRA 13 EM 
DESTAQUE NA MÍDIA LOCAL

PÁPÁPÁPÁPÁÁPÁGGGG DDDDDOOOOOOO TTTTTTTT RRRRRR DDDD AAAAAAAAAAAMAMAMAMAMMAMAMAMMATRTRTRTRTRTRAAAAAAAAA

OOOOO RRRR

O jornal da AMA-
TRA 13 foi reformu-
lado, com um novo 
visual, além de ser 
impresso em papel 
reciclado, contri-
buindo para a con-
servação do meio 
ambiente e um fu-
turo sustentável.

Impressos publicitários 

Newsletter da AMATRA 13NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNN wswswswswswswswswswssleleleleellll ttttttttttttttererereerereerere ddddaaaaaaaaaaa AMAMAMAMAMAMAMMMMMMAMAAMMAA AATATATATATAATATATATATATAAATATATAAATTTA RARARRARARARARARARARRARRRARAAR 1111133333333
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Convênios, cultura, esporte e entretenimento
Durante os últimos 4 anos, a AMA-

TRA 13 ampliou os convênios da entida-
de mediante assinatura de contrato com 
a ESJUS – Escola Superior de Justiça; 
com a UMSA (Universidad Del Museo 
Social Argentino) em Buenos Aires; e 
com as empresas: Cambridge Language 
Institute, Centro de Estudos e Pesquisas 
Psicobiofísicas, Restaurante Yokan, Res-
taurante Ippon, Restaurante Buongus-
taio, Academia Garden Hotel, Garden 
Hotel, Câmera Shop, Philipeia Corretora 
de Seguros, Pirlinpimpim, Livraria Prefá-
cio, Medida Certa e Clínica Santé.

No âmbito cultural, a AMATRA 13 
promoveu o Prêmio Juiz Ruy Eloy de Mo-
nografi as, concurso de monografi as des-
tinado a juízes, servidores e operadores 
do Direito. Realizou o projeto Cordel do 
Trabalho, desenvolvido pelo Tribunal Re-
gional Trabalho da 13ª Região, que recebeu 
o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos, 
na categoria Judiciário Cidadão, em 2010, 
e lançou o Projeto “AMATRA 13 é Coisa de 
Cinema”, proporcionando entretenimen-
to e debate sobre fi lmes com abordagens 
às questões jurídicas.

Os juízes associados da AMATRA 13 
tiveram em 2007 um momento inesquecí-
vel ao receberem, na sede da associação, 
a visita do ilustre escritor, romancista e te-
atrólogo paraibano Aria-
no Suassuna, autor de “A 
Pedra do Reino”. Ariano 
Suassuna veio acompa-
nhado do artista e repen-
tista Oliveira de Panelas.

A AMATRA 13 esteve sempre presente 
com uma delegação de juízes atletas 
representando a 13ª Região nos Jogos 
da ANAMATRA.

AMATRA 13 fez visitas em diversas fábricas no Estado,  possibilitando aos juízes conhecer de perto 
os aspectos inerentes às formas de trabalho nestes setores da economia regional

Foram várias visitas com o ob-
jetivo de manter contato com 
diversos setores da economia 
paraibana. Os juízes visitaram 
as fábricas da São Braz e Am-
bev, na Capital, e Alpargatas, 
em Campina Grande.
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Autoridades jurídicas nacionais e internacionais confi rmam prestígio da Amatra 13,  
participando de eventos promovidos pela Entidade durante estes últimos 4 anos. 

1 - Juiz Luciano Athayde, pres. da Anamatra

2 - Doutor Florivaldo Dutra de Araújo

3 -  Juiz Fábio Túlio Ribeiro (20ª Região)

4 - Juiz Sérgio Torres Teixeira (6ª Região)

5 - Juiz Márcio Roberto A.  Brito (10ª Região)

6 - Professor Júlio César Pompeu 

7 - Juíza Noêmia Porto (10ª Região) 

8 - Juiz Carlos A. P. de Castro (12ª Região)

9 - Ministro José Luciano de Castilho (TST)

10 - Mininistro Horácio Pires (TST)

11 - Ministra Kátia Magalhães (TST)

12 - Ministro Augusto César de Carvalho (TST)

13 - Juiz Adil Todeschini (4ª Região) 

14 - Juiz Ivo Dantas Cavalcante (6ª Região) 

15 - Juiz Hugo Melo, presidente da ALJT

16 - Des. Carlos Henrique B. Leite (17ª Região)

17 - Juiz Eduardo Adamovich (1ª Região)

18 - Juiz Grijalbo Fernandes Coutinho 

       (10ª Região) 

19 - Juiz Jorge Luiz Souto Maior (15ª Região)

20 - Proc. Jorge Renato Montandon Saraiva 

21 - Juiz Júlio César Bebber (24ª Região) 

22 - Professor Manuel Palomeque (Espanha)

23 - Jurista Maria Rosina Rossi (Uruguai)

24 - Doutor Mário Alberto Marques (Portugal) 

25 - Juiz Ricardo Tenório Cavalcante (19ª Região)

26 - Doutor Thiago Bastos (Portugal)

27 - Procurador Xisto Tiago Medeiros Neto 

28-  Juiz Renato Sant´Anna, 

        vice-presidente da Anamatra

29 - Procuradora Débora Tito

30- Juiz  Flávio Costa (19ª Região) 

31 - Procurador Carlos Eduardo de A. Lima

32 - Juiz Rafael Marques (4ª Região) 

33 - Advogado Misael Montenegro

34 - Advogado Ramiro Anzit Guerrero (Argentina)

35 - Procurador Leonardo José C. da Cunha

36 - Desemb. Cláudio Brandão (5ª Região);

37 - Juiz Antônio Humberto, conselheiro do CNJ

38 - Juíza Luciana Caplan (15ª Região);

39 - Juiz Cláudio Montesso, pres. da Anamatra

40 - Juiz André Luiz Machado (6ª Região).
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Amatra 13 sedia 1º Encontro 
Nacional de Magistrados do 

Trabalho Aposentados
Uma parceria entre a Amatra 13 e Anamatra consolidou 
a realização do 1º Encontro Nacional de Magistrados do 
Trabalho Aposentados, entre os dias 30 de abril e 02 de 
maio de 2009, no Hotel Tambaú, na capital paraibana. 
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Revista da ESMAT 13 se consolida como publicação científi ca dos magistrados do Trabalho da 13ª Região
Com mais de 60 artigos publicados, as três edições 

da Revista da ESMAT 13 proporcionaram ao leitor uma vi-
são multifacetada de opinião, reunindo, no elenco dos que 
assinaram seus artigos, juízes de diversos tribunais, procu-

radores, alunos e ex-alunos da Escola Superior da Magis-
tratura Trabalhista da 13ª Região, professores, servidores 
da Justiça do Trabalho da Paraíba, além de profi ssionais da 
área vocacionados ao processo dialético.

Esmat 13: diálogo com o conhecimento da magistratura trabalhista
Criação do “Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Direito Material e Processual  do Trabalho”Criação do “Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Direito Material e Processual  do Trabalho”

Descerramento da placa 
da turma concluinte do Curso 
de  Pós Gradução da ESMAT 13 Formação do “Grupo de Estudos da Esmat 13”, 

com publicação de enunciado
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Gestão “REPRESENTAÇÃO 
COM LEGITIMIDADE”  
Biênio 2006/2008

DIRETORIA EXECUTIVA 
 Juiz André Machado Cavalcanti 
(Presidente)
Juíza Ana Paula Cabral Campos 
(Vice-Presidente)
Juiz Rômulo Tinoco dos Santos 
(Diretor Financeiro)
Juiz Eduardo Souto M. B. Cavalcanti 
(Diretor Secretário)

CONSELHO FISCAL 
Juíza Ana Beatriz D. Fernandes
Juiz Antônio Eudes V. Júnior
Juíza Maria Iris Diógenes
Juiz  Adriano M. Dantas (Suplente)

Gestão “REPRESENTAÇÃO 
COM LEGITIMIDADE” 
Biênio 2008/2010

DIRETORIA EXECUTIVA
Juiz André Machado Cavalcanti 
(Presidente)
Juíza Ana Paula Cabral Campos 
(Vice-Presidente)
Juiz Rômulo Tinoco dos Santos 
(Diretor Financeiro)
Juíza Nayara Queiroz Mota d e Sousa 
(Diretora Secretária)
Juiz Adriano Mesquita Dantas 
(Diretor de Prerrogativas e 
Assuntos Legislativos)

CONSELHO FISCAL 
Juiz Antônio Eudes Vieira Júnior 
Juiz José Airton Pereira
Juiz Marcello Wanderley Maia Paiva 
Juíza  Maria Iris Diógenes Bezerra 
   (Suplente) 

ESMAT 13 
Diretor – Juiz José Artur da Silva Torres 
Vice-Dir. – Juiz Sérgio Cabral dos Reis 

DIRETORIA NOMEADA 
Juíza Mirella Darc de Melo Cahu 
 Arcoverde de Souza 
(Diretora Cultural)
Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha 
(Diretor de Esportes)
Juiz José Marcos da Silveira Farias 
(Diretor de Informática)
Juíza Ana Beatriz Dias Fernandes 
(Diretora Social)


