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Atuação Institucional
Prezados leitores,
A 32ª edição do nosso informativo traz
a lume importantes momentos vivenciados
pelo movimento associativo trabalhista na
13ª Região. Refiro-me, inicialmente, à aprovação, em assembléia geral, do texto que
será proposto ao TRT13 para alteração da
sua Resolução Administrativa n. 20/06, que
trata da regulamentação da promoção pelo
critério do merecimento.
A idéia central da alteração é propiciar
que os juízes concorrentes sejam efetivamente
avaliados por critérios objetivos, possibilitando-se sejam eles enquadrados em diferentes
faixas de pontuação, evitando-se, com isso,
a nomeação do mais antigo em razão do
costumeiro
empate nos critérios
objetivos. A eventual
aprovação da modificação sugerida
tornará mais concreta a aferição
do merecimento
dos candidatos,
atingindo-se o
ideal legislativo
em questão.
N
o
campo das

prerrogativas, o Jornal noticia ainda algumas ações da AMATRA 13 no que diz
respeito à preservação e à conquista de
direitos dos seus associados, a exemplo do
pagamento de diárias para participação em
eventos externos e a estrita observância à
finalidade da verba referida para fins de
cumprimento de decisão judicial, exarada
nos autos do MS n. 645/2003, que determinou o pagamento de diárias alusivas a
período anterior à modificação da RA n.
18/01 que restabeleceu, no âmbito deste
Regional, o pagamento aos Substitutos sempre que o deslocamento se desse a serviço.
Da mesma forma, a AMATRA 13 tem atuado
na busca da igualdade de tratamento entre
Juízes Substitutos e Titulares também para
fins de pagamento de ajuda de custo aos
primeiros sempre que, estando eles fixados
em determinada Vara do Trabalho, sejam
removidos para circunscrição diversa.
Não poderiam deixar de ser mencionados, outrossim, os eventos culturais e
recreativos da AMATRA 13/ESMAT 13, dentre
os quais as visitas às fábricas da Alpargatas e
da AMBEV, os festejos juninos e o II Encontro
de Qualidade de Vida.
Quanto a este, fica o registro da consolidação do evento no calendário da associação, seja
pela sua ampla receptividade entre os associa-

dos, seja pelos resultados obtidos na discussão
de temas tão caros aos juízes que se fazem
presentes, tais como o combate ao estresse, o
aperfeiçoamento da atividade profissional, a
preservação da saúde física e mental.
Sabendo da importância das atividades
culturais para o combate ao estresse, a AMATRA 13 prossegue com o projeto “AMATRA
13 É COISA DE CINEMA”, agendando novo
momento de discussão de tema jurídico
inserido na arte do cinema. Desta vez, será
exibido o filme Terra Fria. Confira!
Além das costumeiras e indispensáveis
colunas, o Jornal anuncia a realização de mais
uma sessão do “Grupo de Estudos da ESMAT
13”, desta vez sob o comando de Alexandre
Roque Pinto e Adriano Dantas que proporão
textos de enunciados, respectivamente, sobre
o cabimento dos honorários da sucumbência
no processo trabalhista e sobre o pedido genérico, em ações em que se postula indenização
por danos morais, bem como a realização do
Simpósio de Direito Previdenciário “Aspectos
fiscais e previdenciários voltados à jurisdição
trabalhista” nos próximos dias 16 e 17 de
outubro, em João Pessoa.
Novidades em dia, vamos à leitura!
André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13

AMATRA 13 lança 1ª revista jurídica da ESMAT
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Programa leva Justiça e Cidadania
para crianças de escolas públicas
Plantando noções
de cidadania.
Foram essas as
palavras usadas
pela juíza Ana Paula Cabral Campos, vice-presidente da AMATRA
13, para descrever a sensação
de objetivo alcançado, durante
a solenidade de conclusão e entrega de certificados aos alunos
da primeira turma do Programa
Trabalho, Justiça e Cidadania,
realizado em parceria com o
Projeto E-Saber, no último dia
8 de setembro, no auditório do Fórum
Maximiano Figueiredo.
O Projeto, voltado a estudantes entre
14 e 17 anos da rede pública municipal de
ensino, é promovido através da parceria
entre Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT e AMATRA 13. Em decorrência
da parceria, os alunos têm acesso a aulas
de Introdução a Infomática, Windows, Internet, Word e Excell, além de Direito do
Trabalho, Direito do Consumidor e Direito
Constitucional – estes pela AMATRA 13.
Na turma de concluintes 12 adolescentes
receberam certificados, mas o Projeto
E-saber – que antecedeu a parceria com
a AMATRA 13 para implantação do Trabalho, Justiça e Cidadania - já beneficiou 45
estudantes ligados a escolas públicas da
Capital. Todos recebem transporte para as
aulas, além de vestuário e lanche.
“Estamos plantando noções de
cidadania e ficamos surpresos com a ex-

celente recepção para esses conhecimentos”, ressaltou a juíza
Ana Paula Cabral. A solenidade
contou ainda com a presença da
juíza presidente do TRT-PB, Ana
Clara Maroja, e dos Juízes Adriano Dantas, Andréa Longobardi,
Dora Alves, Iris Diógenes, Lilian
Leal e Nayara Mota. Os alunos
receberam, ao final do curso,
uma cartilha elaborada pela
Anamatra (Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do
Trabalho) onde estão todos os
Direitos do Trabalhador. A idéia é que
esses alunos se tornem multiplicadores
do que foi aprendido em suas escolas e
comunidades.
Além da entrega dos certificados,
a programação da solenidade de encerramento contou com a apresentação de
trabalhos sobre Direito à Saúde, Preconceito, Exploração Infantil e Direito do
Trabalhador. Os estudantes encenaram
ainda uma peça teatral representando
uma audiência e finalizaram com uma
cena ‘hip hop’. “Esse curso ajudou várias
pessoas a sairem das ruas e aprender a
respeito da cidadania e dos direitos que
têm, coisas que antes eu não sabia”,
garantiu Gustavo Henrique, 16 anos, um
dos alunos do Projeto. A próxima turma
do E-Saber-Trabalho, Justiça e Cidadania
será iniciada em outubro deste ano. Será
o momento de plantar novas sementes
de cidadania nesses jovens aprendizes.

Jornal Amatra 13 é uma publicação
da Associação dos Magistrados
do Trabalho da 13ª Região.
(AMATRA 13)
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Lançada a

primeira edição
da Revista da ESMAT 13
Contando com 450 páginas, 18
artigos e um trabalho gráfico elogiado,
foi lançada no último dia 07 de agosto
a primeira edição da Revista Jurídica
da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba (Revista da ESMAT
13), no Pleno do Tribunal Regional do
Trabalho. Festejada pela comunidade
jurídica em geral, a solenidade de
lançamento contou com a presença de
juízes, diretores, servidores, advogados
e estudantes que puderam conferir de
perto os detalhes da publicação.
Quem abriu o evento foi o vicepresidente do Tribunal Regional do
Trabalho, juiz Edvaldo de Andrade. Em
seguida, o presidente da AMATRA 13,
juiz André Machado Cavalcanti, falou
da importância da obra e acrescentou
que o lançamento era parte integrante
das comemorações pelo Dia do Jurista. Coube ao presidente da Comissão
Editorial da publicação, juiz José Artur
da Silva Torres, a apresentação da
Revista. Ele ressaltou que ali estava a
realização de um sonho da categoria. A
obra é composta por artigos da autoria
de juízes, alunos e ex-alunos da Escola
Superior da Magistratura Trabalhista,
servidores e advogados.
Também presente ao lançamento
foi o procurador Regional do Trabalho
da 15ª Região, Raimundo Simão de
Melo, que marcou o encerramento
da solenidade com a apresentação
da palestra “Responsabilidade pelos
danos ao meio ambiente do trabalho
e à saúde do trabalhador”. Além de
procurador, Simão de Melo é membro
da Comissão da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA para a elaboração do
Estatuto da Segurança, Saúde e Meio
Ambiente do Trabalho.
Par ticiparam do lançamento
da Revista Jurídica da ESMAT 13 a
presidente do TRT, juíza Ana Clara
Nóbrega, o procurador do Trabalho,
Antônio Xavier da Costa, o advogado
Rodrigo Toscano, representante da
OAB, o procurador adjunto da Prefeitura de João Pessoa, Grimaldi Dantas
- representando o prefeito Ricardo
Coutinho -, além de juízes, diretores
e servidores do TRT-PB.

Raimundo Simão de Melo, Procurador Regional do Trabalho da 15ª Região, encerrou
a solenidade de lançamento da Revista da
Esmat 13. Acima, a Comissão Editorial, a
presidente do TRT e juízes associados da
AMATRA 13 prestigiaram o lançamento no
Pleno do Tribunal Regional do Trabalho.

Repercussão
Após a solenidade de lançamento, vários exemplares da Revista da
ESMAT 13 foram enviados a outras
Associações de Magistrados e a
repercussão foi imediata. Além dos
elogios e palavras de estímulo à
continuidade do trabalho editorial,
mensagens foram registradas de
outras partes do País. O presidente
da AMATRA 6, em Pernambuco, juiz
Sérgio Vaisman, enviou mensagem
ao presidente da AMATRA 13 saudando a iniciativa. “Acabo de receber a
primeira revista (livro) da ESMAT 13
e parabenizo o colega André Machado e toda a sua diretoria da AMATRA
13 e ESMAT 13 pela publicação.

Excelentes a qualidade gráfica e o
conteúdo”, foram as palavras do
presidente Sérgio Vaisman.
Desempenhando um papel essencial na construção dessa iniciativa, o Conselho Editorial da Revista
Jurídica da Amatra 13 é composto
pelos juízes José Artur da Silva Torres (presidente), Adriano Mesquita
Dantas e José Marcos da Silveira
Farias. A primeira edição lançada
pela ESMAT 13 e AMATRA 13 contou,
ainda, com a parceria da Caixa Econômica Federal e com a inestimável
colaboração da Juíza Mirella Cahu,
que presenteou a Revista com a foto
da capa.

A publicação da Revista da ESMAT 13 teve o patrocínio da

Veja mais fotos do lançamento da Revista da ESMAT 13 na Galeria de Fotos
do site da AMATRA 13 (www.amatra13.org.br)
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AMATRA 13 se une à Anamatra em Brasília
na mobilização pelo PL dos Subsídios
Durante a primeira quinzena de julho deste ano, representantes de diversas
AMATRAS do País, juntamente com diretores da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) estiveram reunidos em Brasília no
sentido de dar continuidade à mobilização pela aprovação do Projeto de Lei Nº
7.297/06 (PL dos Subsídios), na Câmara dos Deputados. Entre esses representantes esteve o presidente da AMATRA 13, juiz André Machado Cavalcanti.
Além do presidente André Cavalcanti e do juiz Adriano Dantas, ambos da AMATRA 13, os juízes Renato
Henry Sant’Anna, diretor de Assuntos
Legislativos da Anamatra e Hugo

Melo (Amatra VI e ex-presidente da
Anamatra) estiveram com o ministro
José Múcio Monteiro, das Relações
Institucionais, para tratar do tema e
tentar sensibilizar o Governo quanto

Assembléia aprova texto para
proposta de reforma da RA 20/06
No último dia 12, os associados reuniram-se na sede da Amatra 13 para
estudar o texto proposto pela sua Diretoria com a finalidade de alterar a Resolução Administrativa n. 20/06, do TRT13, que trata dos critérios para a promoção
pelo critério do merecimento.
O texto aprovado facilita a diferenciação dos juízes concorrentes bem como
o seu enquadramento em diferentes níveis de pontuação, evitando-se, com isso,
a promoção do juiz mais antigo, em caso de empate, privilegiando-se o efetivo
merecimento do promovido.

Amatra 13 busca pagamento de diárias para juízes
A Amatra 13 recorreu administrativamente da decisão
que indeferiu o pagamento de
diárias a 4 juízes que participaram do Congresso Brasileiro das Carreiras Jurídicas de
Estado – CBCJE, promovido
pela AGU – Advocacia Geral da
União, em Brasília-DF entre os
dias 10 a 13 de junho próximo
passado.
O TRT 13 ainda não tem
uma política definida para o pagamento de diárias a juízes que
participam de eventos externos,
não obstante a importância dos
congressos e seminários para
a atualização e aprimoramento
dos seus juízes, reclamando a
atuação associativa em casos
individuais.
Após a apresentação da
proposta de alteração da RA
20/06, será este o novo tema
de estudos por parte da Diretoria da Amatra 13 visando ao
estabelecimento de critérios

em prol do atendimento dessas
necessidades.
A atuação da Amatra 13
também se deu nos autos do
MS n. 645/03, em razão da
quantificação das diárias pagas em decorrência da decisão
posta naqueles autos, tendo
sido interposto o devido recurso
administrativo.
No entender da Diretoria,
a quantificação se deu de forma equivocada, porquanto não
efetuada nos termos da RA n.
120/98, ou seja, sem considerar os dias de deslocamento
do juiz quando em viagem para
atuar em Vara do Trabalho do
interior.
A decisão mencionada
determinou o pagamento de
diárias relacionadas ao período
compreendido entre 04 de novembro de 2002 e 12 de julho
de 2005, o que se concretizou
no último dia 08 de agosto de
forma parcial.
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à necessidade de aprovação do Projeto de Lei. “O Ministro demonstrou
compreensão quanto à necessidade
de preservação do valor do teto moralizador, sinalizando interesse na
aprovação do projeto”, destaca Renato
Henry Sant’Anna.
A diretoria da AMATRA 13 está
acompanhando o os resultados dessa
mobilização e mantendo o engajamento na luta pela aprovação do PL dos
Subsídios.

Visitas à Alpargatas e Ambev
Para conhecer
de perto duas importantes unidades fabris da Paraíba e conhecer as diferentes
formas de prestação
de trabalho vários
juízes participaram
de visitas às fábricas
da Alpargatas, em
Campina Grande, e Ambev, em João Pessoa. As
atividades, ocorridas respectivamente nos dias
4 de junho e 12 de setembro deste ano, fizeram
parte da programação da AMATRA 13 juntamente
com a ESMAT 13.
No caso da visita à Alpargatas, estiveram
presentes ainda juízes vitaliciandos, pois a atividade integrou o curso de formação inicial em razão
de convênio firmado entre a Escola Superior da
Magistratura do Trabalho e a Escola Judicial e de
Administração Judiciária (EJUD) do TRT – ambas da
13ª Região. Na ocasião, os magistrados plantaram
uma árvore (foto) no jardim da unidade, gesto que
integra a política de preservação ambiental da fábrica. Além dessas, já foi realizada uma visita à São
Braz S/A, na Capital, e uma ida à Usina Japungu
está agendada para o próximo mês de outubro.

Associados assumem o
magistério superior na UFPB
Os juízes Arnaldo
José Duarte
do Amaral,
titular da
9ª Vara do
Trabalho de
João Pessoa,
e Cláudio Pedrosa Nunes,
substituto da
4ª Vara de Campina Grande (fotos), são os novos
integrantes do quadro efetivo de professores da Universidade Federal da Paraíba. Os magistrados foram
aprovados no último concurso realizado pelo Centro
de Ciências Jurídicas da UFPB para ocupar os cargos
de Professor Adjunto e Professor Assistente. O juiz
Arnaldo José do Amaral vai assumir a disciplina
Direito do Trabalho e o juiz Cláudio Pedrosa Nunes
dará aulas de Direito Processual Civil.
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Geraldo Teixeira recebe homenagem
O juiz Geraldo Teixeira de Carvalho, ex-vice-presidente
da AMATRA 13, foi homenageado durante as comemorações do Dia do Jurista, no último 12 de agosto. Instalador da 2ª Vara do Trabalho e ex-presidente do TRT-PB,
o magistrado agradeceu enfatizando sua crença apaixonada na Justiça e participou ainda da solenidade de
inauguração da Galeria dos Juízes da 2ª Vara, que leva
sua fotografia como primeiro membro. A homenagem foi
prestada pela Direção do Fórum Maximiano Figueiredo
numa iniciativa do Juiz Paulo Henrique Tavares.

Novos recém-empossados na associação
Curso de Execução
Trabalhista em CG
A ESMAT 13 realizou o Curso de
Atualização em Execução Trabalhista,
ministrado pelo Juiz do Trabalho e
professor universitário Wolney Cordeiro
(foto), no auditório do Fórum Irineu
Joffily Filho, em Campina Grande.
Destinadas a juízes e servidores do
TRT 13, as aulas foram realizadas nos
dias 29 de maio e 12 de junho, quando
foram abordados aspectos relevantes
da reforma do processo civil e sua
aplicabilidade no processo executório
trabalhista. O curso foi reconhecido
pela Escola Judicial do TRT 13 como
parte integrante do curso de formação
dos juízes vitaliciandos por iniciativa do
seu então Diretor, Juiz Paulo Henrique
Tavares.

Parceria com Conselho
Regional de Psicologia
Uma mesa redonda realizada
no último dia 28 de agosto selou o
início de uma parceria inédita entre
a AMATRA 13 e o Conselho Regional de Psicologia (CRP) no apoio a
algumas atividades de interesse da
Magistratura Trabalhista. O evento
integrou as comemorações do mês
do Psicólogo, lembrado na Capital
durante dois dias.
Na quinta-feira 28, o juiz associado Wolney Cordeiro participou
da mesa redonda que tratou sobre
assédio moral. O evento ocorreu
no Hotel Ouro Branco e contou
ainda com a participação de duas
psicólogas e um auditor fiscal do
Trabalho. Já na sexta-feira 29 de
agosto, por meio da parceria entre TRT 13, AMATRA 13 e CRP foi
promovido no Fórum Maximiano
Figueiredo o mini-curso “As influências psicossociais no processo
decisório”, ministrado pela Dra.
Wania Di Lourenzo.

Um lanche para dar as boas vindas
a três novos colegas. Foi assim que os
associados da AMATRA 13 receberam os
juízes do Trabalho Albérico Viana Bezerra,
José Guilherme Marques Júnior e Rodrigo
Samico Carneiro, empossados no último
dia 25 de agosto como juízes substitutos
do TRT da 13ª Região. Os magistrados
recém-empossados foram removidos da
16ª (Albérico Viana e Rodrigo Samico) e
23ª Regiões (José Guilherme). Eles foram

empossados na sede do TRT-PB, para em
seguida serem recepcionados na AMATRA
13. A remoção foi autoriza pelo TRT em
sessão ocorrida no dia 20 daquele mês
quando o Presidente da AMATRA 13, valendo-se do direito de voz da associação
em sessões administrativas, defendeu a
vigência da Resolução n. 21 do CSJT – que
regulamenta o instituto - bem como a necessidade de remoção dos Magistrados em
face da existência de vagas no Regional.

Juiz Sérgio Cabral
lança livro em
João Pessoa

José Guilherme, Albérico Viana e Rodrigo Samico

ESMAT 13 promove Simpósio
de Direito Previdenciário
Será realizado nos
Este evento terá o apoio da
dias 16 e 17 de outubro
deste ano, em João Pessoa,
o “Simpósio de Direito Previdenciário - Aspectos previdenciários e fiscais voltados à jurisdição trabalhista”.
O evento é destinado a juízes e servidores do TRT 13,
advogados e alunos da ESMAT 13.
Promovido pela Escola Superior da Magistratura
Trabalhista da Paraíba (ESMAT 13), vinculada à AMATRA 13, o Simpósio contará com a participação do
professor, Mestre em Direito e Juiz do Trabalho da 12ª
Região, Carlos Alberto Pereira de Castro, que abordará
aspectos como “Relação de seguro social e relação
de emprego”, “Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais”, “Benefícios de aposentadoria voluntária”
e “Benefícios por filiação e prole: o salário família e o
salário maternidade”, entre outros aspectos. As aulas
serão ministradas no Fórum Maximiano Figueiredo, na
Capital, no horário das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.
Confira a programação completa do Simpósio promovido pela ESMAT 13 no endereço eletrônico http://www.
amatra13.org.br/calendario_detalhe.php?id=102.

“Defesa do Executado no
Curso da Execução – Cível e
Trabalhista” é o título do livro
lançado no último dia 28 de
agosto pelo juiz Sérgio Cabral
dos Reis, no Solar do Conselheiro, em João Pessoa. Ao
evento compareceram juízes do
Trabalho e da Justiça Comum,
além de advogados e alunos do
autor, interessados em adquirir
um exemplar da obra.
A apresentação da obra foi
feita pelo juiz Wolney Cordeiro,
que enfatizou a fluidez e a elegância do texto, ressaltando que
tais qualidades se agregavam ao
rico conteúdo da publicação. Já
o autor falou com grande alegria
sobre o momento de realização
a agradeceu o apoio de familiares, alunos e amigos.

Sérgio Cabral durante
o lançamento do livro
e autografando para
convidados
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Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA
Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

Um segredo, meu irmão
Caro irmão,

A culpa é do Fidel
(LA FAUTE À FIDEL, DRAMA, ITÁLIA/FRANÇA,
2006, 99 MINUTOS)
Na Paris de 1970,
uma menina de nove anos
– Anna (Nina Kervel-Bey)
- leva uma vida tranqüila e
confortável com seus pais
Fernando (Stefano Accorsi)
e Marie (Julie Depardieu),
seu irmão François (Benjamin Feuillet) e a babá
Filomena (Marie-Nöelle
Bordeaux), uma exilada
cubana. Sua organizada
vida muda repentinamente
após a chegada de Marga
(Mar Sodupe), uma tia
comunista que influencia
profundamente as convicções de seus pais. A partir
daí, as alterações de rotina
e estilo de vida que são impostas à pequena Anna pelos
“adultos” vão lhe causando insegurança e raiva ao mesmo tempo em que lhe obrigam a rever conceitos sobre
o mundo em que vive.
A culpa é do Fidel!, de Julie Gavras – que é filha do
cineasta grego Costa-Gravas - é um filme leve e divertido,
que aborda de forma sensível as relações familiares,
usando como pano de fundo as mudanças políticas ocorridas no início da década de 1970. Ao utilizar o ponto
de vista da criança, a diretora se permite fazer com
pureza indagações e constatações que o senso comum
não permitiria a um adulto, embora as mesmas sejam
totalmente pertinentes dentro do contexto histórico
e social em que são formuladas. O grande destaque
do filme é atriz que encena a perspicaz personagem
principal que, sozinha, é responsável por quase toda a
graça da película.
O filme invoca uma reflexão, não só de Anna, mas
do espectador, sobre as posturas individuais que adotamos diante da vida, mostrando que nem sempre é fácil
tomar decisões ou mudar nossas atitudes, mas que é
preciso estar aberto a essa possibilidade. É, ao final,
um filme sobre crescimento pessoal, não deixando de
passar, ao mesmo tempo, sua mensagem sobre a necessidade do engajamento político e a importância das
pequenas ações individuais no coletivo.
Recomendo, sem sombra de dúvidas.

Quero lhe contar um segredo: sou cismado com livro de
auto-ajuda. Mas quando recebi
seu presente, O segredo, de
Rhonda Byrne, achei por bem
deixar a cisma de lado, e me
entregar por inteiro à leitura
que a mim se oferecia. Admito
que fiquei com um pé atrás
logo que li a contracapa. Um
cobiçado segredo, transmitido
no correr dos séculos, escondido, desaparecido, saqueado e
adquirido por grandes fortunas,
decifrado pelos maiores gênios
da humanidade, como poderia
agora desnudar-se diante de
todos sem nenhum pudor, e
ainda por cima, fazer com que
qualquer um, ao aprendê-lo,
pudesse ter, ser ou fazer tudo
o que quisesse? Mas não recuei
em meu propósito. Preferi me
embrenhar, como pude, na alquimia daquela pretensa pedra
filosofal.
Daquilo que consegui captar, muita coisa me pareceu
interessante. Foi bom saber
que não somente o Juvenal
da novela, mas eu, você, todo
mundo é uma antena, de todas
a mais poderosa, e que tudo se
move pela lei natural da atração,
atestada pela Física Quântica.
Esta, segundo o livro, afirma
que o universo inteiro surgiu do
pensamento, e toda nossa vida
nada mais é que a manifestação
física das coisas por nós pensadas, pois o tempo é um ilusão,
tudo acontece simultaneamente.
Assim, o que desejamos, que
aparentemente ainda está no futuro, na verdade já existe e está
à nossa disposição. Partindo
desse raciocínio, fica mais fácil
aceitar que tudo o que entra
em nossa vida é atraído pelas
imagens mentais transmitidas
ao universo por cada torre de
transmissão humana.
Aprendi ainda que uma
pessoa tem, em média, 60 mil
pensamentos por dia. E como
não dá para controlar toda essa
produção da mente, é melhor
monitorar os sentimentos, afinal, não se pode ter bons senti-

mentos, com a cabeça cheia de
pensamentos ruins. Por isso, se
você não se sente bem, mude a
freqüência negativa da torre de
transmissão.
Confesso-lhe, porém, que
nem tudo naquela obra de
auto-ajuda me auto-ajudou na
libertação da cisma àquele tipo
de literatura. Não acho certo,
por exemplo, o artifício de se
jogar com pensamentos de
personagens célebres e invocar
trechos bíblicos, fora do seu
contexto, direcionando-os para
a noção de prosperidade como
sinônimo de fazer fortuna. Para
se ter uma idéia, quando quer
reforçar a tese de que tudo
aquilo que se pede com fé o
universo sempre responde,
o livro nos remete tanto aos
Evangelhos de Cristo segundo
Marcos (11, 24) e Mateus (21,
22), quanto ao pensamento
de Buda, de que somos o
resultado do que pensamos.
Ao mesmo tempo, relaciona o
pensamento do amor (a mais
alta freqüência que se pode
emitir) à ciência de ficar rico.
Só que eu não consigo vincular
Jesus e Buda à mentalização
voltada para alguém enriquecer, como fazem o “líder transformacional”, o “trans-religioso
progressista não alinhado”, a
consultora de Feng-Shui para
famosos de Hollywood e o especialista em ajudar pessoas
a se tornar milionárias, entre
outras celebridades cujos retalhos de sabedoria compõem
O segredo.
Peço-lhe, por fim, que não
leve a mal estas minhas conjecturas, nem me tenha na conta
de mal-agradecido. O livro me
foi de grande valia. Se não consegui captar toda a dimensão
do segredo revelado, talvez seja
culpa da fraca mentalização do
meu chinês interior (ouvi dizer
que todo mundo tem o seu); e
se minha torre de transmissão,
que afinal sou eu mesmo, não
consegue sintonizar muito bem
no canal de chamar dinheiro,
quem sabe você, meu irmão, me
ajude a desvendar essa parte do
segredo.

* Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB
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Terra Fria
Projeto AMATRA é Coisa de Cinema
volta a entrar em cartaz
Depois de duas
projeções marcadas
por bons filmes e
debates enriquecedores o projeto
AMATRA 13 é Coisa de Cinema! volta
a entrar em cartaz
em novo horário, às
14h30, da sexta-feira 26 de setembro,
na sala de projeção
do Zarinha Centro de Cultura. Nessa terceira edição será exibido
o filme “Terra Fria”, dirigido por Niki Caro, a mesma do elogiado
“A Encantadora de Baleias”.
A película, que traz Charlize Theron, Frances MacDormand
e Woody Harrelson no elenco, conta a história sobre uma mulher
que trabalha em uma mina e abre um processo de assédio sexual contra uma empresa mineradora de Minnesota, nos Estados
Unidos. Josey Aimes, interpretada por Theron, retorna à sua
cidade natal depois de um casamento mal-sucedido e procura
um novo trabalho para sustentar a família. Mãe solteira de dois
filhos, ela aceita um emprego numa das ocupações mais comuns
da região: operária de uma mina de ferro. Além da dura jornada
diária, Aimes ainda tem que lutar contra o preconceito e o assédio
sexual. Assim, decide lutar pelos seus direitos e ideais. Toda sua
luta contra a injustiça no trabalho inspirou e continua inspirar até
hoje um incontável número de pessoas.

Indicações no Oscar e no Globo de Ouro
O filme, lançado em 2006, ganhou duas indicações importantes: a
de Melhor Atriz para Charlize Theron,
pelo Oscar, e a de Melhor Atriz Coadjuvante, para Frances McDormand, no
Globo de Ouro. O projeto AMATRA 13
é Coisa de Cinema!, que teve início no
final de ano passado, trouxe para os
associados quea gostam de cinema e
uma boa conversa dois filmes importantes – Filadélfia (com Tom Hankis) e
Amistad, dirigido por Steven Spielberg
e estrelado por Anthony Hopkins e
Morgan Freeman.
Então, não esqueça. Na próxima
sexta-feira 26 de setembro, às 14h30,
tem nova sessão do melhor da sétima
arte para os associados da AMATRA 13. E, mais uma vez, quando
as luzes se acendem é que o bom papo entre amigos tem início
para o debate sobre aspectos jurídicos expostos na película. Um
momento sétima arte, sem dúvida, todo especial.

APOIO: Este evento da AMATRA 13 tem o apoio do

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza *

Escolha sua estrela
“Filha, a gente não tem dinheiro para o
presente, mas escolhe uma estrela no ceú,
e fica com ela para toda a vida.”
Será que podemos dar uma segunda chance à vida?
Qual será o limite entre receber o mundo, que nos foi concedido pelas circunstâncias da vida, e o impulso da vontade, na
escolha dos nossos próprios caminhos? Inicio com perguntas
o nosso Livro de Cabeceira, porque foram essas perguntas
que me motivaram a buscar a realização dos sonhos e a
acreditar, sempre, na vida.
Recordo-me dos encontros com Dr. Antônio Cavalcanti,
na Vara do Trabalho de Guarabira - PB, quando insistia em
perguntá-lo a respeito dos limites ao livre-arbítrio humano.
Encantada com toda a experiência de vida e com os conhecimentos nas ciências do Direito, nas Letras e na Teologia
desenvolvidos pela sua formação, acreditava que Dr. Antônio
(não consigo chamar de outra forma) poderia me responder
em poucas palavras a respeito desse mistério da vida.
Obviamente, ele me respondia, com toda sua calma e
segurança, me fazendo mais indagações do que trazendo
respostas prontas. Mostrava-me que a resposta a essa indagação apenas poderia ser respondida sentindo e vivendo.
Passados alguns meses, me vem à frente dos olhos,
numa das inúmeras visitas às livrarias, vasculhando experiências dos “amigos” escritores, O Castelo de Vidro, de Jeannette
Walls. O livro traz a vida nada convencional da escritora, seus
irmãos e seus pais. Trazendo relatos que poderiam nos trazer
os piores sentimentos de angústia, a autora emociona ensinando como a inocência infantil e a fé nas transformações
da vida são forças motrizes da realização humana.
Jeannette mostra como podemos criar olhares diferenciados para os fatos da vida. Mostra que a tragédia ou
a comédia, a tristeza ou a força são facetas do ser humano
diante das dificuldades impostas pelas circunstâncias da
vida e do seu dia-a-dia.
Acredito que na escolha dessa faceta está o nosso livrearbítrio. Acredito que podemos escolher ser dono de uma
estrela escolhida ou passar o natal sem presentes. E no acerto
da escolha podemos encontrar a felicidade.
É essa experiência, esse olhar da vida, que sugiro dividir com os leitores que compartilharem a experiência de
acreditar no Castelo de Vidro. Sejam bem vindos ao mundo
de Jeannette Walls.
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O Castelo de Vidro
Jeannette Walls
368 páginas
Nova Fronteira, 2008.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT 13ª Região
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Juízes do Trabalho
realizam encontro na
cidade de Gravatá
Quarenta Juízes
do Trabalho
e s t i ve r a m
reunidos,
em Gravatá,
no interior
de Pernambuco, em
evento promovido pela
A M AT R A
13, quando
debateram sobre aspectos
relacionados às condições
ideais de trabalho, combate
ao estresse, preservação da
saúde e do bem-estar.
O II Encontro de Qualidade de Vida da AMATRA 13
aconteceu no Hotel Portal de
Gravatá, na cidade de mesmo
nome, entre os dias 1 e 3
de agosto e contou, em sua
programação, com o Juiz do
Trabalho da 6a Região André
Luiz Machado. Na abertuda
do Encontro, o Magistrado
debateu com a associada Lilian Leal sobre condições de
trabalho e os problemas mais
conhecidos da Magistratura.
Reunidos em círculo, vários
associados presentes manifestaram suas opiniões e deram testemunhos sobre como
enfrentaram as adversidades
no início da carreira e como
lidam hoje com os obstáculos
que se apresentam.

No decorrer do final
de semana,
os presentes
puderam ainda conhecer
um pouco
mais da arte
do Pilates e
praticá-lo sob
a orientação
da fisioterapeuta Cibelly
Pereira. O evento foi encerrado com palestra da médida
Gláucia Luna que falou sobre
como obter saúde e qualidade
de vida.
O estresse diário associado ao aumento de responsabilidade decorrente das
inovações no trabalho geram
a necessidade de repensar
a forma de atuação do juiz
em seu labor. Pensando em
tudo isso, foi criado o EQV
- Encontro de Qualidade de
Vida que, no ano passado,
aconteceu entre os dias 15
e 17 de junho, na cidade
de Campina Grande, e que,
neste ano, foi realizado em
região serrana no vizinho
Estado de Pernambuco.
Este evento teve o apoio da

Festejos Juninos da AMATRA 13
E como não poderia deixar de acontecer, a Amatra 13
realizou um festejo alegre e
descontraído para comemorar as
tradicionais festas nordestinas
em homenagem aos santos juninos, Santo Antônio, São Pedro
e São João. Festa folclórica de
origem católica, que permanece
em nossos dias como momento
de alegria e reunião familiar,
independente da religião praticada.
Mais uma vez, foi acesa a chama da fogueira e festejada a
alegria do início da colheita de milho, beneficiada pelo período de
chuvas que se inicia em nossa região.
Dessa vez, a festa aconteceu na Chácara Panorâmica, no
Altiplano, animado pelo grupo musical “As Bastianas”. Como tradicionalmente é esperado, muita comida a base de milho, fogueira e
fogos de artifício. Os magistrados da 13ª Região marcaram presença,
acompanhados dos seus familiares.

Informátic @
Jurídica

MARCOS FARIAS *

TRT paraibano julga em 2ª Instância
recurso em processo 100% eletrônico
Em uma sessão histórica,
a Segunda Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da Paraíba
julgou o primeiro recurso em
processo totalmente eletrônico,
no final do mês de agosto. Por
maioria de votos os juízes do
TRT decidiram pela manutenção
da sentença do juiz da Vara do
Trabalho de Santa Rita.
O julgamento foi rápido.
Da entrada do processo em
Santa Rita, na 1ª Instância, até
o julgamento final pelo TRT, em
2ª Instância, foram pouco mais
de quatro meses. O trabalhador
entrou com a reclamação no
dia 02 de abril passado e no dia
08 de julho o recurso já estava
sendo protocolado no Tribunal
com o pedido de modificação
da decisão do juiz. No TRT o
processo demorou somente 42
dias para tramitar e entrar em
pauta para julgamento.
A Vara do Trabalho eletrôni-

N@vegue!

ca de Santa Rita foi implantada
em maio deste ano, quando todos os procedimentos em qualquer ação trabalhista deixaram
o papel de passaram a ser eletrônicos. Na época tramitavam
na VT 1.400 processos e 1.538
estavam no arquivo provisório,
todos da maneira tradicional, em
papel. Com o novo procedimento, até mesmo esses processos
não receberam mais documentos em papel, passaram a ser
eletrônicos e as novas ações que
ingressaram na VT passaram a
ser totalmente eletrônicas.
No mês de setembro foi
inaugurada a 2ª Vara do Trabalho de Santa Rita, que funciona
também com processamento
100% eletrônico.
Dirigem as Varas de Santa
Rita a Juíza Adriana Sette da
Rocha Raposo (1ª Vara) e o Juiz
Antônio Eudes Vieira Júnior (2ª
Vara).

SITES JURÍDICOS ÚTEIS

Q Legislação do Senado Federal - Em relação à internet, já contamos com significativos repositórios com

ampla base de dados legais. Alguns deles já incorporam a indicação de modificações no diploma legal de
interesse. A base de dados legais do Senado Federal é de visita obrigatória quando se pretende a consulta
de um diploma legal específico ou a busca a partir de palavras ou expressões. Hoje, o banco de dados
possui documentos de referências de boa parte da legislação brasileira de hierarquia superior.
Link - www6.senado.gov.br/sicon/PreparaPesquisaLegislacao.action

Q Legislação

- Presidência da República - O site da Presidência da República apresenta entre seus
pontos fortes um amplo conjunto de normas legais. Seus destaques são: a) Constituição Federal (com a
redação atual e a redação anterior dos dispositivos alterados); b) Constituições Estaduais; c) Emendas
Constitucionais; d) Códigos; e) Medidas Provisórias em tramitação e f) Legislação Federal do Brasil.
Link - http://www.presidencia.gov.br/legislacao/
Legislação sobre a Dívida Ativa da União:
Link - - www.pgfn.fazenda.gov.br

QColeção das Leis do Império do Brasil - Coleção publicada pela Imprensa Nacional, digitalizada. Inclui

Cartas de Leis, Decretos, Alvarás, Cartas Régias, Leis e Decisões imperiais publicados entre os anos de
1808 e 1889.
Link - http://www2.camara.gov.br/legislacao/publicacoes/doimperio

Q  Coleção

das Leis da República Federativa do Brasil - Coleção publicada pela Imprensa Nacional,
digitalizada. Inclui as Leis, Decretos e Decisões do governo do período de 1889 a 2000.
Link - http://www2.camara.gov.br/legislacao/publicacoes/republica

Q Diário

Oficial da União - Onde é possível acompanhar pela internet o conteúdo de vários jornais
oficiais, notadamente o Diário Oficial da União no site da Imprensa Nacional.
Link - www.in.gov.br
(*) Juiz aposentado do TRT 13ª Região, advogado.

Veja mais fotos do 2º Encontro de Qualidade de Vida e da festa junina da
AMATRA na Galeria de Fotos do site da AMATRA 13 (www.amatra13.org.br)
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