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Estão abertas até o próximo dia 
16 de março, na sede da AMATRA 13, 
as inscrições para o “Prêmio Juiz Ruy 
Eloy de Monografias”. O concurso, 
lançado em dezembro de 2008 pela 
Associação e pela Escola Superior da 
Magistratura Trabalhista da Paraíba 
(ESMAT 13), tem como objetivo ho-
menagear o Juiz do Trabalho aposen-
tado Ruy Eloy - um dos fundadores da 
Amatra 13 e seu primeiro presidente, 
bem como um dos idealizadores da 
ESMAT 13. 

Além disso, o lançamento do 
“Prêmio Juiz Ruy Eloy de Monogra-
fias” traz como proposta o estímulo à 

Inscrições de monografias continuam abertas
Produções científicas poderão ser premiadas com até R$ 5.000,00

produção científica sobre conteúdos 
que tenham relação direta com o 
seguinte tema central: “Os direitos 
humanos fundamentais e as relações 
entre capital e trabalho: avanços ou 
retrocessos?”. 

O concurso premiará as melhores 
monografias, recebendo o primeiro lu-
gar o valor de R$ 5.000,00, o segundo 
R$ 3.000,00 e o terceiro R$ 1.000,00. 
Podem se inscrever magistrados, mem-
bros do Ministério Público, advogados, 

professores e estudantes matriculados 
em instituição de ensino superior na 
área de Ciências Jurídicas.

A premiação deverá ocorrer por 
ocasião da abertura do I Encontro 
Nacional de Magistrados do Traba-
lho Aposentados, que acontecerá no 
período de 30 de abril a 02 de maio 
deste ano, em João Pessoa. 

Informações detalhadas poderão 
ser colhidas nos sites www.amatra13.
org.br e www.esmat13.com.br.

Leia mais na PÁGINA 3

Amatra 13 e Esmat 13 têm nova Diretoria
Foram eleitos no último dia 

21 de novembro de 2008 a nova 
Diretoria Executiva e o Conselho 
Fiscal da AMATRA 13, bem como 
a nova Direção da ESMAT 13 

para o biênio 2008-2010 (foto). 
A eleição ocorreu em Assembléia 
Geral Ordinária ocorrida na sede 
da Associação à qual comparece-
ram vários associados.

Campanha conduzida pela AMATRA 13 na 
Paraíba contou com mais de 9 mil assinaturas

Página 12

“Na Natureza Selvagem” e 
“Tudo o que eu queria te dizer...” 
estão entre as dicas culturais 
de filme e livro nesta edição.
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Jornal Amatra 13 é uma publicação 
da Associação dos Magistrados 

do Trabalho da 13ª Região. 
(AMATRA 13)
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ESMAT 13
Diretor:

Juiz José Artur da Silva Torres 
Vice-diretor:

Juiz Sérgio Cabral dos Reis
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ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

COMISSÃO EDITORIAL
Juízes André Machado Cavalcanti

 e Mirella Darc de M. Cahu 

Com o objetivo de apresentar aos Juízes do Trabalho o pano-
rama do funcionamento do orçamento público nos três Poderes, a 
Anamatra realizou, no último dia 25 de setembro, um curso direcio-
nado ao assunto com a consultora geral adjunta e coordenadora do 
Núcleo de Estudos Macroeconômicos da Consultoria de Orçamentos, 
Fiscalização e Controle do Senado Federal Oádia Rossy Campos. O 
evento contou com representantes de 24 Amatras de todo o País. 
O presidente da AMATRA 13, Juiz André Cavalcanti, representou a 
Associação da Paraíba no Curso, juntamente com os Diretores Ana 
Paula Cabral e Adriano Dantas.

Diretoria da AMATRA 13 participa de curso 

sobre orçamento público em Brasília

O velho adágio popular diz que 
“unidos venceremos”. Talvez seja 
essa, para o momento, a palavra de 
ordem mais apropriada para intitular 
este editorial. Explico.

A Comissão de Prerrogativas do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
apresentou proposta de regulamen-
tação do quanto disposto no artigo 
73, III, da LOMAN -–Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, visando à 
limitação da garantia ali expressa, ou 
seja, do afastamento do Presidente 
de Associação, prerrogativa que 
não seria estendida aos dirigentes 
de entidades de “pequeno porte”. É 
verdade, comungo do seu espanto 
ao me perguntar o que seria uma 
associação de “pequeno porte”. 
Mais, por que o Presidente desta 
seria diferenciado em relação aos 
demais, não podendo usufruir de 
uma garantia legal prevista em Lei 
Complementar (n. 60/89), da qual 
não se extrai qualquer requisito a ser 
observado, senão o próprio exercício 
do mandato? 

É certo que o afastamento 
– tal como se verifica em todos os 
demais de semelhante natureza, 
a exemplo dos dirigentes sindicais 
– representa um benefício concedido 
aos próprios representa dos e não 
ao representante. (Antecipo-me em 
responder que foi a compreensão 
desta premissa que me fez rever 
anterior posicionamento quanto à 

matéria, afastando-me de minhas 
atividades jurisdicionais após a pri-
meira metade do meu primeiro man-
dato, continuando a fazer uso dessa 
prerrogativa até este momento ante 
o deferimento do respectivo pleito à 
unanimidadepelo Plenário do TRT da 
13ª Região). 

Espera-se, pois, que a proposta 
não vingue no âmbito daquele Con-
selho que, por disposição constitu-
cional, não tem poderes para regula-
mentar qualquer diploma legal, nem 
mesmo de interpretá-lo, o que cabe 
ao Supremo Tribunal Federal – STF 
(artigo 102, II, da CF), mas apenas 
para “exercer controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder 
Judiciário e do cumprimento dos 
deveres funcionais dos juízes” (artigo 
103-B, § 4º, da CF).

Voltando ao começo, a união é 
imperativa porque se dá em torno 
do Estado Democrático de Direito e 
voltada à sua preservação. É preciso 
que se diga ao Conselho, aos nossos 
associados e aos jurisdicionados que 
a garantia legal de que se trata não 
reverte em prol de interesses par-
ticulares, mas de toda a sociedade 
brasileira, na certeza de que a Ma-
gistratura representa o último pilar 
da democracia. Caindo esta, todo o 
resto, certamente, já terá ruído.

André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13
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 L Juízes unidos...Juízes unidos...



Amatra 13 e Esmat 13 têm nova Diretoria Executiva
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Uma bela solenidade reuniu, no Salão 
Nobre do Paço dos Leões, em João Pessoa, 
personalidades do meio jurídico e familiares 
para a entrega da Medalha da Ordem do Mé-
rito Judiciário do Trabalho, feita pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da Paraíba. O evento, 
realizado no último dia 20 de novembro, 
homenageou mais de 50 pessoas. “Mais do 
que um dever, é uma honra para o nosso Tri-
bunal reconhecer o trabalho prestado pelas 
autoridades homenageadas, por pessoas 
vocacionadas para a cidadania e pelos nossos 
valorosos servidores, que zelam e fazem do 
Regional uma instituição cada vez melhor”, 
declarou a então presidente do TRT/PB, juíza 
Ana Clara Nóbrega. 

Confira no quadro ao lado a relação dos 
juízes homenageados com a medalha “Grau 
Comendor”: 

Juízes recebem Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Foram eleitos no 
último dia 21 de no-
vembro a nova Diretoria 
Executiva e o Conselho 
Fiscal da AMATRA 13, 
bem como a nova Dire-
ção da ESMAT 13 - Es-
cola Superior da Magis-
tratura Trabalhista da 
Paraíba, para o biênio 
2008-2010. A eleição 
ocorreu em Assembléia 
Geral Ordinária ocorrida 
na sede da Associação 
à qual compareceram 
vários associados, entre 
eles o então Vice-Presidente do TRT 13, 
Juiz Edvaldo de Andrade.

Na oportunidade, o Presidente 
André Machado manifestou ao Juiz 
Edvaldo de Andrade, já eleito Presi-
dente do Tribunal para o biênio 2009-
2011, o interesse da AMATRA 13 em 
colaborar na sua gestão oferecendo 
subsídios no processo de tomada de 
decisões e mantendo o diálogo neces-
sário à construção de soluções do in-
teresse da magistratura trabalhista. O 
Vice-Presidente respondeu dizendo que 
pretende realizar uma gestão democrá-
tica e que a participação da AMATRA 13 
oxigena e legitima as decisões tomadas 
pela administração. 

No decorrer da assembléia a 
Diretoria que concluía seu mandato 
prestou contas ao Conselho Fiscal, no 
que se refere ao exercício 2006-2008, 
apresentando também o relatório de 

 André Machado Cavalcanti, juiz presidente da 
Associação dos Magistrados do Trabalho da 13ª Região 
- Amatra 13;

Antônio Cavalcante da Costa Neto, juiz titular da Vara 
do Trabalho de Guarabira;

Antônio Eudes Vieira Júnior, juiz titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Santa Rita;

Arnaldo José Duarte do Amaral, juiz titular da 9ª Vara 
do Trabalho de João Pessoa;

Eduardo Sérgio de Almeida, juiz titular da Vara do 
Trabalho de Itabaiana;

José Airton Pereira, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho 
de Campina Grande;

Lindinaldo da Silva Marinho, juiz substituto do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;

 Marcello Wanderley Maia Paiva, juiz substituto do 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região;

Maria das Dores Alves, juíza titular da Vara do 
Trabalho de Patos;

Normando Salomão Leitão, juiz titular da 2ª Vara do 
Trabalho de Campina Grande;

Rita Leite Brito Rolim, juíza titular da 6ª Vara do 
Trabalho de João Pessoa;

Roberta de Paiva Saldanha, juíza titular da 1ª Vara do 
Trabalho de Campina Grande;

DIRETORIA EXECUTIVA 
 Presidente 

   André Machado Cavalcanti 
Vice-Presidente 

   Ana Paula Cabral Campos 
Diretor Financeiro 

   Rômulo Tinoco dos Santos 
Diretora Secretária 

   Nayara Queiroz Mota de Sousa 
Diretor de Prerrogativas e Assuntos Legislativos 

   Adriano Mesquita Dantas 

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

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

DIRETORIA NOMEADA 
Diretora Cultural 

    Mirella Darc de Melo Cahu Arcoverde de Souza 
Diretor de Esportes

    Paulo Roberto Vieira Rocha 
Diretor de Informática 

    José Marcos da Silveira Farias 
Diretora Social 

    Ana Beatriz Dias Fernandes 

COMISSÃO PARA O CONAMAT 2012 
Marcelo Rodrigo Carniato 
Normando Salomão Leitão 
Wolney de Macedo Cordeiro 

Veja como fica a composição dos órgãos 
de direção da AMATRA 13 e da ESMAT 13: 

atividades e orçamento previsto para a 
ESMAT 13 para o exercício de 2009. O 
Juiz André Machado Cavalcanti, reeleito 
para o cargo de Presidente – em con-
junto com a Vice-Presidente e o Diretor 
Financeiro, Ana Paula Cabral Campos 
e Rômulo Tinoco dos Santos, respec-
tivamente – agradeceu a presença de 
todos e o apoio e confiança depositados 
nos nomes dos eleitos, frisando que a 
nomeação de outros diretores, de forma 
prévia, tinha como finalidade promover 
o engajamento e chamar ao compromis-
so os diretores incumbidos de pastas 
específicas, mencionando ainda que 
o nome de cada um deles havia sido 
lembrado por razões específicas. 

Associados prestigiaram a 
eleição dos novos dirigentes 
da AMATRA 13 e ESMAT 13
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João Pessoa se 
prepara para se-
diar entre os dias 
30 de abril e 2 de 
maio deste ano 

o I Encontro Nacional dos Magistrados 
do Trabalho Aposentados – Ativos por 
uma aposentadoria plena. Promovido 
pela Anamatra (Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho), em 
parceria com a AMATRA 13, este será o 
primeiro evento realizado pela Entidade 
nesse formato e a idéia é reunir juízes 
de diversas regiões para discutir sobre 
problemas específicos 
da inatividade e pro-
por também alternativas 
para uma aposentadoria 
plena. O ministro do TST, 
José Luciano de Castilho, 
deverá participar do I En-
contro em João Pessoa.

A capital paraibana foi escolhida por 
unanimidade durante reunião do Con-
selho de Representantes da Anamatra, 
realizada no último dia 30 de outubro, no 
Rio de Janeiro. A sugestão de João Pes-
soa como cidade-sede do evento partiu 
dos próprios juízes aposentados, em sua 
lista privativa de discussão virtual, sendo 
encampada pelas diretorias da Anamatra 
e da AMATRA 13. A direção da Associa-
ção paraibana está se preparando para 
recepcionar os participantes do Encontro 
no melhor estilo e proporcionar uma 
estadia excepcional na Cidade. 

Para a solenidade de abertura já 
está confirmada a entrega do Prêmio 
Juiz Ruy Eloy de Monografias aos autores 
dos melhores trabalhos apresentados e 
analisados pela Comissão respectiva. As 
inscrições para participação serão aber-
tas a partir do dia 2 de março. Confira 
toda a programação do evento no site 
www.amatra13.org.br

I Encontro Nacional de Magistrados do Trabalho Aposentados

João Pessoa sediará evento em maio deste ano

O presidente da AMATRA 13, juiz 
André Machado Cavalcanti, acompa-
nhado da juíza aposentada Sandra 
Ressel, do Paraná,  esteve no gabinete 
do presidente do TRT da Paraíba, juiz 
Edvaldo Andrade, solicitando o apoio 
do Regional para a realização do 1º 
Encontro Nacional dos Magistrados 
do Trabalho Aposentados que vai 
acontecer de 30 de abril a 2 de maio. 
Durante a visita os juízes apresenta-
ram a programação do encontro e 
fizeram o convite oficial ao presidente 
do TRT para a abertura do evento.

A juíza aposentada Sandra Res-

Comissão elogia hospitalidade de colegas da Paraíba
sel agradeceu apoio da AMATRA 13 e 
do TRT, além da acolhida dos colegas 
de João Pessoa, cujo trabalho coletivo 
permitiu cumprir a intensa agenda 
de preparação prévia do 1º Encontro. 
“Retornamos certos de que o encon-
tro será um sucesso numa terra tão 
hospitaleira”, ressaltou Ressel. “O 
encontro reveste-se de grande im-
portância, não só por ser o primeiro 
e atender reivindicação dos colegas 
aposentados, mas também por  visar 
a discussão de propostas do interesse 
dos juízes inativos atuais e futuros”, 
destacou. 

O presidente do TRT, Edvaldo Andrade, recebeu a Comissão responsável 
pela realização do I Encontro Nacional de Magistrados Aposentados

Belo Horizonte sediará 2º Seminário Nacional sobre a Ampliação da Competência da Justiça doTrabalho
Será realizado de 15 a 17 de abril 

deste ano, em Belo Horizonte, o 2º 
Seminário Nacional sobre a Ampliação 
da Competência da Justiça do Trabalho. 
Promovido pela Anamatra, em parceria 
com a Amatra 3, a Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), a 
Associação Brasileira de Advogados Tra-
balhistas (ABRAT) e o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil, o 

evento tem como objetivo aprofundar a 
discussão sobre as novas competências 
atribuídas à Justiça do Trabalho. 

O seminário tem como público-alvo 
magistrados, membros do Ministério 
Público, advogados, dirigentes sindic-
ais, estudantes (vagas limitadas), entre 
outros. A programação completa do 
evento pode ser encontrada no site www.
amatra3.com.br.
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A Comissão para o CONAMAT 
2012, composta pelos Juízes Mar-
celo Carniato, Normando Salomão 
e Wolney Cordeiro, instituída pela 
AMATRA 13 para tomar as primei-
ras providências preparatórias para 
o CONAMAT a ocorrer em João 
Pessoa, no ano de 2012, já prepara 
o primeiro de uma série de eventos 
destinados a estimular os juízes da 
região a engajarem-se no projeto. 

O seminário ocorrerá em Cam-
pina Grande-PB, entre os dias 13 e 
15 de maio deste ano, e terá como 
público alvo não somente os Juízes 
e servidores do TRT da 13ª Região, 
mas também os alunos das faculda-

des de Direito da cidade, de modo 
a viabilizar um amplo debate sobre 
temas relacionados às “Perspecti-
vas contemporâneas do Direito do 
Trabalho”.

Na semana passada, a Comis-
são esteve reunida com o Presi-
dente da AMATRA 13, Juiz André 
Machado, e o Diretor da ESMAT 
13, Juiz Artur Torres, quando foram 
definidos os primeiros detalhes 
do Seminário, dentre os quais a 
própria temática central. A partir 
de agora, o grupo dará início aos 
demais preparativos e à definição 
dos nomes dos palestrantes e pai-
nelistas.

Comissão da AMATRA define detalhes para 
o 1º Seminário  Campinense de Direito do 

Trabalho e Processo do Trabalho 

Simpósio de Direito Previdenciário da ESMAT 13
Evento reuniu juízes, advogados e servidores em João Pessoa

Um auditório lotado participou, 
nos dias 16 e 17 de outubro de 2008, 
no Fórum Maximiano Figueiredo, do 
Simpósio de Direito Previdenciário 
promovido pela ESMAT 13 - Escola 
Superior da Magistratura Trabalhista 
da Paraíba. O evento, que marcou o en-
cerramento das atividades da ESMAT 
13 abertas ao público em 2008, teve 
como palestrante o Juiz do Trabalho da 
12ª Região e professor Carlos Alberto 
Pereira de Castro, que possui mestra-
do na área pela Universidade do Vale 
do Itajaí e que tratou sobre diversos 
aspectos controvertidos relacionados 
ao Direito Previdenciário e suas reper-
cussões na jurisdição trabalhista.

Certamente um dos questiona-
mentos mais importantes e polêmicos 
do Simpósio referiu-se aos aspectos 
práticos do reconhecimento do vín-
culo empregatício, pela Justiça do 
Trabalho, perante a Previdência So-
cial. Isso porque o tema tem causado 
alguns problemas aos trabalhadores 
que recorrem à Justiça Especializada 
em face da resistência do órgão pre-
videnciário em reconhecer o tempo de 
serviço em questão mesmo quando o 
respectivo recolhimento respectivo é 
efetivado. Foram examinados ainda os 
diversos benefícios previstos na Lei n. 
8.213/91 e outros aspectos da lei de 
custeio da Previdência Social (Lei n. 
8.212/91).

Durante o Simpósio também foi 
sorteado um exemplar do livro Manual 
de Direito Previdenciário, do próprio 
professor Carlos Alberto Pereira de 
Castro, que recebeu das mãos do en-
tão Vice-Diretor da Escola e Presiden-
te da Comissão Editorial da Revista 
da Esmat 13, juiz José Artur da Silva 
Torres, um exemplar da edição nº. 1 
da publicação. O palestrante também 
aproveitou para participar da mobili-
zação contra o trabalho escravo e em 
favor da aprovação da PEC 438-01, 
promovida na Paraíba pela AMATRA 
13, assinando o abaixo-assinado que 
foi remetido, em dezembro passado, à 
Câmara dos Deputados em Brasília.

Assim foi o Simpósio de Direito 
Previdenciário, que contou com a 
presença de juízes, serventuários, 
alunos e advogados, foi patrocinado 
pela Caixa Econômica Federal e contou 
com o apoio do TRT da 13ª Região e 
da São Braz S/A.

O Juiz do Trabalho da 12ª 
Região e professor, Carlos 
Alberto Pereira de Castro, 
foi o palestrante do Simpó-
sio de Direito Previdênciá-
rio promovido pela ESMAT 
13. Carlos Alberto recebeu 
das mãos do vice-dire-
tor da Escola,  juiz Artur 
Torres, um exemplar da 
primeira edição da Revista 
da Esmat 13.



ANO IX I Nº 33 I João Pessoa - Paraíba I  Outubro de 2008 a Fevereiro de 2009

6

AMATRA 13 comemora o fim de ano no Solar do Conselheiro

Uma noite de 

alegria e confraternizaçãoalegria e confraternização

O clima de natal tomou conta 
do Solar do Conselheiro, no último 
dia 5 de dezembro, quando os juízes 
associados à AMATRA 13 reuniram-se 
para festejar o final do ano de 2008. 
Durante a confraternização aconteceu, 
ainda, a posse da Diretoria Executiva e 
do Conselho Fiscal da Associação para 
o biênio 2008-2010.

A festa foi animada pela Banda 
Super Nova e pelo DJ Sony. Associados 
e seus convidados – alguns familiares e 
amigos – dançaram a noite toda e ante-
ciparam, ali, o clima de união e esperan-
ça para o ano novo que se aproximava. 
Um momento para fechar, com alegria 
e otimismo, o ano que passou.

Sobre o Solar

O Solar do Conselheiro foi palco da história de 
inúmeras famílias importantes da Paraíba. Foi lá que 
viveu Antônio José Henriques, presidente da Província 
de São Paulo e conselheiro do Imperador Dom Pedro 
II. Ali nasceu Venâncio Neiva, primeiro governador 
republicano da Paraíba. A edificação foi residência de 
Dona Alice de Mello, que lá contraiu núpcias com o 
político e escritor José Américo de Almeida.

O professor e maestro José de Queiroz Baptista 
foi proprietário e também morou no prédio, que 
abrigou, por um período, a Escola de Música Antenor 
Navarro e posteriormente o curso de Educação Artísti-
ca. Foi nela que também se instalou, por alguns anos, 
a sede do Conselho Estadual de Cultura.*
(*) http://www.gerardo.com.br/site/casa.php)
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O Grupo de Estudos da ESMAT 
13, formado por juízes associados à 
AMATRA 13, reuniu-se no último dia 
03 de outubro para apreciação de 
proposta de enunciado formulada pelo 
Juiz do Trabalho Alexandre Roque Pinto 
acerca do cabimento dos honorários 
sucumbenciais no processo trabalhista.

Após o debate, os juízes aprovaram, 

unanimemente, o enunciado exposto no 
item 1 do quadro abaixo.

 Em outubro do ano passado, por 
ocasião de semelhante reunião desse 
Grupo de Estudos, foram aprovados 
outros dois enunciados (itens 2 e 3, do 
quadro abaixo), dessa feita de autoria 
do Juiz do Trabalho José Artur da Silva 
Torres.

O Grupo de Estudos da ESMAT 
13 foi pensado para propiciar o debate 
entre os Juízes do Trabalho da 13a 
Região e a aprovação de enunciados 
tem a única finalidade de externar o 
pensamento predominante desses 
Magistrados a respeito de temas ainda 
controvertidos na jurisprudência dos 
tribunais trabalhistas.

Os tradicionais descerramento da 
placa de concluintes e aula de encerra-
mento marcaram mais um fim de ano 
letivo da ESMAT 13, durante os dias 26 
e 27 de novembro de 2008. No primeiro 
dia houve o descerramento da placa da 
segunda turma de especialistas lato sen-
su em Direito Material e Processual do 
Trabalho. A turma, aliás, levou o nome 
da secretária da Escola, Katalin Márcia 
Quintilham, e prestou uma homenagem 
especial ao professor Wolney Cordeiro 
que também foi o ministrante da aula 
de encerramento, no dia 27, ocorrida 
na Sala de Sessões Ministro Fernando 
Nóbrega, no TRT da 13ª Região.

A ESMAT 13 oferece anualmente 
o Curso de Pós Graduação Lato Sensu 
em Direito Material e Processual do 
Trabalho, certificado pela FESP Facul-
dades, com 480 horas/aula, estando 
previsto o início do próximo ano letivo 
previsto para março de 2009. Mais 
informações podem ser obtidas pelo 
telefone (83) 3241.7640 ou pelo site 
www.esmat13.com.br.

Grupo de Estudos da ESMAT 13 
aprova novo enunciado

1 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO 
DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO NA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. Não obstante permaneça como 
faculdade das partes litigar pessoalmente 
perante a Justiça do Trabalho, elas têm direito 
a demandar por meio de advogado de sua 
livre escolha, sendo, nesses casos, devidos os 
honorários de sucumbência, inclusive nas lides 
oriundas da relação de emprego, ressalvadas 
as situações de justiça gratuita. 

2 - DANO MORAL. EMPREGADO FALECIDO. 

POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA RE-
CLAMAÇÃO TRABALHISTA PELO CÔNJUGE 
OU SUCESSORES EM NOME DO DE CUJUS. 
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO PARÁGRAFO 
ÚNICO DO ART. 12 DO CÓDIGO CIVIL. À luz 
do Parágrafo Único do Art. 12 do Código 
Civil vigente, aplicável subsidiariamente ao 
Direito do Trabalho, legítima é a condição 
do cônjuge ou sucessores para perpetrar 
reclamatória em nome do de cujus, quando 
este houver falecido antes de ingressar com 
a reclamatória trabalhista que lhe daria di-

reito à reparação por danos morais.

3- EMPREGADO FALECIDO. DANO MORAL 
IN RICOCHETE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO 
EM NOME PRÓPRIO DO CÔNJUGE E DOS 
HERDEIROS. Sem prejuízo da ação que po-
derá ser perpetrada em nome do empregado 
falecido, o cônjuge e os herdeiros poderão 
ainda vindicar, em nome próprio, direito à 
reparação por danos morais em decorrência 
do sofrimento que auferiram após a perda do 
ente querido. 

Escola Superior da Magistratura conclui segunda turma

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Juiz Artur Torres, diretor da ESMAT 13, esteve presente no descerramento da placa juntamente 
com o Diretor de Prerrogativas da AMATRA 13, Juiz Adriano Dantas, 

e da homenageada especial Katalin Quintilham (à esquerda).
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MitoseMetáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

Já vai longe o tempo em 
que Monsenhor era sinôni-
mo de posição graduada na 
hierarquia da Igreja. Hoje é 
título honorífico, um reconhe-
cimento pelo serviço prestado 
ao Povo de Deus.  Quem há 
pouco recebeu esse título foi 
o Padre Jonas Habib que, com 
a Canção Nova, tem levado o 
Evangelho via satélite a tanta 
gente mundo afora. 

Mas é justamente pelo 
peso da evangelização midiá-
tica do Padre Jonas, que peço 
licença  para dizer de minha 
inquietação quando o ouvi, 
um dia desses, fazer uma 
afirmação que, data vênia, 
não cabe mais ser difundida 
atualmente. Na palestra sobre 
vidas transformadas, exibida 
em rede nacional e posta 
à venda como produto de 
consumo religioso, o ilustre 
Monsenhor disse que Maria 
Madalena, antes da conver-
são, tinha sido prostituta, e, 
achando pouco, acrescentou 
que ela não só “servia” os 
soldados do quartel de Mag-
dala, mas também arranjava 
mulheres para os rapazes da 
caserna. 

De onde o Padre tirou 
essa história? Pensei eu co-
migo mesmo. Certo que havia 
uma velha tradição que pinta-
va Madalena como pecadora 
arrependida. Conta-se, por 
exemplo, que em 591 o Papa 
Gregório contribuiu para a 
confusão de três mulheres que 
aparecem nos Evangelhos, ao 
dizer, num sermão: “Aquela 
que Lucas chama de pecadora 
e que João chama de Maria 
[de Betânia] acreditamos ser 
a Maria de quem, segundo 
Marcos, Jesus expulsou sete 
demônios”. A arte, por ou-
tro lado, encarregava-se de 
representar Maria Madalena 
como a prostituta penitente 
de cabelos soltos. 

Essa idéia, porém, não 
resistiu a estudos bíblicos 
mais aprofundados. Não há 
nos Evangelhos um versículo 
que seja, capaz de fundamen-
tar a tese de que a pecadora 

perdoada (Lc 6, 36-40), que 
com lágrimas banhou os pés 
de Jesus e os enxugou com os 
cabelos, seja Maria de Mag-
dala (Lc 8, 2). Esta, diferente 
da primeira, é indicada pelo 
nome, e ao lado de Joana, 
esposa de um alto funcioná-
rio de Herodes, de Susana e 
de outras senhoras, aparece 
como uma das mulheres que 
seguiam Jesus juntamente 
com os Doze, e os serviam 
com os seus bens. Também 
não se deve confundir Madale-
na com a irmã de Marta, a Ma-
ria de Betânia, que preludiou 
a morte de Jesus, ungindo-lhe 
os pés com caro perfume (Jo 
12, 1-8). Portanto, a imagem 
da Madalena arrependida é 
um estereótipo caduco, des-
culpável para o pensamento 
do século VI, mas que não 
se sustenta nos dias de hoje. 
Tanto que a Igreja Católica 
cuidou de desembaralhar a 
história dessas três mulheres, 
quando revisou o Missal  em 
1969. Assim não é por acaso 
que em sua festa litúrgica, 
celebrada em 22 de julho, 
Santa Maria Madalena não 
seja apresentada como uma 
penitente, mas invocada como 
a estrela feliz de Mágdala, a 
quem foi confiado o primeiro 
anúncio da alegria pascal.  

Também não se pode 
dizer que os demônios arran-
cados de Madalena são a pro-
va de que ela havia sido uma 
meretriz. Na mentalidade da 
época, demônios designavam 
os mais diversos elementos 
malignos, como doenças, ins-
tintos e emoções que  se apo-
deravam das pessoas, eram a 
personificação das forças do 
mal. Até os adversários de 
Jesus chegaram a dizer que 
ele estava possuído por um 
demônio (Mc, 3, 22). E aqui 
não vai nenhum vestígio de 
preconceito contra prostitutas 
convertidas; é apenas uma 
questão de justiça, como foi  o 
reconhecimento do  trabalho 
do Padre Jonas, quando lhe 
foram conferidas as honras 
de Monsenhor.

Data vênia, Monsenhor Habib

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

Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Na natureza selvagem
(INTO THE WILD, DRAMA, EUA, 2007, 140 MINUTOS)

No Início da década de 90, o 
jovem recém-formado Christopher 
McCandless (Emile Hirsch) abre 
mão de uma vida confortável e de 
uma carreira promissora para viajar 
sem rumo e sem dinheiro pelos Es-
tados Unidos. Depois de doar para 
caridade suas economias, McCand-
less inicia uma extensa jornada ao 
longo do país, encontrando pessoas 
diferentes, sobrevivendo de bicos, 
viajando de carona e experimen-
tando estilos de vida totalmente 
diversos do que estava acostumado, sempre em busca 
de (auto) conhecimento. Após dois anos na estrada, o 
jovem decide partir para o Alasca, naquela que será a 
maior aventura de sua vida.

 Baseando-se numa história real, o roteirista (adap-
tação do livro homônimo de Jon Krakauer) e diretor Sean 
Penn – que esperou dez anos até conseguir a aprovação 
da família de McCandless para realizar “Na natureza 
selvagem” – conseguiu equilibrar a aventura e o drama 
vivido pelo jovem em um só filme, que emociona ao 
revelar, não só a pureza e o idealismo do personagem 
principal (um ávido leitor de Jack London, Leon Tolstoi 
e Henry David Thoreau), mas principalmente, a sua des-
coberta tardia de que o isolamento na selva e a ruptura 
extrema com o mundo civilizado não seriam a melhor 
resposta às suas inquietações.   

 A evidente crítica ao materialismo e ao consumis-
mo que atingem a sociedade moderna, que permeia 
todo o filme, não é capaz de torná-lo chato ou de abafar 
a poesia da sua impecável fotografia e da bela trilha 
sonora com canções de Eddie Vedder - vocalista da 
banda Pearl Jam. “Na natureza selvagem” é um filme, 
sem sombra de dúvidas, bonito e comovente que conta 
com interpretações primorosas como a de Emile Hirsch, 
que faz o personagem principal e a de William Hurt, 
como o seu pai.  

O filme, que recebeu duas indicações ao Oscar 
(melhor ator coadjuvante e melhor edição), ganhou o 
Prêmio do Público de Melhor Filme Estrangeiro na 31ª 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Já dis-
ponível em DVD.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região
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Ouvir os magistrados. Foi com 
esse objetivo que o juiz Edvaldo de 
Andrade, presidente do Tribunal Re-
gional do Trabalho, reuniu, ainda na 
primeira quinzena de janeiro deste 
ano, juízes Titulares e Substitutos das 
Varas do Trabalho de todo o Estado 
para tratar de assuntos de interesse 
da Instituição. “Meu gabinete estará 
sempre aberto para fazer uma gestão 
participativa”, disse o juiz-presidente, 
que ouviu sugestões e críticas dos 
magistrados e garantiu examiná-las 
com atenção, uma a uma.

Ele também garantiu esforços 
para resolver possíveis problemas 
apontados que possam afetar a juris-
dição. O presidente do TRT reforçou 
a transparência das decisões que 
tomará, mesmo com as dificuldades 
próprias de determinados proble-
mas. Ressaltou que a participação de 
todos na Administração, diretamente 
ou por meio da Amatra 13, é essen-
cial no sucesso do Tribunal.

Os juízes André Machado e 
Adriano Dantas, presidente e diretor 
de prerrogativas, respectivamente, 

Presidente do TRT reúne Juízes e recebe sugestões 
para melhorar atendimento ao jurisdicionado

da Associação dos Magistrados do 
Trabalho, participaram do encontro 
com Titulares e Substitutos e apre-
sentaram diversas sugestões para 
garantir melhoria no atendimento 
ao jurisdicionado. De acordo com o 
presidente da Amatra 13, o encontro 
teve como objetivo estreitar o diálogo 
entre as 1ª e 2ª Instâncias, visando 
encontrar soluções para os proble-
mas comuns aos magistrados. “Esse 
encontro promovido pelo juiz Edvaldo 
de Andrade demonstra a preocupa-
ção da Administração em solucionar 

os problemas. É a prova de que será 
realmente uma Administração parti-
cipativa e democrática”, declarou.

A prometida gestão democrática 
teve início com a nomeação do Pre-
sidente da AMATRA 13 para integrar 
uma comissão mista voltada a propor 
medidas necessárias à implementação 
da Resolução n. 53, do Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho - CSJT, no 
âmbito do TRT da 13ª Região, de modo 
a não causar transtornos às suas ati-
vidades e aos resultados alcançados 
pela Corte nos últimos anos.

Conselho Superior de Justiça do Trabalho 

edita ato sobre licença-maternidade estendida, 

ratificando preocupação da AMATRA 13
O Conselho Superior da Justi-

ça do Trabalho editou no último 
dia 29 de outubro Ato Conjunto 
N.º 31/2008-TST.CSJT, que 
dispõe sobre a licença-ma-
ternidade às magistradas 
e servidoras da Justiça do 
Trabalho. Segundo o texto 
editado pelo Conselho, fica 

garantida à essas mulheres 
o direito à prorrogação por 60 

(sessenta) dias do período da 
licença-maternidade prevista no 
inciso XVIII do art. 7° da Consti-
tuição Federal, nos termos da Lei 
n° 11.770, de 9 de setembro de 
2008. Assim, magistradas e ser-
vidores podem terão suas licenças 

ampliadas para 180 dias.
A iniciativa do Conselho, na 

verdade, já havia sido antecipada 
pela direção da AMATRA 13, que 

protocolou no dia 8 de outubro (20 
dias antes da edição do Ato Conjunto) 

requerimento administrativo através 
do qual postulou à administração do 
TRT 13ª ampliação da licença-mater-
nidade, nos moldes previstos pela Lei 
n. 11.770/08, às Juízas do Trabalho 
da 13a Região. O requerimento foi 
autuado sob o nr. 12.965/08.

Na exposição de motivos, a AMA-
TRA 13 mencionou a necessidade de 
elastecer o período de contato entre 
a mãe e o recém-nascido, no período 
de amamentação, em razão dos in-
contestáveis benefícios para ambos, 
e que a medida - amparada pelo 
normativo mencionado - encontrava 
guarida no preceito constitucional 
contido no artigo 227 da Constituição 
Federal, que protege a infância e a 
juventude.

Tal providência já havia sido ado-
tada pelo TRT da 1ª Região, mediante 
provocação da Associação Regional, 
por meio do Ato n. 79/2008 e foi am-
pliada pela decisão do Conselho.

O encontro teve como objetivo estreitar o diálogo entre as 1ª e 2ª Instâncias
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Os juízes da Paraíba mostra-
ram, durante a última edição dos 
Jogos Nacionais da Anamatra, que 
estão preparados não apenas para a 
lida no trabalho como nos esportes. 
É que os representantes da AMATRA 
13 conquistaram 4 medalhas na 
competição e ficaram no 7º lugar 
geral, com 32 pontos, entre as 
Amatras de todo o País. Os Jogos 
foram realizados no Rio de Janeiro, 
entre os dias 31 de outubro e 2 de 
novembro.

Entre os medalhistas desponta-
ram os juízes Eduardo Souto Maior 
e José Artur Torres, campeões na 

modalidade vôlei de praia, e Paulo 
Roberto Rocha, que conquistou 3 
medalhas - sendo uma referente ao 
2º lugar na corrida rústica de 5.000 
m, outra referente à mesma coloca-
ção, na corrida rústica de 10.000 m, 
e uma terceira, também de prata, 
na modalidade natação 400 m. O 
evento, organizado pela Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho e pela AMATRA 1, acon-
teceu no Forte da Urca, na capital 
fluminense. As edições 2009 e 2010 
dos Jogos acontecerão, respectiva-
mente, nas cidades de Bonito-MS e 
Porto Alegre-RS

Depois de sele-
cionado como um 
dos finalistas da 2ª 
edição do Prêmio 
Anamatra de Direitos 
Humanos, o projeto 
“e-Saber”, promovido 
pelo TRT 13 e que 
teve como parcei-
ro direto a AMATRA 
13, conquistou, no 
último dia 10 de de-
zembro, em Brasília, 
o 2º lugar na categoria Cidadão Ju-
diciário. Pela colocação o “e-Saber” 
foi contemplado com um prêmio 
em dinheiro no valor de R$ 2 mil. O 
projeto paraibano concorreu com o 
“Biblioteca para Todos”, do Paraná 
(9ª Região), e o “Missão Ubaré”, do 
Amazonas/Roraima (11ª Região).

O resultado contagiou a presidên-
cia da AMATRA 13, que destacou a 
grandiosidade do projeto e a importân-
cia da inclusão dos alunos carentes no 
mundo digital com inequívocos refle-
xos na formação da sua cidadania e na 
facilitação do seu ingresso no mercado 
do trabalho. “Revela, por outro lado, 
o acerto da decisão da AMATRA 13 
em participar, como parceira, dando 
nossa parcela de contribuição por 
meio do Programa Traballho, Justiça e 
Cidadania (TJC)”, declarou o presiden-
te da Associação, juiz André Machado 
Cavalcanti.

Para a juíza Lílian Leal, funcionou 
com uma via de aprendizado mútuo 
entre facilitadores e alunos. “A realiza-
ção do TJC na 13ª Região, em parceria 
com o Programa “e-Saber” do TRT13, 
nos ajudou a ensinar e aprender um 
pouco mais sobre cidadania, ajudando 
adolescentes de escolas públicas, em 
sua formação, pois tanto o TRT como 
a Amatra 13 compreendem o conheci-
mento como uma excelente ferramenta 
para o crescimento pessoal e a efetiva 
vivencia da cidadania.”

O projeto “e-Saber”, da Secre-
taria de Tecnologia da Informação 
do TRT da 13ª Região (PB), tem 
como objetivo dar oportunidade a 
estudantes de 14 a 17 anos da rede 
pública de ensino para que conhe-
çam e experimentem o mundo da 
informática e da comunicação. Três 
turmas já participaram do projeto, 
que conta também com a parceria 
da CREDJUST e da ASTRA 13, além 
da própria AMATRA 13. 

Projeto e-Saber conquista 2º lugar na categoria Judiciário Cidadão
PRÊMIO ANAMATRA DE DIREITOS HUMANOS

Juízes paraibanos conquistam 4 medalhas

nos Jogos Nacionais da ANAMATRA

Alunos da rede pública 
municipal de ensino encenam uma 
audiência durante encerramento 
da 1º turma de concluintes do 
Programa Trabalho, 
Justiça e Cidadania. 

Juízes Humberto 
Halison, Paulo Roberto, 
e Clóvis Barbosa 
(da esquerda para 
a direita) participaram 
dos Jogos no Rio de 
Janeiro representando 
a AMATRA 13

Trabalho, Justiça 
e Cidadania



Queria isso mesmo, no passado. 
Não o fiz.

Já quis dizer...
E não disse.

Acredito que qualquer pessoa, em algum momento da 
vida, já se imaginou falando, já resumiu os pontos, já ensaiou 
uma forma de dizer algo a alguém, já ficou diante do espelho... 
E não o fez.

O “queria” cumpriu seu desígnio no tempo verbal. Preté-
rito, pretérito imperfeito. E essa imperfeição humana (ou será 
perfeição divina?) não nos permitiu concretizar a ação.

Martha Medeiros traz no livro Tudo que eu queria te dizer as 
cartas dos pretéritos perfeitos tornando-se o presente de cada 
personagem. Tornado-se presente. Dádiva, como nos explica o 
dicionário. São pessoas que, através de uma carta, conseguem 
falar o que nunca foi dito, conseguem expressar o que sempre 
foi querido. Conseguindo pôr fim ou iniciar uma nova fase da 
história das suas vidas.

Em cada carta, um novo personagem, uma nova história. 
Encantos e desencantos de vivências humanas, próximas, que 
nos faz sentir parte de um todo. Que nos faz repensar nossas 
escolhas e traçar caminhos. Que nos faz perceber a necessi-
dade de comunicação como forma de alcançar a tão falada 
felicidade.

Cartas curtas que, em poucas palavras e alguns segundos 
de leitura, nos remete a um mundo novo, que nos faz entrar na 
intimidade de cada personagem como se fosse um velho amigo. 
E que finda por narrar o alívio de paz trazido pelas palavras.

Martha Medeiros nos mostra que sempre é possível se 
fazer entender. Que sempre é possível falar dos sentimentos. 
Quem sempre é possível expor quem nós somos, o que nós 
pensamos e o que sentimos. Que sempre poderemos contar 
com um interlocutor, que nossa comunicação não será falha e 
que viver é, antes de qualquer coisa, um ato de comunicação.

Sim, é possível que Tudo que eu queria te dizer, se torne 
o dito.

Essa é nova sugestão de um livro de cabeceira.
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Tudo que eu queria te dizer...

Juíza do Trabalho Substituta do TRT 13ª Região

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza *

Tudo que eu queria dizer
Martha Medeiros
Ficção. Editora Objetiva, 2007
Preço sugerido: R$ 28,90

A     N     O     T     E     !

Informátic      
MARCOS FARIAS *

@
Jurídica

Como aprimorar sua pesquisa na Internet

Os operadores de direito, no mundo moderno, estão 
sempre a necessitar de fazer pesquisas na Internet, seja 
em busca de jurisprudência, de doutrina, etc. Consul-
tas em sites de Tribunais ou em sites especializados 
em busca, como o Google e outros. Mas, nem sempre 
os resultados satisfazem ao pesquisador, já que uma 
gama enorme de informações está disponibilizada na 
Internet e, para achar o que se procura, os caminhos 
são longos.

Para facilitar essas buscas, existem operadores 
de busca, que são elementos que especificam quais 
resultados que se quer encontrar, selecionando esses 
resultados. Vamos dar algumas dicas de busca: 

Com os “buscadores”, tente 
usar palavras específicas; quando for 
mais de uma palavra, se usar aspas 
duplas antes e depois do texto, as 
respostas conterão todas as palavras 
pesquisadas; se usar o sinal – (menos) 
antes da palavra, isso significará que 
você não quer vê-la no resultado; um 
sinal + (mais) antes da cada palavra 
expressa o contrário; parte de palavra 
seguida de * (asterisco) pode ampliar 
o resultado (CD* pode resultar em CD-
ROM, CDR/ROM, CD-RW, etc.). Além 
disso, no Google você pode escolher 
que a pesquisa seja feita apenas em 
páginas brasileiras, etc.  

Determinados sites viabilizam 
o uso de operadores lógicos, como 
e-and, ou-or, não-not, etc., ou formas 
especiais, quase sempre referencia-
das no próprio site pesquisado. A 
título de exemplo: para a pesquisa 
avançada de legislação, o Senado 
Federal (http://www.senado.gov.br), 
oferece a seguinte indicação para o 
uso de operadores: 

“E” - Use o operador E para re-
cuperar documentos que contenham 
ambos os termos especificados. Este 
operador não determina em que lugar 
do documento os termos estão. Tam-
pouco estabelece qualquer relação 
de proximidade entre eles. Basta 
que ambos existam no documento, 
em qualquer lugar.  Ex – deputado 
E senador.

“OU” - Este operador permite 
encontrar documentos que contenha 
o primeiro, o segundo ou ambos os 
termos pesquisados. Deputado OU 
senador.

“XOU” - O operador XOU 
permite encontrar documentos que 
contenham OU o primeiro OU o se-
gundo termo, de forma exclusiva, isto 
é, NÃO podem AMBOS ocorrer em 
um mesmo documento. Ex. Deputado 
XOU senador.

“ADJ” - O operador ADJ per-
mite encontrar documentos cujos 
termos especificados (operandos) 
apareçam adjacentes entre si. A 
ordem especificada na busca é a 
ordem em que os termos devem 
aparecer. O termo1 terá que aparecer 
antes do termo2 . A distância entre os 
dois termos pode ser variada atraves 
do modificador ADJn, onde n é um 
numero entre 1 e 99 e identifica a 
quantidade de palavras que podem 
aparecer entre os dois termos. Caso 
não especificado é aplicado um valor 
default. Ex - deputado adj3 federal

“PROX” - O operador PROX é 
bem parecido com o operador adj, 
sendo que a ordem que os termos 
aparecem não importa. O operador 
PROX permite recuperar documentos 
nos quais os dois termos pesquisa-
dos aparecem na mesma sentença, 
em qualquer ordem. Podendo o 
Termo1 aparecer primeiro que o ter-
mo2 ou termo2 aparecendo primeiro 
que o termo1. PROXn, onde n é um 
numero entre 1 e 99 e identifica a 
quantidade de palavras que podem 
aparecer entre os dois termos. Caso 
não especificado é aplicado um valor 
default.

“COM” - O operador COM 
recupera documentos em que am-
bos os termos aparecem na mesma 
sentença.

“MESMO” - O operador MES-
MO permite a recuperação de docu-
mentos em que os termos menciona-
dos aparecem no mesmo parágrafo 
ou subparágrafo.

“NÃO” - O operador NAO 
permite recuperar documentos que 
contenham o primeiro, mas não 
contenha o segundo termo. Ex - de-
putado não senador, recuperará to-
dos os documentos que contenham 
a palavra deputado e não contenha 
senador.
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Mi lhares de 
assinaturas 
são a com-

provação de que a 
população brasilei-
ra tem reivindica-
do medidas legais 
mais enérgicas no 
combate à práti-
ca escravocrata no 
País. Em menos de 
quatro meses de 
campanha contra o trabalho escravo, 
mais de nove mil assinaturas foram 
coletadas, só na Paraíba, em favor da 
aprovação da PEC 438/01, em trami-
tação na Câmara dos Deputados.

Uma das entidades no Brasil que 
tem se empenhado na divulgação do 
abaixo-assinado em favor dessa causa 
é a AMATRA 13, que instalou pontos 
de coleta móveis em toda a cidade de 
João Pessoa para dar à população a 
oportunidade de participar da campa-
nha e pressionar o Congresso Nacional 
a implementar a reforma do art. 243 
da Constituição Federal, que passaria 
a conter previsão de perdimento das 
terras, pelos seus proprietários, desde 
que nelas fossem encontrados traba-
lhadores em condições análogas às de 
escravo, com a reversão das proprie-
dades rurais em favor desses mesmos 
trabalhadores. A proposta encontra-se 
pendente de votação desde 2004.

Para se ter uma idéia dessa triste 
realidade, há hoje, no Brasil, a depen-

Abaixo-assinado em prol da PEC 438-01 

contou com mais de nove mil assinaturas

der da fonte, entre 30 e 40 mil traba-
lhadores laborando em condições de-
gradantes e privados de sua liberdade 
de ir e vir, coagidos a permanecer no 
emprego pelo uso de violência e pela 
servidão decorrente de dívidas contra-
ídas perante o seu empregador.

O trabalho de esclarecimento 
vem sendo feito por meio de visitas 
de juízes engajados na campanha às 
universidades, às escolas e a locais de 
grande aglomeração.  O Presidente da 
AMATRA 13, por exemplo, já ministrou 
palestra sobre o tema no IX Fórum de 
Sáude Ocupacional do TRT 13, além 
de receber convites para falar sobre 
o assunto em outros locais como a 
Faculdade Asper, o Centro Federal de 
Educação Tecnológica da Paraíba (CE-
FET) e o Departamento de Psicologia 
da UFPB. 

Durante a realização da campa-
nha na Paraíba, os juízes Alexandre Ro-
que Pinto, Maria Lilian Leal de Sousa, 
Nayara Queiroz Mota de Souza, Maria 

das Dores Al-
ves e Mirella 
Darc de Melo 
C. A. de Sousa 
participaram 
a t i vamen t e 
na colheita de 
assinaturas 
junto à popu-
lação. 

Também 
no intuito de 
suscitar o de-

bate sobre a problemática em referên-
cia, e a convite de diversos jornalistas 
que compreenderam a necessidade 
de divulgação, o juiz André Cavalcanti 
concedeu diversas entrevistas a emis-
soras de TVs locais e a programas de 
rádio, a exemplo do CBN Debate (1230 
AM) e o programa Câmera Aberta (TV 
Miramar, canal 4).

Vários outros segmentos da 
sociedade engajaram-se na campa-
nha, em reforço à ação da AMATRA 
13, entre eles a ADUFPB (Sindicato 
dos Docentes da UFPB), a Fundação 
Cidade Viva, a Comunidade Maná de 
Oração, FIP (Faculdade Integrada de 
Patos), e outras. A campanha, na 
Paraíba, foi lançada no último dia 
17 de outubro, por ocasião da VIII 
Semana do Judiciário, promovida 
pelo TRT13, oportunidade em que 
vários juízes, advogados e estudan-
tes assinaram o abaixo-assinado, 
dentre eles o Ministro do TST Ives 
Gandra Martins Filho e o jurista José 
Augusto R. Pinto. Qualquer pessoa 
pode participar dessa campanha 
acessando o endereço eletrônico 
www.trabalhoescravo.org.br.

Juiz Carlos Alberto Pereira de Castro 
(12ª Região) e o jurista José Augusto 
Rodrigues Pinto apoiaram a causa 
contra o trabalho escravo e 
participaram do abaixo assinado.
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