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EnDEREçO PAR A CORRESPOnDÊnCIA
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 L Que associação 
eu quero pra mim?

Lembrando que “associação” 
nada mais é do que (dicionário 
Michaelis in http://michaelis.uol.
com. br/moderno/portugues/index.
php?lingua=portugues-portugues& 
palavra=associação) uma “2. Or-
ganização de pessoas para um fim 
ou interesse comum...”, não seria 
hora, nesse simbólico momento de 
ultrapassar as fronteiras de um novo 
ano, de repensar o nosso conceito 
associativo? Explico.

É próprio da natureza humana 
traçar metas e atribuir valores a ques-
tões que nos dizem respeito. Mas o 
agir solidário, em comunhão, o pensa-
mento coletivo não prescinde de uma 
análise menos individual e mais de-
mocrática. É essencial que estejamos 
sintonizados com o ideário do grupo 
como vetor das nossas ações. 

Essa edição do Jornal da Amatra 
13 revela um pouco desse pensamen-
to. A publicação noticia um trabalho 
plural e democrático, fruto do empe-
nho e dedicação de vários associados 
às causas abraçadas pela associação 
regional, desde o combate ao trabalho 
infantil – numa sequência de ações 
que teve início ainda no ano de 2007, 
para falar apenas desta gestão, com 
o lançamento da campanha “Criança 
não trabalha, criança dá trabalho” – 
até a concretização de um sonho da 
magistratura trabalhista paraibana 
consistente na reunião de grandes 
nomes nacionais e internacionais em 
torno de temas relacionados com o 
direito constitucional do trabalho num 

evento amplamente prestigiado por 
estudantes e profissionais.

As próximas páginas demons-
tram o clima de entusiasmo e união 
que contagiou a todos (e foram mui-
tos) os juízes trabalhistas que pres-
tigiaram a solenidade de abertura e 
toda a programação do I Congresso 
Internacional de Direito Constitucio-
nal do Trabalho, realizado no Hotel 
Tambaú, entre os dias 4 e 6 de no-
vembro próximo passado. Da mesma 
forma, a confraternização natalina 
realizada no Bargaço, no último dia 
11, atestou que os juízes paraibanos 
conhecem a hora de, juntos, celebrar 
a vida e as vitórias, preparando-se 
para, no mesmo elo e focados no 
futuro, manterem o engrandecimento 
que fez dessa associação uma entida-
de reconhecida e respeitada ao longo 
dos seus 23 anos de existência.

Voltando a ela, e respondendo à 
pergunta que intitula este editorial, ou-
saria palpitar que, antes de tudo, uma 
associação deve ser democrática em 
sua essência. E essa democracia deve 
necessariamente contaminar cada um 
dos seus componentes. É preciso, en-
tão, renunciar às soberanas verdades 
individuais para adequá-las ao coletivo 
e ao seu pensamento democrático.

Portanto, tenho um desejo para 
a Amatra 13. Feliz democracia em 
2010.

Democracia pra você, Amatra.

André Machado Cavalcanti
Presidente da Amatra 13

AMATRA 13 integrará Comissão Orçamentária do TRT 13
Dando cumprimento ao disposto 

no art. 2º, § 4º, da Resolução nr. 70 
do CNJ, o TRT da 13a Região editou o 
ATO TRT GP nr. 268/09, de 18 de de-
zembro de 2009, criando a Comissão 
Permanente de Orçamento e Gestão 
–COGEPE.

Trata-se de significativa vitória do 
movimento associativo que teve reco-
nhecido, na resolução do CNJ, o direito 
a participar de uma gestão democrática 
do Poder Judiciário. Com isso, os juízes, 
representados por suas associações res-
pectivas, atuarão no planejamento e na 
execução orçamentária dos tribunais, o 
que lhes possibilitará conhecer a reali-
dade da disponibilidade financeira de 
cada unidade, viabilizando, outrossim, o 
salutar debate em torno das prioridades 
no funcionamento dos tribunais no mo-

mento do planejamento e da execução 
do seus orçamentos.

Na 13a Região, a AMATRA 13 
já participava de reuniões periódicas 
com a equipe técnica do TRT 13, por 
iniciativa do Presidente Edvaldo de 
Andrade, mas tal participação não se 
dava nos termos previstos pelo CNJ, 
circunstância que dificultava o pleno 
exercício do direito, na medida em que 
não estavam definidas as regras de tal 
participação.

A associação atuou fortemente na 
busca do reconhecimento deste direito, 
tal como previsto no regulamento do 
Conselho, seja recorrendo ao Pleno do 
tribunal, seja dialogando com a atual 
administração com vistas ao convenci-
mento que, ao final, ocorreu e culminou 
com a edição do ato referido.
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Amatra 13 participa de Fórum de 
Gestão Estratégica do TRT 13

Anamatra reúne juízes em Brasília 
para curso sobre orçamento e gestão 

Da página 2 a 10 e página 12.

O presidente da Amatra 13, juiz André 
Machado, participou da terceira edição do 
curso sobre orçamento e gestão promovido 
pela Anamatra nos últimos dias 16 e 17 de 
novembro, em Brasília. Juízes do Trabalho 
de diversas regiões conheceram um pouco 
do funcionamento orçamentário nos três 
Poderes, com ênfase na elaboração, apre-
ciação e execução orçamentária. Segundo 
o representante da Amatra 13, “a entidade 
estuda a ideia de trazer esse curso à Paraíba 
para que todos os juízes interessados possam 
participar, de modo a promover uma maior 
democratização do conhecimento técnico 
sobre dados e normas que são do interesse 
de toda a magistratura”.

Luciano Athayde Chaves, presidente da 
Anamatra, falou aos participantes durante a 
abertura do evento, ressaltando que a entidade 
cumpre o seu papel político de preparar os juí-
zes para exercerem um governo: “é necessário 
atuarmos na elaboração de metas, propostas 
e projetos de nossos tribunais, acompanhando 

a execução dessas metas e do próprio orça-
mento”, disse o presidente, ao lembrar que a 
Resolução nº 70 do CNJ garante a participação 
de magistrados e servidores, indicados por 
suas entidades de classe, na elaboração do 
planejamento estratégico e orçamentário, bem 
como da execução do orçamento nos tribunais. 
O secretário-geral do CNJ, Rubens Curado, 
também participou da abertura.

O curso foi conduzido pelo professor 
Francisco Glauber Lima Mota, especialista 
nas áreas financeira e operacional e em 
políticas públicas e gestão governamental. 
Os juízes acompanharam ainda palestras 
do Deputado Federal João Dado - Comis-
são Mista de Orçamento da Câmara de 
Deputados; Felipe Daruich Neto - Diretor do 
Departamento de Programas Especiais da 
SOF do Ministério do Planejamento; Adlei 
Cristian Carvalho Pereira - Secretário-Geral 
do CSJT; e Antônio Carlos S. Rebelo - Dire-
tor do Departamento de Acompanhamento 
Orçamentário do CNJ.

O curso sobre orçamento foi promovido pela AnAMATRA e contou com a presença 
do Secretário-Geral do CSJT, Adley Carvalho (no detalhe)

Os associados da Amatra 13 reu-
niram-se em assembleia no último dia 
18 de dezembro para deliberar, dentre 
outros temas, sobre possíveis propostas 
de modificação da Resolução Administra-
tiva nº 096/2009, publicada pelo TRT 13, 
que disciplina a concessão de férias aos 
magistrados do Trabalho lotados neste 
Regional.

O regulamento foi objeto de discus-
são entre os associados que entenderam 
ser necessário, para melhorar a presta-
ção jurisdicional na região, acrescentar 
algumas disposições ao seu texto. Para 
tanto, deliberaram propor ao TRT que 
alguns regramentos sejam também apli-
cáveis aos desembargadores do regional, 
eis que as constantes convocações de 
juízes titulares de vara da Capital, para 
substituição durante as férias daqueles, 
desorganiza a escala de férias preparada 
com bastante antecedência. 

“É preciso conferir tratamento iso-
nômico no trato do gozo das férias, sob 
pena de a 1a instância ser penalizada 
com uma injustificada sobrecarga de tra-
balho”, lembrou o presidente da Amatra 
13 o juiz André Machado. Para ele, “as 
proposições aprovadas em assembleia, 
acaso aprovadas pelo pleno do TRT, pos-
sibilitarão uma melhor organização da 
escala de férias na região”.

Os associados também entenderam 
que os juízes titulares de vara do inte-
rior não devem ser prejudicados com a 
convocação dos seus substitutos para 
atuar em João Pessoa, nos meses em 
que pretendem gozar férias, na medida 
em que as varas da Capital já dispõem 
de um substituto permanente, devendo a 
divisão de trabalho da unidade respectiva 
ocorrer entre este e o juiz titular.

O entendimento deverá ser exposto 
à administração do tribunal em breve por 
meio de requerimento administrativo.

Magistrados discutem
resolução sobre férias

Fotos: Arquivo da AMATRA 13

Ainda em cumprimento à Resolução 
70 do CNJ, os juízes André Machado 
Cavalcanti, Ana Paula C. Campos, Adria-
no Mesquita Dantas e Antônio Eudes V. 
Júnior, integrantes da Diretoria Executi-
va e do Conselho Fiscal da Amatra 13, 
participaram, entre os dias 18 e 20 de 
novembro próximo passado, do Fórum de 
Gestão Estratégica promovido pelo TRT 

13. A participação dos diretores se deu 
na equipe de líderes e líderes ampliada 
e foi decorrente de decisão do Pleno do 
Regional por meio da Resolução Admi-
nistrativa nr. 105/09. Durante esses três 
dias, os Magistrados, juntamente com os 
juízes Humberto Halison B. de Carvalho e 
Silva, Lindinaldo Silva Marinho, Rita Leite 
Brito Rolim, Roberta de Paiva Saldanha 

e Ubiratan Moreira Delgado, além dos 
desembargadores Edvaldo de Andrade 
(Presidente do TRT 13), Paulo Maia Filho 
(Vice-Presidente), Carlos Coelho e Vicente 
Vanderley, e de diversos servidores, ela-
boraram o mapa estratégico do tribunal, 
definindo a sua missão e os seus valores 
num trabalho desenvolvido com muito 
esforço, dedicação e união
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A Anamatra sediou no 
dia 25 de novembro a 3ª 
reunião ordinária de 2009 
do Fórum Nacional de Pre-
venção e Erradicação do 
Trabalho Infantil (FNPETI). 
Pela Anamatra, partici-
pou o juiz André Macha-
do Cavalcanti, integrante 
da Comissão de Direitos 
Humanos da entidade. O 
presidente da Amatra 13 
falou aos presentes sobre 
o Programa Trabalho, 
Justiça e Cidadania (TJC), 
da Anamatra, e sobre a 
importância da inserção da temática 
do trabalho infantil nessa iniciativa. 
O magistrado também distribuiu aos 
presentes exemplares da Cartilha de 
Combate ao Trabalho Infantil, uma 

Carta de Recife
Representantes de 13 Amatras debatem responsabilidade social
A juíza Nayara Queiroz Mota de 

Sousa, integrante da diretoria execu-
tiva  da Amatra 13, participou do IV 
Encontro Nacional dos Coordenado-
res  do programa “Trabalho, Justiça & 
Cidadania”, realizado em Recife nos 
últimos dias 19 e 20 de novembro. O 
encontro representou a maturidade de 
um programa que se irradia por todo o 

Brasil e contribui para a formação da 
cidadania de milhares de jovens.

O evento foi coordenado pelo 
Diretor de Direitos Humanos e Cida-
dania da Anamatra, Gabriel Velloso, e 
culminou com a publicação da “Carta 
de Recife”. Dentre outros pontos de-
fendidos no documento pelos juízes 
do Trabalho está “a responsabilidade 

Juízas participam de seminário sobre direitos 
da criança e adolescente no Sebrae

Maria Lilian Leal de Souza e Mi-
rella D’Arc de Melo Cahu Arcoverde 
de Souza participaram de mesas re-
dondas sobre o trabalho infantil do-
méstico e sobre o papel do Judiciário 
na efetivação dos direitos da criança 
e do adolescente, respectivamente, 
durante o II Seminário de Direitos 
Humanos Relativos à Criança e ao 
Adolescente, que aconteceu nos 
últimos dias 3 e 4 de dezembro, no 
Auditório do Sebrae, em João Pes-

soa. O evento envolveu atores sociais 
protagonistas na história em defesa 
dos direitos humanos e na luta pelas 
garantias constitucionais. 

O seminário, organizado pelo 
Fórum Estadual de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil e 
pelo Fórum Nacional de Prevenção 
e Erradicação do Trabalho Infantil 
– FNPETI, foi comemorativo aos 50 
anos da Declaração dos Direitos das 
Crianças.

Presidente da Amatra 13 representa 
a Anamatra na plenária do FnPETI

Juiz André Machado falou sobre o TJC da Anamatra

social, erigida como um dos pilares 
do planejamento estratégico do Poder 
Judiciário, deve ser estimulada com a 
participação direta dos juízes em pro-
gramas de qualificação da cidadania, 
contribuindo para superar o déficit de 
informação e conhecimento que gera 
e reproduz a violação dos direitos hu-
manos e sociais em nosso país”.

iniciativa da entidade em parceria 
com o Comitê Betinho Ação da Ci-
dadania, a Fundação Abrinq pelos 
Direitos da Criança, entre outras 
instituições.

No último dia 17 de novembro, por meio 
do protocolo nr. 17.343/09, a AMATRA 13 
requereu ao TRT 13ª Região a cessação dos 
descontos, a título de imposto de renda, sobre 
o auxílio pré-escolar pago aos Magistrados.

Na oportunidade, enfatizou-se à admin-
istração que cabe ao CSJT, que editou o Ato 
nr 150 – do qual consta o reconhecimento 
do direito dos juízes ao benefício referido 
-, “exercer, na forma da lei, a supervisão 
administrativa, orçamentária, financeira 
e patrimonial da Justiça do Trabalho de 
primeiro e segundo graus, como órgão cen-
tral do sistema, cujas decisões terão efeito 
vinculante”.

Salientou-se ainda que o artigo 16 do 
Ato citado é expresso ao prever que “O bene-
fício de que trata este Ato não se incorpora 
aos vencimentos para quaisquer efeitos, não 
constitui rendimento tributável, nem sofre 
incidência de contribuição para o Plano de 
Seguridade Social, na forma prevista no art. 
4º, § 1º, inciso VI, da Lei nº 10.887, de 18 de 
junho de 2004”.

Em 18 de dezembro próximo passado, 
a administração acolheu a pretensão da 
associação, determinando o cumprimento 
do ATO nr 150 do CSJT para que o auxílio 
pré-escolar não mais sofra a incidência do 
imposto de renda.

AMATRA 13 obtém 
isenção de IR sobre 
auxílio pré-escolar

Diretor do Fórum 
tem regulamentação 
aprovada pelo TRT

Na sessão administrativa ocorrida no 
último dia 10 de dezembro, o Pleno do TRT 
13 aprovou a Resolução Administrativa 
nr. 128/09, da qual constam os critérios 
objetivos de escolha dos diretores dos 
Fóruns da 13a Região, bem como as suas 
atribuições, disciplinando, outrossim, a 
estruturação das respectivas secretarias.

A medida decorreu de requerimento 
administrativo formulado pela AMATRA 13 
(Protocolo nr. 1184/08) que fez susten-
tação oral, por ocasião do julgamento do 
pleito, através do Diretor de Prerrogativas 
Adriano Mesquita Dantas.

Foto: Arquivo da AMATRA 13
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Francisca Poliana Aristóte-
lis Rocha de Sá foi empossada, 
no último dia 02 de outubro, no 
cargo de Juíza Substituta do TRT 
da 13a Região, em vaga aberta 
em decorrência da remoção da 
juíza Janaína Vasco Fernandes, 
entrando em exercício na Vara do 
Trabalho de Sousa. A posse acon-
teceu no gabinete do presidente do 
TRT 13, desembargador Edvaldo 
de Andrade, com a participação 
de magistrados, diretores, servi-
dores do Regional e familiares da 
magistrada.

O juiz Rômulo Tinoco, titular 
da 8ª Vara do Trabalho de João 
Pessoa e representante da Ama-
tra 13, deu as boas vindas à juíza 
Francisca Poliana e destacou que 
a Justiça do Trabalho da Paraíba 
é hoje referência nacional. “Tenho 
certeza que a magistrada vai se 
encaixar perfeitamente nos nossos 
objetivos”, disse, afirmando que 
a Amatra vai estar sempre à sua 
disposição.

A nova magistrada falou da 
importância de cumprir a missão, 
que é promover a justiça social. 
“Quando se faz o trabalho com 
amor, responsabilidade e ética, 
tudo flui para a cidadania, garan-
tindo o princípio maior que é a 
dignidade humana”, revelou. Para 
ela, a posse significa o início de 
um novo tempo.

Reunidos no auditório Ministro 
Fernando Nóbrega, do Tribunal Regional 
do Trabalho da Paraíba, os 38 concluin-
tes da Escola Superior da Magistratura 
Trabalhista da Paraíba participaram, 
no dia 02 de dezembro, da solenidade 
de formatura do Curso de Pós-Gradua-
ção “Lato Sensu” em Direito Material e 
Processual do Trabalho do ano letivo de 
2009. Prestigiaram o evento magistra-
dos do Trabalho, professores e familiares 
dos formandos.

Inicialmente ocorreu o descer-
ramento da placa, que contou com a 
participação do diretor da Esmat 13, 
juiz José Artur Torres, do presidente da 
Amatra 13, juiz André Machado, do juiz 
Ubiratan Delgado, pai de uma concluin-
te, do professor que dá nome à turma, 
Francisco José Garcia Figueiredo e da 
oradora, Giselle Dore Marques.

O diretor da Esmat 13, Artur Tor-
res, em discurso durante a solenidade, 
parabenizou os alunos “pelo esforço 
e sacrifício”, além de enfatizar que a 
Escola procurou oferecer o melhor ano 
letivo a todos, “unindo alunos brilhantes 
com professores primorosos podemos 
constatar o bom resultado através dos 
trabalhos de conclusão do curso”, afir-
mou o juiz.

Artur aproveitou a oportunidade 
para convidar os concluintes a participar 
de atividades da Esmat 13 que vão além 
dos cursos, a exemplo de concursos 
de monografias, publicação de revista 
científica, congressos e seminários. 
“Estamos de braços abertos para rece-
bê-los”, assegurou o diretor ao finalizar 
seu discurso desejando sucesso a todos 
os concluintes.

Logo após, a oradora da turma 
“Professor Francisco José Garcia Figuei-
redo”, Giselle Tavares de Pinho Dore 
Marques, falou em nome dos alunos 
ao agradecer aos pais, familiares e a 
contribuição dos professores. Os alunos 

38 concluintes da ESMAT participaram da solenidade de formatura no TRT 13

Formatura da Esmat
Terceria turma conclui pós-graduação “lato sensu”

Descerramento da placa de formatura

também prestaram uma homenagem 
especial à secretária da Esmat 13, Ka-
talin Quintilham, “por sua generosidade, 
dedicação e amor ao trabalho”.

A “aula da saudade” ficou por conta 
do professor que denomina a turma, 
Francisco José Garcia Figueiredo, que 
agradeceu “imensamente a homenagem 
dos alunos”, além de demonstrar grati-
dão ao presidente da Amatra 13, André 
Machado, e ao diretor da Esmat 13, 
Artur Torres, pela oportunidade de fazer 
parte do corpo docente da escola.

O curso de Pós-Graduação “Lato 
Sensu” em Direito Material e Processu-
al do Trabalho foi muito elogiado pelos 
formandos. A concluinte Flavia Raquel 
Miranda Dias afirmou que “quando ter-
minamos um curso de Direito já saímos 
apaixonados, mas quando cursamos a 
Esmat concretizamos esse amor pelo 
Direito, sobretudo pelo Direito do Traba-
lho, então acredito que para todos nós foi 
muito gratificante, o curso é muito bom 
e os professores são ótimos”.

Ao final da solenidade, foi servido 
um coquetel aos participantes no hall de 
entrada do Tribunal Regional do Trabalho 
da 13ª Região.

Empossada nova 
juíza no TRT 13

A juíza Francisca Poliana recebeu as 
boas vindas durante posse no TRT 13

Fotos: Felipe Trindade

Fotos: ASCOM TRT 13
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Palestrantes qualifica-
dos e respeitados no meio 
jurídico, programação vasta 
de temas discutidos por 
operadores do Direito na 
atualidade e uma organiza-
ção impecável. Eis a receita 
seguida pela Associação 
dos Magistrados do Tra-
balho da 13ª Região para 
obter os elogios dirigidos ao 
I Congresso Internacional 
de Direito Constitucional do 
Trabalho, realizado entre os 
últimos dias 4, 5 e 6 de no-
vembro, no Hotel Tambaú.

O juiz André Machado 
Cavalcanti, presidente da 
Amatra 13, ao falar da 
alegria e satisfação em 
realizar o evento, agrade-
ceu aos que acreditaram 
e compareceram ao Con-
gresso: “confio que planta-
mos a semente da reflexão 
aqui entre esses 638 con-
gressistas, despertando 
o interesse pelos  temas 
discutidos”, disse o ma-
gistrado. “Creio que pela 
qualidade dos palestrantes 
nosso objetivo foi atingido”, 
completou ao agradecer 
a cada participante, bem 
como pelo desprendimento 
dos palestrantes que desde 
o primeiro contato da orga-
nização colaboraram com a 
realização do Congresso.

Amatra 13 comemora sucesso de evento 
que reuniu mais de 600 pessoas

“Confio que plantamos a semente da reflexão aqui 
entre esses 638 congressistas, despertando 

o interesse pelos  temas discutidos” 
(André Machado Cavalcanti, presidente da AMATRA 

durante o encerramento do evento)

“O Congresso promovido pela Ama-
tra13 e pela Escola Superior da Magis-
tratura Trabalhista da Paraíba (Esmat 13) 
não poderia ter acontecido sem o apoio de 
nossos colaboradores”, ressalta o juiz do 
Trabalho André Machado Cavalcanti.

“Agradeço aos que abraçaram a idéia 
da realização deste evento, nos apoiando 
financeiramente para que trouxéssemos 
ao estado vários juristas renomados que 
nos brindaram com excelentes reflexões”, 
comenta o presidente da Amatra 13 ao citar 
o patrocínio da Caixa Econômica Federal, 
Correios, Alpargatas, Energisa, Prefeitura 
de João Pessoa e Governo do Estado da 
Paraíba. O evento recebeu ainda o apoio da 
São Braz, Sistema Correio de Comunicação, 
M. Dias Branco, FIEP, Credjust, Gráfica 
Moura Ramos e Coteminas.

Desde a idealização e durante todo o 
processo de organização, a dedicação dos 
integrantes da comissão organizadora do 
Congresso foi fundamental para a concreti-
zação do sucesso do evento. Composta pelos 
juízes que também atuam na Comissão Para 
o CONAMAT 2012, Marcelo Carniato, Artur 
Torres, André Machado, Adriano Dantas e 
Normando Salomão, a comissão do I Con-
gresso Internacional da Amatra 13 contou 
ainda com o afinco e dedicação da secretária 
da Esmat 13, Katalin Quintilham, que coor-
denou todo o evento, e com a preocupação 
de outros tantos associados que colaboraram 
de diversas formas para o sucesso do evento.

Comissão organizadora

Em virtude da realização do 
Congresso, seus idealizadores 
receberam “Moção de Aplauso” 
por parte da Assembleia Legis-
lativa do Estado. A proposta do 
deputado Rodrigo Soares (PT) 
foi aprovada pela casa acatando 
a justificativa de que “ante a im-
portante iniciativa e o brilhante 
trabalho realizado, consignamos 
nossas congratulações com votos 
de absoluto sucesso”. 

Moção de aplausos

Apoio e patrocínio
Juiz Marcelo Carniato, integrante da 
Comissão para o COnAMAT 2012, um dos 
responsáveis pelo sucesso do congresso 
internacional
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Veja logomarcas de todos os apoiadores
e patrocinadores na página 9
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Os juízes do Trabalho Alexandre Ro-
que e Sérgio Cabral dos Reis elogiaram 
a organização do evento, “parabenizo a 
equipe que coordenou nosso congresso 
pelo êxito obtido. Foi um sucesso de 
crítica e público. Que venham outros 
ainda melhores!”, disse Alexandre e 
concordou Sérgio.

Antônio Eudes Vieira Júnior asso-
ciou-se à manifestação dos colegas: “a 
opinião é unânime”, revelou. “Há muito 
tempo não participávamos de um evento 
de tamanha qualidade e com palestran-
tes de elevadíssima expressão. 

O diretor da Esmat 13, juiz José 
Artur Torres, agradeceu, em nome da 
escola, “a colaboração de todos para 
a realização do nosso evento. Queria 
salientar que nossa satisfação ainda foi 
maior pelo grande número de colegas da 
nossa região que prestigiaram o evento. 
Sem sombra de dúvida, essa foi a nossa 
maior retribuição”.

Para o juiz do Trabalho Clovis Ro-
drigues Barbosa, a Amatra 13 e todos 
que colaboraram com a realização do 
congresso estão de parabéns. Além do 
excelente nível das palestras, o evento foi 

deveras organizado, o que confere maior 
credibilidade à entidade quando da rea-
lização de novos eventos”, comemorou 
ao lembrar que a associação paraibana 
já trabalha para o CONAMAT 2012.

O presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho da 13ª Região, desembar-
gador federal Edvaldo de Andrade, e 
o juiz Luciano Athayde, presidente da 
Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
prestigiaram a solenidade de abertura 
do evento e também parabenizaram a 
Amatra 13 pela iniciativa.

Juízes elogiam organização do evento

O lançamento da 
2ª edição da Revista 
Científica da Escola Su-
perior da Magistratura 
Trabalhista da Paraíba 
chamou a atenção dos 
participantes durante a 
abertura do Congresso, 
realizada no dia 04 de no-
vembro. O diretor da Esmat 
13, juiz do Trabalho José 
Artur Torres, apresentou a 
publicação e falou sobre o ob-
jetivo de proporcionar a partir 
da Revista mais um meio de 
contribuição para o desenvol-
vimento cultural e científico da 
nossa sociedade.

Artur salientou ainda o fato 
da comissão editorial da 2ª edição 
da Revista da Esmat 13, composta 
por ele e pelos juízes Adriano Mes-
quita e José Marcos, ter tido grande dificuldade para 
selecionar os artigos que seriam publicados, “devido 
o grande número de textos que foram enviados à 
comissão após a divulgação de edital”, explicou o 
magistrado.

A Revista estará disponível para venda na Livra-
ria Prática Forense e na sede da Esmat 13 (3º piso 
do Shopping Tambiá).

2ª edição da Revista da 
Esmat é lançada no Congresso

Um dos momentos marcan-
tes da solenidade de abertura do 
evento foi a apresentação do re-
pentista Oliveira de Panelas (foto), 
que cantou versos de cordel sobre 
as leis trabalhistas que serão trans-
mitidos pelas rádios do Estado da 
Paraíba através do projeto Cordel do Trabalho, de au-
toria da Assessoria de Comunicação do TRT paraibano 
e lançado pela Amatra 13 com o apoio da Fundação 
Cidade Viva. 

Os repentes, que vão ensinar aos trabalhadores 
sobre o que diz a lei em relação aos seus direitos,  são 
de autoria do poeta popular Oliveira de Panelas. Para 
que o projeto alcance realmente a população, a Pre-
sidência do TRT vai buscar o apoio das emissoras de 
rádio de todo o estado. CDs com os 15 versos, de 30 
e 45 segundos, interpretados por Oliveira de Panelas, 
serão distribuídos com as emissoras. 

Segundo o juiz André Machado, “através desse 
projeto, poderemos levar aos cidadãos paraibanos, no-
tadamente os mais humildes e que residem em locais 
distantes dos grandes centros, noções de cidadania e 
justiça através da autêntica cultura popular”.

Projeto traz Lei 
do Trabalho em 
Literatura de Cordel
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Durante quatro dias, especialistas de diversos estados 
e países dividiram os conhecimentos em Direito Constitu-
cional do Trabalho com mais de 600 congressistas que 
lotaram, diariamente, o Auditório Sérgio Bernardes, no 
Hotel Tambaú. Saiba um pouco do que cada palestrante 
falou no evento:

ABERTuRA - A conferência de 
abertura do Congresso ficou a cargo do 
Professor Manuel Carlos  Palomeque 
López, representante da Espanha que 
falou sobre os direitos constitucionais 
dos trabalhadores, destacando a neces-
sidade de prevalência da Constituição 
Federal sobre outros ordenamentos nas 
relações de trabalho. O palestrante foi 
apresentado pelo presidente da Anama-
tra, Juiz Luciano Athayde Chaves.

TuTELA TRABALHISTA - O Procu-
rador do Ministério Público do Trabalho 
da 21ª Região, Xisto Tiago, fez explana-
ção a respeito da tutela trabalhista dos 
direitos difusos e coletivos sob a ótica 
constitucional assegurando que este é 
um fator decisivo para o bem estar so-
cial. A mesa foi presidida pelo juiz Paulo 
Henrique Tavares da Silva, titular da 2a 
VT da Capital.

DIREITOS SOCIAIS - Ivo Dantas, 
juiz do Trabalho aposentado da 6ª 
Região, deu seguimento ao quadro de 
palestras falando sobre intangibilidade 
dos direitos sociais e trabalhistas. O 
Doutor em Direito pela UFPE e pela 
UFMG foi apresentado aos congressistas 
pelo juiz Juarez Duarte Lima, titular da 
VT de Areia-PB.

COMPETÊnCIA COnSTITuCIO-
nAL – O professor e escritor Renato 
Saraiva falou a respeito do boicote à 
competência constitucional da Justiça 
do Trabalho, enfatizando a necessidade 
de os juízes trabalhistas lutarem pela 
manutenção de histórica conquista, de 
toda a sociedade, obtida por meio de 
recente reforma constitucional. O Procu-
rador-Chefe substituto na PRT/6ª Região 
foi apresentado pela Juíza Substituta 
Rosivânia Gomes Cunha (13ª Região).

DIGnIDADE HuMAnA - O por-
tuguês Mário Alberto Pedrosa Reis 
Marques apresentou conhecimentos 
sobre o tema “A dignidade humana: 
uma simples cláusula de estilo?”, Reis 
Marques foi mais uma participação 
que consolidou a qualidade dos nomes 
escolhidos pela comissão organizadora 
para o quadro de palestras do evento. 
Foi apresentado, na ocasião, pelo Juiz 
Substituto Cláudio Pedrosa Nunes (13a 
Região) que agradeceu “efusivamente 
pelos esclarecimentos” do representante 

de Portugal.

ATIVISMO JuDICIAL - Ricardo Te-
nório Cavalcante deu prosseguimento 
às palestras tratando sobre “princípios 
e ativismo judicial: desafios da jurisdi-
ção constitucional”, defendendo a ética 
como ponto fundamental para o respeito 
à Constituição. Coube ao também ala-
goano Juiz do Trabalho Substituto da 
13ª Região, Clóvis Rodrigues Barbosa, 
presidir a mesa dessa palestra.

PROCESSO DO TRABALHO - Logo 
após, foi a vez do juiz do Trabalho da 
13a Região Marcelo Rodrigo Carniato 
apresentar o palestrante Júlio César 
Bebber, juiz do Trabalho titular da 2ª 
Vara do Trabalho de Campo Grande 
(MS). Bebber falou sobre “o processo do 
trabalho sob a perspectiva dos direitos 
fundamentais”, defendendo a necessida-
de de conhecimentos multidisciplinares 
como condição para entender o Direito: 
“nós operadores precisamos ter noção 
de psicologia, filosofia, sociologia, entre 
outros, para entendermos não só a legis-
lação, mas os seres humanos”.

LIBERDADE SInDICAL - Já a pro-
fessora uruguaia Maria Rosina Rossi 
Albert abordou o tema “O Direito e a 
liberdade sindical no processo do tra-
balho”, demonstrando parâmetros vi-
gentes no Uruguai e fazendo uma leitura 
positiva da lei e seu efeito social. Rosina 
foi acompanhada em sua palestra pelo 
juiz Eduardo Sérgio de Almeida, que 
agradeceu a presença da palestrante 
elogiando-a por seus conhecimentos.

DIREITOS HuMAnOS – Em mesa 
presidida pelo Diretor de Prerrogativas 
da Amatra 13, o juiz Adriano Mesquita 
Dantas, o ex-presidente da Anamatra 
(biênio 2003/2005), Grijalbo Coutinho 
Fernandes palestrou sobre “O Direito 
do Trabalho como um dos ramos dos 
Direitos Humanos: natureza, normati-
vidade jurídica internacional e jurispru-
dência das Cortes Regionais de Direitos 
Humanos (Interamericana, Européia e 
Africana)”. Em sua explanação, Grijalbo 
fez um histórico sobre o reconhecimento 
dos direitos sociais, que inclui o Direito 
do Trabalho, apontando a necessária 
mudança do ponto de vista jurídico, 
“o panorama novo é romper com o 
velho positivismo, rompendo barreiras 

Especialistas em 
Direito Constitucional dividem 

conhecimentos com congressistas

Fotos: Felipe Trindade e ASCOm TRT 13
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e colocando em prática os direitos fun-
damentais”.

ACESSO COLETIVO À JuSTIçA – 
Para iniciar a palestra sobre “acesso 
coletivo à Justiça do Trabalho como 
um Direito Fundamental”, Carlos Hen-
rique Bezerra Leite, Desembargador 
Federal do Trabalho do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 17ª Região (ES), 
demonstrou seus dotes de intérprete. 
Cantando a música Que país é esse?, 
da Banda Legião Urbana, o desembar-
gador chamou atenção para os temas 
do Direito, dando enfoque na esfera da 
efetividade. O palestrante animou os 
congressistas, que aplaudiram em pé 
seu desempenho.

Carlos Leite encampou a ideia de 
outros palestrantes do evento, defen-
dendo o ativismo judiciário, que amplia 
os poderes do juiz dando liberdade para 
novas aplicações das leis, efetivando 
os direitos humanos. O palestrante foi 
apresentado pelo Diretor da Esmat 13, 
juiz José Arthur da Silva Torres.

DISPEnSA IMOTIVADA - O Doutor 
em Ciências Jurídicas, integrante da 
REDJUS - Universidade Lusíada, Thiago 
Rodrigues Bastos, proferiu a palestra 
“a garantia, a dispensa imotivada e 
redução de jornada de trabalho”. O 
português relatou que a redução da 
jornada de trabalho de 44 para 40 horas 
semanais obteve êxito em Portugal. O 
palestrante comentou, por fim, que é 
necessário permitir uma compensação 
para o empregador, “que deve ser nego-
ciada através de um diálogo que ofereça 
uma maior flexibilidade nas relações 
trabalhistas”. Coube ao advogado Se-
verino Brazil acompanhar o palestrante 
em sua apresentação.

DIREITO E PROCESSO COLETIVO 
– O vice-presidente do TRT 13, desem-
bargador Paulo Maia Filho dividiu com 
Eduardo von Adamovich, juiz do Traba-

lho no Rio de Janeiro, o painel sobre 
Direito e processo coletivo. O paraibano 
falou sobre jurisdição normativa, base-
ando-se em sua recém aprovada tese de 
mestrado. Já Eduardo comentou sobre 
o Direito Coletivo do Trabalho e o Direito 
Constitucional. O painel foi intermediado 
pelo juiz Ubiratan Moreira Delgado, juiz 
Titular da 7a VT da Capital.

COLOnIALISMO E DIREITO DO 
TRABALHO – Em mesa presidida pela 
Juíza Herminegilda Leite Machado, 
titular da 3a VT da Capital, o professor 
na USP, Jorge Luiz Souto Maior, em pa-
lestra intitulada Colonialismo e Direito 
do Trabalho, comentou que os juristas 
não podem continuar olhando para 
“um direito morto” e defendeu que o 
Direito do Trabalho é um instrumento 
de justiça social.

DESRESPEITO À COnSTITuI-
çãO – Ministra do Tribunal Superior 
do Trabalho, Kátia Magalhães proferiu 
a palestra de encerramento do even-
to. Ao falar sobre “a efetivação dos 
direitos constitucionais do trabalho”, 
a Mestre em Direito Constitucional 
pela Universidade Federal do Ceará 
raciocinou que o desrespeito advindo 
de alguns acordos coletivos demonstra 
um descompromisso ético de sindi-
catos e empresas, adicionando ainda 
que “descumprir direitos trabalhistas 
significa desrespeitar a Constituição do 
país”. Para Kátia, a Justiça do Traba-
lho procura o equilíbrio entre os dois 
pólos: o capital e o trabalho. “A partir 
do momento que conhecem seus di-
reitos os trabalhadores buscam mais e 
assim podem usufruir, por exemplo, de 
aviso prévio, hora extra, enfim, direitos 
básicos que muitas vezes não são cum-
pridos”, revelou a Doutora em Políticas 
Públicas pela Universidade Federal do 
Maranhão que proferiu palestra em 
mesa presidida pelo Desembargador 
do TRT 13 Afrânio Neves de Melo.

APOIO E PATROCÍnIO DO I COnGRESSO InTERnACIOnAL DE DIREITO COnSTITuCIOnAL DO TRABALHO

Fotos: Felipe Trindade e ASCOm TRT 13
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Os juízes Eduardo Cavalcanti e 
José Artur Torres, da Amatra 13, trou-
xeram para casa a medalha de prata 
do vôlei de praia, uma das modalida-
des integrantes dos Jogos Nacionais 
da Anamatra – Bonito 2009.

Em partida muito disputada, os 
paraibanos, que foram os campeões 
da edição 2008 dos jogos, realizaram 
a final com a dupla catarinense Gus-
tavo Menegazzi e Fernando Erzinger 
(Amatra 12), que venceram por 25 a 
16 (em set único).

O terceiro lugar ficou com a dupla 
da Amatra 2, Ednaldo  Lima e Jefferson 
Genta. A entrega das medalhas para os 
três primeiros colocados foi feita pelos 
dirigentes da Anamatra, Luciano Athay-
de (presidente) e Carla Leal (diretora de 
eventos e convênios), e pelo presidente 
da Amatra 24, Leonardo Ely.

A edição de 2009 dos Jogos Na-
cionais da Anamatra foi realizada no 
Zagaia Eco Resort, na cidade turística 
de Bonito, em Mato Grosso do Sul, entre 
os dias 29 de outubro e 1º de novembro 
de 2009. O evento contou com a parti-
cipação de mais de 400 pessoas, entre 
juízes-atletas e torcedores (acompa-
nhantes e magistrados). O juiz Marcelo 
Rodrigo Carniato também acompanhou 
as competições participando nas mo-
dalidades de futebol e corrida. 

Reunidos em Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada no último dia 
16 de outubro na sede da Amatra 13, 
magistrados do Trabalho da Paraíba 
apreciaram o texto do PLC 6/2006, de 
autoria do deputado Mendes Ribeiro. O 
texto, após aprovação na Câmara dos 
Deputados, chegou ao Senado e a sua 
relatoria coube ao Senador Demós-
tenes Torres que alterou o texto para 
prever modificações nos artigos 93 e 
128 da Constituição Federal no que diz 
respeito às férias do Poder Judiciário 

e ao recesso forense.
O novo texto passaria a contemplar 

a Magistratura, de forma expressa, no 
Texto Constitucional, com férias de 60 
(sessenta) dias, sendo 30 (trinta) de 
forma coletiva, entre os dias 2 e 31 de 
janeiro de cada ano, ao passo que o 
recesso, em todo o Judiciário passaria a 
ocorrer entre os dias 20 de dezembro de 
um ano e 1º de janeiro do ano seguinte.

Após o debate, os paraibanos 
deliberaram pela aceitação do texto 
da PEC, encaminhando a posição 

da entidade regional pelo apoio, no 
âmbito nacional, pela ANAMATRA, na 
luta pela sua aprovação. A entidade 
nacional da magistratura trabalhista, 
Anamatra, que acompanhou na Câmara 
toda a tramitação sobre o assunto e a 
elaboração do projeto, foi informada 
do posicionamento dos paraibanos. A 
Anamatra resolveu trazer às instâncias 
deliberativas o debate, por entender 
que esta é a melhor maneira de tratar o 
assunto que mexe com a atual estrutura 
de recesso e férias de magistrados.

PEC sobre recesso forense 
e férias no Judiciário

Paraíba faz bonito em jogos da Anamatra

A equipe formada 
por juízes da Paraí-
ba trouxe a medalha 
de prata (2º lugar) na 
competição “Volei de 
Praia” dos Jogos da 
AnAMATRA, realizado 
num Eco Resort, em 
Bonito, no Mato Gros-
so do Sul. 

Fotos: Arquivo ANAMATRA
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Eduardo Sérgio de Almeida
Juiz Titular da Vara do Trabalho 

de Itabaiana-PB

Encantadora Galícia

Minhas Andanças

Nos últimos anos tenho viajado 
bastante. Meu principal destino tem 
sido a Europa, particularmente a 
parte latina. Por causa de curso de 
pós-graduação na Universidade Cas-
tilla-La-Mancha, fui 3 anos seguidos à 
Espanha. Em dois deles assisti às aulas 
ministradas por alguns dos melhores 
professores espanhóis, escolhidos pela 
coordenação do curso, a cargo do ilus-
tre juslaboralista espanhol, professor 
Antonio Baylos Grau. Tais estadas me 
deram oportunidade de conhecer várias 
cidades espanholas e apreciar a diver-
sidade cultural e natural daquele país. 

Em 2008 estive na Galícia, fazen-
do um curso sobre a jurisdição espa-
nhola patrocinado pela Fundação Caixa 
Galícia, em convenio com a Agencia 
Española de Cooperacion Internacional 
Para El Desarrollo – AECID. O curso foi 
ministrado na encantadora cidade de 
La Coruña, situada em uma península 
no mar Cantábrico. Afora a cidade 
de Santiago de Compostela, poucos 
brasileiros – entre os quais me incluía 
–, conhecem as demais localidades 
galegas. La Coruña, por exemplo, é 
belíssima. Cidade moderna, com en-
cantadoras construções do princípio do 
século XX, conhecida na Espanha por 
cidade de los cristales, por causa dos 
edifícios com varandas envidraçadas.  
Também famosa pelo lindo farol náu-
tico, construído pelos romanos no ano 
208 da era cristã.  Apesar de ser cidade 
de porte médio, com 250.000 habitan-
tes, aproximadamente, La Coruña tem 
vida cultural, com orquestra sinfônica 
e teatro de ópera próprio. 

A região galega é toda encanto. Ao 
contrário de grande parte do território 
espanhol, demasiado árido, na Galícia 
chove muito, o que a torna verde e fértil. 
Suas costas recortadas são ponteadas 
de rias, fenômeno natural no qual o 
mar corre para a terra, ao contrário dos 
rios. Às margens das rias se encontram 
aprazíveis e bucólicas cidadezinhas nas 
quais o viajante se delicia com a grande 
variedade de frutos do mar. 

Os encantos naturais e físicos são 

apenas parte do prazer de conhecer a 
Galícia. Os naturais da terra são muito 
gentis. Vários têm traços fisionômicos 
celtas e lembram os nossos “galegos” 
do interior nordestino. A língua, para 
os que como eu têm mais de 50 anos e 
foram criados no interior do Nordeste é 
uma viagem à infância, pois os nossos 
avós falavam um português  – para 
nós, antigo – muito semelhante ao 
galego moderno. Vale a pena conhecer 
a Galícia. 
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Confraternização natalina 2009
A alegria e a descontração marca-

ram o jantar oferecido pela Amatra 13 
a associados e familiares, no intuito 
de promover o congraçamento entre 
os colegas e comemorar mais um ano 
de atividades.

Reunidos no restaurante Bargaço, 
localizado num dos pontos mais belos da 
Paraíba, a praia do Cabo Branco, magis-
trados do Trabalho se divertiram ao som 
da atração musical “Kleber e banda”, 
cujo repertório eclético agrada a todos 
os gostos. Além de magistrados e fami-
liares, convidados especiais, a exemplo 
de colaboradores e parceiros da Amatra 
13, também abrilhantaram o evento.

Confira nesta página fotos do 
jantar oferecido pela Amatra 13 que 
encerrou as atividades sociais do ano 
de 2009 com chave de ouro!

Veja mais imagens da festa na galeria de fotos no 
novo site da Amatra 13 (www.amatra13.org.br).
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Sim, apenas Clarice. Costumo 
chamar os amigos pelo primeiro 
nome e Clarice Lispector assim se 
apresenta em minha vida. Amiga 
que me possibilita momentos de 
riso e choro nas suas crônicas 
e textos. Mas dessa vez fui sur-
preendida com a narrativa de um 
sentimento, até então ausente da 
minha porção de humanidade. É o 
que chamou de sentimento de ser 
mãe de Deus.

Mãe de Deus? 
Isso é possível?
Alguém capaz de criar o cria-

dor?
Como?
Tenho feito tantas indagações ultimamente...
Parafraseando Alice Ruiz, “Frase que é frase termina 

em ponto. No máximo...” Mas as minhas frases estão habi-
tualmente margeadas de interrogações ou reticências. Tenho 
preferido as reticências... As interrogações anseiam respostas 
que não tenho tido permissão de dar. Nas reticências, ao 
menos, me delicio deixando fluir a imaginação no caminho 
que mais me satisfaz. O de encantamento do mundo, da 
magia dos sentimentos plenos e felizes...

Mas dessa vez, quando lia Perdoando Deus, fui atraída 
pela exclamação da humanidade de Clarice. Permita-me 
adiantar que o sentimento de indignação sofrida pela autora 
pelo fato de ter pisado em um rato, quando caminhava e foi 
surpreendida por sentir-se plenamente feliz, despreocupa-
damente feliz, fez surgir em mim outro tipo de felicidade. A 
felicidade decorrente da beleza da infância. Da infantilidade 
daquela indignação.

Isso mesmo! Criancice. Infantilidade. Leviandade 
pura e simples. Sabe aquele sentimento decorrente da 
queda do picolé no chão, após ter tirado da embalagem 
e antes de sentir o frio na boca? Isso porque, necessa-
riamente, esse seria o único sentimento plausível de ser 
experimentado por uma pessoa que teve a pretensão de 
sentir-se mãe de Deus. Resposta divina à soberba de uma 
simples humana defeituosa. Se humana defeituosa não 
for um pleonasmo.

E para deixar ainda mais lúdica a crônica, a impru-
dente narradora termina o passeio acreditando que aquela 
experiência tornou possível ter uma definição do que é amor. 
Somente uma criança, brincando de ser a mãe de Deus, teria 
tanta pretensão.

É.
Insanidade.
Definir amor? 
Não é possível!
Somente a mãe de Deus poderia fazê-lo...
Essa é a sugestão do mesa de cabeceira, textos de 

Clarice Lispector selecionados por escritores, atrizes, cine-
astas, cantoras, jornalistas e críticos literários e reunidos 
em Clarice na Cabeceira, da editora Rocco, 2009. Os escri-
tores Luis Fernando Verissimo e Rubem Fonseca, o crítico 
José Castelo, a cantora Maria Bethânia, as atrizes Fernanda 
Torres e Malu Mader, e o diretor Luiz Fernando Carvalho são 
algumas dos fãs que compõem o time de colaboradores 
do livro. Capaz de fazer com que o leitor também entre em 
sua intimidade e possa chamá-la de amiga, pois como ela 
mesma disse “Escrevi livros que fizeram muitas pessoas me 
amar de longe”. 

Clarice é surpreendente!

Juíza do Trabalho Substituta do TRT 13ª Região

Mirella D´arc de Melo Cahú Arcoverde de Souza *

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

Tribunal adota mudanças no 
Diário da Justiça Eletrônico

Informátic      
MARCOS FARIAS *

@
Jurídica

Atendendo a mudanças 
da Resolução Administrativa 
056/2009 e do Ato Conjunto nº 
015/2008 do Tribunal Superior 
do Trabalho e Conselho Supe-
rior da Justiça do Trabalho, o 
Tribunal Regional do Trabalho 
da Paraíba introduziu algumas 
mudanças no Diário da Justiça 
Eletrônico. (DJ-e). 

O Diário agora está sendo 
disponibilizado para usuários, 
magistrados e servidores sem-
pre às 19h00 e não mais à 0h00, 
como vinha ocorrendo desde 
sua implantação em julho do 
ano passado. Disponibilizado 
às 19h00 já será considerado 
publicado à 0h00, imprimin-
do maior celeridade aos atos 
processuais, segundo explica 
o Setor Responsável pela divul-
gação. 

Outra mudança significati-
va é que, passados os primeiros  
60 dias de publicação  simul-
tânea  no site do TRT (www.
trt13.jus.br) e CSJT (www.jt.jus.
br),  a publicação será postada, 
exclusivamente, no Diário Na-
cional, no portal da Justiça do 
Trabalho (www.jt.jus.br), onde 
os usuários deverão escolher o 
TRT 13ª Região para ter acesso 
a publicação dos processos da 
Paraíba. 

n TV AnAMATRA
Através do site da ANA-

MATRA - Associação Nacional 
dos Magistrados do Trabalho 
(http://ww1.anamatra.org.br), 
pode ser acessada a TV ANA-
MATRA, que divulga muitos 
programas de interesse da 
Magistratura do Trabalho. Ali 
podem ser vistas reportagens, 
debates e entrevistas, inclusive 
as já apresentadas desde o 
lançamento da TV Anamatra, a 
exemplo das entrevistas exclu-
sivas com os Ministros Arnaldo 
Süssekind, Carlos Ayres Brito 
e Mozart Victor Russomano, 
reportagens sobre a marcha 
contra a PEC dos precatórios, 
lançamentos do 2º Pacto Repu-
blicano de Estado, da Agenda 
Político-Institucional Anama-
tra 2009 e do Plano Nacional 

para Erradicação do Trabalho 
Escravo.

A TV divulga ainda confe-
rências, palestras e seminários, 
como o 2º Seminário Nacional 
sobre Ampliação da Compe-
tência da Justiça do Trabalho 
- 5 anos depois e a conferência 
sobre os 20 Anos de Constitui-
ção Federal: Democracia, Poder 
Judiciário e Interpretação Cons-
titucional.

Muito interessante tam-
bém é o programa Trabalho 
em Revista, programa semanal 
transmitido ao vivo, que enfoca 
diversos assuntos que dizem 
respeito à Justiça do Trabalho. 
Todos os programas anteriores, 
já apresentados, podem ser vis-
tos nos vídeos disponibilizados 
na página da TV Anamatra.

n  AnAWEB
Ainda no site da ANA-

MATRA, os associados podem 
acessar a seção da ANAWEB, 
exclusiva dos associados, atra-
vés de login e senha, que divulga 
entre outras utilidades, os con-
vênios firmados pela Anamatra 
para aquisição de bens (veículos 
- Ford, Chevrolet, Honda, Hyun-
dai, Subaru, eletrodomésticos 
- Sony, Electrolux e Brastemp/
Consul, restaurantes - churras-
carias Fogo no Chão e Porcão, 
hotéis, academias, etc ).

São divulgados ainda cli-
ppings, notícias, enquetes, 
boletins legislativos,  atas do 
Conselho, agenda da diretoria, 
e outras publicações. 

Ali também podem ser 
encontrados o Caderno de Pro-
postas - Novo Estatuto da Magis-
tratura (onde se pode conferir o 
documento entregue ao ministro do 
STF Ricardo Lewandowski ), bem 
como a Mensagem do Presidente 
da Anamatra sobre Passivos e 
Revisão de Subsídios.

Os elementos para acessar 
a ANAWEB (login e senha) foram 
enviados pela Anamatra aos as-
sociados. Caso algum associado 
não disponha desses elementos, 
informe à Diretoria de Informá-
tica, que serão providenciadas 
novas remessas.

Livro de
Cabeceira
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MitoseMetáforas
AnTônIO CAVALCAnTE DA COSTA nETO *

Carta para Paulino

Tela de Cinema
FáTIMA CHRISTIAnE G. DE OLIVEIRA

O visitante

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

No tempo em que se escre-
viam cartas, elas serviam tanto 
para dar e receber notícias, quanto 
para ensinar e persuadir. As cartas 
eram tão importantes que engen-
draram um tipo específico de lite-
ratura, o gênero epistolar, se bem 
que para alguns uma coisa seja 
carta, outra, epístola. Esta, voltada 
para o grande público, seria arte 
literária, enquanto aquela, corres-
pondência entre um remetente e 
um destinatário determinados. 
Não obstante, existem cartas que 
interessam a muito mais pessoas 
que o seu destinatário original. As 
cartas de Paulo, como observa 
Ricouer, não são menos dirigidas 
a qualquer um de nós do que aos 
Romanos, Gálatas e Efésios. 

Sêneca, a exemplo de Paulo, 
foi um mestre na epistolografia. 
Contemporâneos um do outro e 
contemporâneos de Jesus, Sêneca 
e Paulo aparecem como autores 
de catorze cartas trocadas entre 
si: oito de Sêneca para Paulo e 
seis de Paulo para Sêneca. Tais 
cartas, porém, são tidas como 
apócrifas. Teriam sido escritas 
com o propósito de valorização do 
cristianismo no século primeiro, 
pois naquela época Sêneca já era 
uma celebridade. Mesmo assim, 
não deixam de apontar para uma 
influência mútua entre a fé cristã 
e o estoicismo, filosofia encarnada 
por Sêneca e exposta em seus 
escritos, entre os quais está a 
carta dirigida a Paulino, sobre a 
brevidade da vida.

O Paulino da carta é uma 
incógnita. Sabe-se apenas que era 
encarregado do abastecimento da 
cidade, e cogita-se que poderia 
se tratar de Pompeius Paulinus, 
sogro de Sêneca. Já o conteúdo 
do escrito é relevante não só para 
Paulino mas para o auditório 
universal. Sobre a carta, Diderot 
chegou a declarar: “Este tratado 
é lindo: recomendo sua leitura a 
todos os homens.” Na verdade, 
cada uma de suas páginas está 
repleta de lições de vida.

É comum as pessoas lasti-
marem a brevidade da vida, quei-
xa que não é de hoje. Hipócrates, 
em seus aforismos, resumia: “a 
vida é curta, a arte é longa.” Para 
Sêneca, ao contrário, a vida “se 
bem empregada, é suficientemen-
te longa e nos foi dada com muita 
generosidade para a realização 

de importantes tarefas.” Mas os 
que dissipam o tempo em luxo e 
indiferença e não realizam nada 
de valor, estes sim, desperdiçam 
a existência. Quantos homens e 
mulheres agem como se fossem 
viver para sempre, e tantos outros 
arranjam ocupações demais, não 
se dando tempo para aprender a 
viver. Grande parte de seus anos 
é apenas tempo e não vida. Por 
isso, quando chegam ao final da 
jornada, “morrem amedrontados, 
como se não estivessem deixando 
a vida mas ela estivesse sendo ar-
rancada deles.” Para essas pesso-
as valem as palavras de Sêneca a 
Paulino: “deve-se aprender a viver 
por toda a vida e, por mais que te 
admires, durante toda a vida se 
deve aprender a morrer.”

Ocorre que aprender a viver 
e a morrer parece não ser tão 
fácil para grande parte dos seres 
humanos, o que para alguns 
iluminados é motivo de perplexi-
dade. Conta-se que perguntaram 
ao Dalai Lama o que mais o 
surpreendia na humanidade, ao 
que ele respondeu: “Os homens... 
porque perdem a saúde para 
juntar dinheiro, depois perdem 
dinheiro para recuperar a saúde. 
E por pensarem ansiosamente 
no futuro, esquecem do presente 
de tal forma que acabam por não 
ver nem o presente nem o futuro. 
E vivem como se nunca fossem 
morrer... e morrem como se nunca 
tivessem vivido.”

Nos dias de hoje, em que 
não se tem tempo para escrever 
cartas, e talvez por isso os Correios 
tiveram que virar bancos; dias em 
que, diferente do que se passa na 
música consagrada por Isaurinha 
Garcia, quase ninguém espera 
o carteiro gritar seu nome com 
uma carta na mão, pois o que ele 
traz é papel de conta para pagar, 
e não um sobrescrito contendo 
uma mensagem; nestes dias, mais 
do que nunca, é tempo de refletir 
sobre a carta de Sêneca, se não 
quisermos continuar lastimando a 
brevidade da vida. Para todos nós 
ainda valem as palavras dirigidas 
a Paulino: “Muito breve e agitada 
é a vida daqueles que esquecem 
o passado, negligenciam o pre-
sente e temem o futuro. Quando 
chegam ao fim, os coitados enten-
dem, muito tarde, que estivaram 
ocupados fazendo nada.”

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

(THE VISITOR, DRAMA, EuA, 2007, 104 MInuTOS).

O VISITANTE Walter 
Vale (Richard Jenkins) é 
um professor de Connec-
ticut que viaja a Nova York 
para participar de uma 
conferência, e lá chegando, 
encontra um casal de imi-
grantes ilegais, Tarek (Haaz 
Sleiman) e  Zainab (Danai 
Gurira),  morando em seu 
apartamento, um imóvel 
que se encontra fechado 
há algum tempo.  Após 
um estranhamento inicial, 
Walter se sensibiliza com 
a situação dos moradores 
clandestinos e permite que 
ali fiquem até que encontrem um lugar para ir. Em retribui-
ção, Tarek, que é musico, começa a ensinar ao professor 
como tocar tambor africano após perceber o seu interesse 
pelo instrumento. A inusitada convivência que se estabelece 
entre Walter, Tarek e Zainab dá início a uma amizade que 
mudará a vida de todos.

“O Visitante” utiliza como pano de fundo o universo 
particular do protagonista Walter Vale - um professor uni-
versitário solitário e entendiado com a sua vida que finge 
estar sempre ocupado numa tentativa de fazê-la parecer 
mais interessante - para apresentar o drama experimentado 
pelos milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados 
Unidos, e, notadamente, pelos árabes, após o atentado 
de 11 de setembro de 2001. Embora pareçam dois temas 
dissonantes, muito rapidamente o diretor Thomas McCarthy 
(do excelente “O agente da estação”) consegue entrela-
çá-los, fazendo com o espectador assista à mudança de 
comportamento e de perspectiva vivenciada por Walter na 
medida em que se envolve com o casal e seus familiares. 
No mesmo ritmo em que aproxima os imigrantes do ame-
ricano, o diretor o faz também em relação ao espectador, 
que, assim como o protagonista, passa a conhecer não só 
os seus problemas, mas também os seus sonhos, tornan-
do-se cúmplice de suas clandestinidades. 

O filme, que é uma pequena produção norte-america-
na, foi lançado nos Estados Unidos em 2007, tendo chegado 
ao Brasil somente após a indicação de Richard Jenkins 
ao Oscar de melhor ator de 2009.  Merece destaque não 
só a sua atuação mas também a de Hiam Abbas (de “The 
lemon tree”, filme indicado na coluna passada) no papel de 
Mouna, a mãe de Tarek, com quem Jenkins compartilha as 
melhores cenas. 

Já disponível em DVD.
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Por Onde Ando Julieta Elizabeth Correia de Malfussi
Juíza do Trabalho Substituta da 12ª Região

Estou longe fisicamente, mas muito pró-
xima em pensamento. Saudades da Pequenina 
e Grande Paraíba, terra maravilhosa, cheia 
de riquezas naturais,  do povo cativante, do 
legítimo forró e repleta de colegas e amigos 
de quem guardo felizes lembranças e espero 
rever em breve.

Estou na Ilha da Magia, Florianópolis, 
em Santa Catarina, terra igualmente querida, 
onde construi uma nova família e continuei 
atuando na magistratura trabalhista, fazen-
do o que gosto e sentido imensa alegria em 
conhecer a realidade de quatro Tribunais 
Regionais do Trabalho, três deles como ma-
gistrada. O nosso Brasil é enorme, de dimen-
sões continentais, cada região com as suas 
peculiaridades!

Sinto-me honrada em ter ingressado na 
magistratura trabalhista da 13ª Região, no já 
distante ano de 1996, e mais honrada ainda 
em ter conhecido um pouco da cultura nordes-
tina, ter convivido com pessoas extremamente 
sábias e sofridas que me ensinaram muito 
mais do que os compêndios de Direito do 
Trabalho e Processo do Trabalho, permitindo 
constatar, na prática, a aplicação do Princípio 
da Primazia da Realidade. 

Hoje, noutro Estado, percebo que, apesar 
das diferenças culturais, os problemas nas 
relações trabalhistas são praticamente os 
mesmos em todo território nacional, apenas 
revestem-se de novas roupagens. ‘No frigir 
dos ovos’, tais problemas residem na falta de 

nas terras da “ilha da magia”

informação a respeito dos direitos fundamentais 
dos trabalhadores, na falta de moralidade dos 
dirigentes dos entes públicos nas relações com 
seus servidores e prestadores de serviços e na 
intolerância humana.

Assim, onde quer que estejamos, nós, os 
amantes do Direito do Trabalho, continuaremos 
buscando um mundo melhor, mais justo e soli-
dário.

Saudosos abraços a todos, aguardando a 
visita de quem desejar se aventurar na Ilha da 
Magia.
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Buenas,
Várias foram as vezes em que, 

lendo depoimentos de pessoas que 
estão longe de casa, distante de suas 
origens, topei com frases tipo, “sou um 
paraibano perdido em São Paulo” ou 
“sou um brasileiro perdido na Argenti-
na”. Pois bem: sou um gaúcho achado 
na Paraíba.

Foi amor a primeira vista.
A primeira vez em que estive em 

João Pessoa foi em 2006. Por insistên-
cia do meu sogro, vim fazer o concurso 
para Juiz do Trabalho. Estava estudando 
havia apenas 4 meses, tinha consciência 
de que era cedo. Não aprovei. Mas me 
apaixonei. Perdidamente.

Me lembro como se fosse hoje a 
primeira caminhada na praia, em Tam-
baú. Estávamos em um grupo de dez 
gaúchos. Todos embasbacados com a 
beleza da cidade, com a simpatia do 
povo, com o clima, com a quantidade de 
árvores, com tudo. Nada era ruim. Na 
janta, carne de sol com queijo coalho e 
macaxeira. No domingo a tarde, antes 
de retornar, pôr do sol no Jacaré.

Fiquei com um gostinho de “QUE-
RO MAIS”.

O tempo passou. Continuei na 
busca pelo meu sonho da Magistratura 
do Trabalho. Depois daquele primeiro 
concurso, foram mais oito. Três apro-
vações. Uma delas no meu estado de 
origem. Destas, a primeira nomeação foi 
em Pernambuco. Minha mulher sempre 
quis morar no Nordeste. Queria fugir do 
frio (apesar de ser gaúcha, detesta o 
frio). Me recordo quando, após minha 
aprovação na 6ª região, ela me disse: 
que pena que não é na Paraíba.

Mas acabou sendo. A permuta, que 
para muitos é a chance de retornar para 
casa, para mim, foi a chance de achar 
minha casa. Bendita permuta.

Quando me perguntam se a adap-
tação foi difícil, eu respondo com outra 
pergunta: que adaptação? Muitos se sur-
preendem quando eu digo que a Paraíba 
e o Rio Grande do Sul, a exceção do 
clima, são muito parecidos. O Forró pé 
de serra é apaixonadamente semelhante 
à música tradicional gaúcha. Vocês já 
comeram o mocotó gaúcho? É claro que 
sim, pois é a mesma coisa que a ma-
ravilhosa favada paraibana (é só trocar 
a fava por feijão branco). Macaxeira ou 
Aipim? Cuscuz ou polenta? 

Ficar na Paraíba foi uma escolha do 
coração e da razão. As do coração não 
são explicáveis. São sentimentos. Algo 

João Pessoa, amor a primeira vista

Paulo nunes de Oliveira
Juiz do Trabalho Substituto da 13ª RegiãoP e r f i l

que a gente sente e pronto. As da razão 
são muitas. O clima, principalmente 
para uma família com três asmáticos. A 
violência, praticamente inexistente perto 
de Porto Alegre. A qualidade no ambien-
te de trabalho. Devemos nos orgulhar do 
que fazemos aqui. O nível dos juízes e 
servidores é acima da média. O Tribunal 
com uma grande infra-estrutura. Minha 
Campina Grande, que aprendi a amar 
tanto quanto João Pessoa (é uma pena 
que não tenha mar...).

João Pessoa é um capítulo a parte. 
É mágica. Seja na beira mar do Cabo 
Branco, seja na – agradável - loucura da 
feira de frutas na Joséfa Taveira, em Man-
gabeira. Pode ser em uma barraca de 
praia do Bessa, ou comendo uma favada 
no rei da fava no bairro dos Estados. É 
sempre linda. Linda João Pessoa.

Amo o local que escolhi para morar 
e criar meus filhos. Amo ainda mais por 
ser   a terra em que nasceu (e foi concebi-
da) minha filha caçula, Maria Clara, que 
veio para se juntar aos dois Paraúchos, 
Bernardo e Luíza.

Saudade do Rio Grande do Sul? 
Sinto. Mas a vida não seria a 

mesma sem saudades. Tenho saudade 
de assistir aos jogos do meu amado 
COLORADO na minha cadeira F-41 (que 
mantenho até hoje) no Beira-rio. Tenho 

saudades dos grandes churrascos na 
casa do meu pai (paínho, como já me 
chama meu filho “do meio”). Dos meus 
amigos. A vida não seria a mesma sem 
saudades. Por isso que, no fim de se-
mana, visto minha camisa vermelha do 
INTER. Por isso que, quando comprei 
minha casa, a primeira coisa que exigí 
era uma churrasqueira. Por isso que a 
primeira coisa que faço quando chego 
no trabalho é o meu chimarrão. O gau-
chismo, a gente leva com a gente para 
onde a gente vai.

Encerro com uma poesia que fiz, 
conhecida dos meus colegas listeiros, 
para demonstrar meu amor à Paraíba e 
ao Rio Grande do Sul:

Sempre que me perguntam,

A data do meu retorno, 

Ao meu Rio Grande amado,

Respondo, bem sossegado, 

Que a lembrança eu levo no peito,

A saudade, ‘mato’ em um mate bem feito,

na cuia do meu chimarrão. 

Mas já tenho nova parada,

E da minha Paraíba amada, 

não saio mais não.
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