
IV Encontro de Qualidade 
de Vida da Amatra 13
Evento acontecerá em junho, 
no Garden Hotel, em Campina Grande

A quarta edição do Encontro de Quali-
dade de Vida da Amatra 13 (EQV) será realiza-
da, neste ano, na cidade de Campina Grande, 
na Serra da Borborema, tal como ocorreu no 
primeiro encontro realizado pela associação, 
com essa finalidade, no ano de 2007.

Desta vez, o hotel 
escolhido foi o Garden 
Hotel em razão da sua 
extensa área de recre-
ação e lazer e da infra-
estrutura voltada às 
atividades esportivas. O 
EQV tem a finalidade de 
propiciar aos associados 
e seus familiares um mo-
mento de reflexão sobre 
aspectos relacionados 
à saúde física e mental, 
mas, também, de fomen-
tar o debate sobre condi-
ções de trabalho, estres-
se no ambiente laboral e sobre as demandas 
da magistratura pertinentes a essa temática. 
A primeira vez em que evento dessa nature-
za foi realizado na 13ª Região foi no ano de 
2007 no Hotel Village, também em Campina 
Grande. Nos dois anos seguintes, o EQV foi 
realizado em Gravatá-PE nos hoteis Portal de 
Gravatá e Villa Hípica.

Em meios aos festejos juninos, a Amatra 13 
realizará a sua confraternização nas dependências 
do próprio hotel, sem prejuízo da presença dos 

associados no Parque do Povo, local 
onde tradicionalmente são apresen-
tadas quadrilhas e realizados shows 
de forró com artistas da terra.

Segundo o presidente da 
Amatra 13, André Machado, “o en-

contro volta a ser reali-
zado em Campina Grande 
porque lá é que se comemora 
o ‘maior São João do mun-
do’, festividade que 
costuma coincidir 
com o calendário 
do encontro de 
qualidade de 
vida”. Além 
disso, é 
uma forma 
de “pres-
tigiar os 
colegas que 
atuam naque-

la localidade que constitui a 
segunda maior concentração de 
juízes trabalhistas em toda a região”.

O diretor de esportes da entidade, 
Paulo Roberto Rocha, enfatiza que “que 
aguarda sugestões para realização de jogos 
ou brincadeiras, inclusive com as crianças, 
como forma de se propiciar maior integra-
ção e congraçamento”.   Os associados in-
teressados poderão confirmar presença na 
secretaria da associação.

2 Jornal AMATRA 13 completa 10 anos 
e apresenta novo projeto gráfico visual

Internet móvel é requerida ao TRT 13; 
Tribunal aceita ressacir parcialmente despesas

PF estuda forma de promover curso de defesa 
pessoal e segurança para magistrados da 13ª Região

AMATRA pede efetivação da Resolução 53 durante 
visita do Corregedor geral da Justiça do Trabalho 
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Juíza Ana Beatriz, diretora 
social da Amatra 13, fez entre-
ga de doações de associados 
ao Complexo Hospitalar Dr. 
Clementino Flagra. Pág. 7

ESMAT 13  - As aulas da 4ª turma d o curso de Pós-Graduação  
“Lato Sensu” em Direito Material e Processual do Trabalho 
tiveram início no último dia 1° de março. Página 6
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Publicado e distribuído em Março de 2010

Iniciamos o ano de 2010 comemorando 10 anos da nos-
sa publicação. O Jornal Amatra 13, no decorrer desse tempo, 
passou por diversas modificações: adquiriu cores, passou a ser 
impresso em papel reciclado, ficou mais leve e mais divertido. 
Passou a proporcionar momentos de lazer, descontração e en-
tretenimento e a ser feito a muitas mãos.

Diversos colaboradores revezam-se na tarefa de brindar os 
leitores com abordagens do cotidiano e das artes na busca do 
diferente, do novo e do desconhecido. Outros, mais assíduos, 
acostumaram os leitores e os fazem esperar cada nova edição 
para conferir a pedida do trimestre. O resultado é uma publica-
ção alegre, colorida e que nos atualiza, também, sobre as novida-
des da nossa associação.

Para registrar o aniversário do nosso jornal, a edição 37 traz 
nova diagramação visual. Mas o conteúdo é o mesmo: aquele 
que o leitor já conhece e aprecia.

Agradecendo às colaborações eventuais e às costumeiras, 
desejo uma boa leitura.

André Machado Cavalcanti
Presidente

Para registrar 
o aniversário do 

nosso jornal, 
a edição 37 

traz nova 
diagramação 

visual. 
Mas o 

conteúdo 
é o mesmo: 
aquele que 

o leitor já 
conhece e 

aprecia.

10 anos do Jornal Amatra 13

jORnAlIsTA REsPOnsáVEl
jaqueline Medeiros dos santos 

(DRT-PB 1253)
imprensa@amatra13.org.br

A Amatra 13 firmou convênio 
com a clínica Santé - Espaço de saú-
de e bem-estar, através do qual se-
rão concedidos descontos especiais 
para associados e dependentes da 
Associação no que se refere a servi-
ços de fisioterapia dermato-funcio-
nal, nas DtM e pós-operatório de ci-
rurgias bucomaxilo e em obstetrícia, 
ginecologia e coloproctologia.

A Santé fica na Av. Juarez távo-
ra, 522, sala 503, torre - Ed. Maximun 
Shopping. Contato, com as fisiotera-
peutas: Cibelly Nunes – 83-8828 4525; 
Erika Fernandes – 83-8740 8191 ou Ja-
naynna Espínola – 83-8725 2304.

Amatra 13 firma 
convênio com clínica 
de saúde e bem-estar

A exibição do filme “Crimes e Pecados” 
dará início às atividades do projeto “Amatra 
13 é Coisa de Cinema” este ano. Considerado 
um dos principais filmes na carreira do dire-
tor Woody Allen, o longa discute diversos te-
mas ao contar paralelamente duas histórias 
de adultério. A sessão ocorrerá às 19 horas 
do dia 25 de março (quinta- feira), na Sala de 
Cinema do Centro de Cultura Zarinha, na Av. 
Nego, n° 140, tambaú.

O evento será aberto a magistrados, 
servidores do tRt 13 e alunos da Esmat 13, 
com entrada gratuita. O número de vagas 

é limitado, 30 (trinta). Os interessados em 
participar devem inscrever-se na secreta-
ria da Amatra 13, através do telefone (83) 
3241-7799 (falar com Patrícia).

O projeto “Amatra 13 é Coisa de 
Cinema” foi desenvolvido no intuito de 
proporcionar a magistrados e servidores 
do tRt 13 momento de lazer e integração, 
agora aberto também aos alunos da Es-
mat 13, a sessão de cinema exclusiva deve 
ajudar os participantes a fugir um pouco 
da rotina do trabalho, através do contato 
com a sétima arte.

“Crimes e Pecados” é o primeiro filme 
da nova temporada de exibições 2010
do projeto cultural da AMATRA 13
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3A AMATRA 13 criou seu próprio twitter, a exemplo 
de outros órgãos ligados ao Poder Judiciário. 
Siga a AMAtRA 13 no Twitter: @amatra13

Requerimento por 
isenção de imposto 
de renda quanto ao 
terço de férias

Associação  requer 
melhorias ao tRt 13
Veja nesta página requerimentos enviados à presidência do tribunal 

Regional do trabalho da Paraíba em janeiro e fevereiro de 2010:

Preocupada com uma necessidade 
antiga da magistratura trabalhista parai-
bana – havendo demandas, nesse sentido, 
muito antes da edição da Resolução 53 do 
CSJt, a Amatra 13 requereu à administra-
ção (protocolo nº 1367/10) o cumprimento 
do artigo 6º do referido regulamento para 
que se procedesse à nomeação de assis-
tentes livremente designados pelos juízes 
substitutos do tRt da 13a Região.

“Ainda que não tenha o CSJt defi-
nido sobre a nova redação da resolução 
em epígrafe, consideramos que ela não 
foi formalmente suspensa, estando, 
pois, em vigor”, comentou André Ma-
chado, juiz representante da magistratu-
ra trabalhista na Paraíba.

O tema chegou a ser abordado 
pelo representante da Amatra 13 em 
reunião havida com os juízes de 1º Grau 
e o Corregedor-Geral da Justiça do tra-
balho, Ministro Carlos Alberto Reis de 
Paula, quando da correição realizada no 
regional paraibano no dia 10 de feverei-

ro deste ano. Na ocasião, o Corregedor 
afiançou aos presentes que o CSJt esta-
ria empenhado na edição do novo texto 
da resolução, o que deveria ocorrer em 
breve, buscando aperfeiçoar a padroni-
zação buscada com a edição do ato.

REDAção MoDIFICADA

Alguns dias depois, o pleito foi in-
deferido pela administração sob o argu-
mento de que, “conquanto não tenha 
sido formalmente suspensa, a resolução 
encontra-se na iminência de ter sua reda-
ção modificada pelo Conselho, o que tor-
na oportuno aguardar-se pela sua reda-
ção definitiva para, então, proceder-se a 
estudos voltados à sua implementação”.

Em face disto, a diretoria da Ama-
tra 13 deliberou por aguardar a edição 
do novo regulamento para, então, pros-
seguir na busca da efetivação da medida 
que proporcionará inequívocos ganhos 
para o ofício dos juízes substitutos.

Reforçando pedido formulado no 
ano de 2009, a Amatra 13 requereu ao 
presidente do tRt 13, desembargador 
federal Edvaldo Andrade, a contratação 
e disponibilização do serviço de inter-

net móvel (banda larga) aos 
juízes e desembargadores 
do regional.

O juiz Adriano Mes-
quita Dantas, diretor de 

prerrogativas da 
Amatra 13, afir-
ma que nos au-

tos do protocolo 
citado (n° 9959/09), o 

presidente do tRt 13 indeferiu a pre-
tensão da Amatra 13, em razão de di-
ficuldades orçamentárias, ressalvando 
que o pleito poderia ser objeto de nova 
apreciação. “Portanto, em virtude do 
início de novo exercício financeiro, pe-
dimos uma especial atenção a este re-
querimento, já que poderão ser defini-
das as prioridades orçamentárias para 
este Regional”.

Para Adriano Dantas, “a medida 
contribui sobremaneira para o exercício 
das atividades jurisdicionais, pois repre-
senta uma ferramenta útil e necessária, 
notadamente agora na era do processo 

eletrônico”, alegou o magistrado.
Na primeira reunião da comissão 

orçamentária do tribunal – COGEPE – , 
ocorrida no dia 1º de março, os juízes 
André Machado e Marcello Maia – pre-
sidente e membro do Conselho Fiscal, 
respectivamente, da entidade associati-
va – reforçaram o pleito e assinalaram 
a importância da aquisição do serviço 
para a atuação dos Magistrados, tendo 
a administração, no último dia 17, defe-
rido o requerimento para autorizar o 
ressarcimento parcial das despesas con-
tratadas pelo Magistrado referentes ao 
serviço de internet banda larga.

A Amatra 
13 também 
requereu à 
presidên-
cia do tRt 
paraibano 
o reconhe-
cimento da não incidência de Imposto 
de Renda, quando do pagamento do 
terço constitucional de férias aos ma-
gistrados, “visto que se trata de par-
cela vencimental dotada de natureza 
indenizatória”, afirmou o juiz Adriano 
Dantas, Diretor de Prerrogativas da 
associação.

No documento, a entidade as-
sociativa representativa dos juízes do 
trabalho da 13ª Região solicita que se 
determine, quando da elaboração da 
DIRF relativa ao exercício de 2009, que 
os valores pagos, a título de terço de 
férias, constem como “rendimentos 
isentos e não tributáveis”, de modo 
a possibilitar o acerto dos valores 
indevidamente tributados, durante o 
ano passado, quando da apresentação 
das declarações de ajuste anual do im-
posto de renda da pessoa física. Essa 
medida, explica o juiz André Machado, 
presidente da Amatra 13, “possibilitará 
a restituição dos valores descontados 
indevidamente no ano de 2009, mino-
rando os danos e prejuízos causados 
aos magistrados”.

Assistente dos juízes substitutos 
(Resolução 53 do CSJt)

Internet móvel para magistrados da 13ª Região
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No último dia 10 de fevereiro, o re-
presentante da Amatra 13, juiz André Ma-
chado Cavalcanti, participou de reunião 
entre magistrados do trabalho da Paraíba 
e o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, 
corregedor geral da Justiça do trabalho. 
O evento ocorreu no auditório do Fórum 
Maximiano Figueiredo e foi de iniciativa 
do próprio ministro, que demonstrou inte-
resse em dialogar com os juízes de 1° grau. 
Carlos Reis iniciou em 08 de fevereiro uma 
correição ordinária no tribunal Regional 
do trabalho da Paraíba.

O presidente da Amatra paraibana 
aproveitou o ensejo para levantar ques-
tão de ordem sobre a Resolução 53 do 
CSJt que, apesar de editada em 2008, 
ainda não foi efetivada. Segundo ele, é 
preciso, contudo, que o texto seja revisto 
para prever as peculiaridades de cada re-
gião, já que, a prevalecer o atual (texto), 
o tRt 13 sofreria algumas perdas injustifi-
cadas. “Não obstante, essa circunstância 
não pode impedir a implementação de 
outras medidas que trarão significativos 
avanços para os serviços dos tribunais do 
trabalho “, disse citando, exemplificativa-
mente, a designação de assistentes para 
os juízes substitutos.

O ministro assegurou que o texto do 
CSJt tem “um objetivo valioso, que é orga-
nizar a Justiça, mas devem-se respeitar as 
flexibilidades”, opinou ao considerar que 
a referida resolução comete o pecado de 
ser categórica. Carlos Reis assegurou ain-
da que a Res. 53 será sim reformulada, “já 
há um projeto que recebeu, inclusive, su-
gestões da Anamatra” e insistiu que, para 
a efetivação, deve haver ajustes através 
da prudência do gestor de cada tribunal.

Amatra 13 externa preocupação com efetivação da 
Res. 53 do CSJt a Corregedor-Geral da Justiça do trabalho

A reunião entre magistrados do Trabalho da Paraíba e o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, 
corregedor geral da Justiça do Trabalho, ocorreu  no auditório do Fórum Maximiano Figueiredo

André Machado defendeu ainda a par-
ticipação de juízes em simpósio a ser promo-
vido pelo CSJt sobre orçamento público. Se-
gundo ele, os objetivos da resolução 70 CNJ, 
no particular, somente serão atingidos com a 
capacitação da magistratura. Para o ministro, 
“é um pleito muito justo, já que o juiz tem que 
ser gestor, participando da administração dos 
tribunais”, porém, retrucou, “devido a proxi-
midade do evento”, que ocorrerá em março, 
talvez não seja possível a participação de re-
presentantes de associações de magistrados 
neste encontro.

também o Diretor Financeiro da Amatra 
13, juiz Rômulo tinoco,  manifestou-se para ex-
ternar sua preocupação com a saúde dos Magis-
trados após a implantação do processo eletrô-
nico no tRt 13, salientando a necessidade de o 
CSJt se debruçar sobre esta questão que dirá 

respeito a todos os regionais trabalhistas do 
país em breve. O Ministro Corregedor assegu-
rou que tratará do tema nas reuniões do Conse-
lho, ante a sua importância e as consequências 
que poderão advir do novo modelo de processa-
mento das demandas. 

Durante o encontro, o corregedor elo-
giou a atuação dos magistrados de 1ª instância 
da Justiça do trabalho paraibana. “A Jt está no 
1° grau, vocês que convivem com a sociedade, 
que desenham o perfi l desta Justiça”, disse 
Carlos Reis. “Saúdo e cumprimento a todos, de-
claro meu apreço e admiração e agradeço pelo 
que os senhores estão fazendo”, declarou o in-
tegrante do tSt.

A juíza Rita leite Brito Rolim, da 6ª Vara 
de João Pessoa e diretora do Fórum Maximiano 
Figueiredo, também compôs a mesa juntamen-
te com o ministro e o presidente da Amatra 13.

Participação no simpósio sobre orçamento público
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O “Manual de Execução trabalhista – Aplicação 
ao processo do trabalho das leis n.º 11.232/2005 (Cum-
primento da sentença) e 11.382/2006 (Execução de 
títulos extrajudiciais)”, já na sua segunda edição, de 
autoria do magistrado e professor Wolney de Macedo 
Cordeiro, realiza um estudo aprofundado sobre a apli-
cação dos novos institutos da execução cível ao pro-
cesso do trabalho. Sem abandonar o aprofundamento 
teórico que o tema requer, o autor propõe soluções 
práticas e objetivas para os problemas relacionados 
com a dogmática da execução trabalhista.

Essa obra nasceu da constatação de que o proces-
so civil brasileiro tem sofrido modifi cações contundentes 
nos últimos anos e essa verdadeira avalanche de altera-
ções legislativas propiciou a construção de um novo per-
fi l para a processualística nacional, tornando assim mais 
palpável o sonho de uma prestação jurisdicional rápida 
e efetiva. De fato, a publicação das leis nº. 11.232/2005 
11.382/2006 renovou  sobremaneira o procedimento de 

execução de execução, criando mecanismos efi cazes 
para o poder judiciário tornar concreta suas decisões.

Esse vigor reformista, entretanto, não é obser-
vado no âmbito do direito processual do trabalho. De 
uma posição vanguardista quando da aprovação da 
Consolidação das leis do trabalho em 1943, o processo 
laboral acomodou-se e não foi modifi cado de maneira 
mais ampla neste mais de meio século. O resultado da 
ausência de evolução legislativa é a acomodação do di-
reito processual trabalhista que, em relação à tutela de 
execução, se encontra, atualmente, bem mais formal 
que o processo civil.

Suplantar essa posição verdadeiramente pa-
radoxal não é tarefa fácil, até porque não existe uma 
perspectiva de alterações legislativas próxima para o 
processo do trabalho. Resta, portanto, ao opera-
dor do direito lançar mão de recursos dogmáticos 
para restituir à execução trabalhista o status de 
efetiva e célere.

Segunda edição do Manual de Execução Trabalhista traz novos estudos
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O juiz André Machado Ca-
valcanti participou de audiência 
promovida pela promotoria da In-
fância e Juventude de João Pessoa 
e o Ministério Público do trabalho, 
no último dia 22 de fevereiro, para 
discutir propostas de ações para 
o Dia Nacional de Enfrentamento 
do Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes (18 de 
maio).  André faz parte da comis-

são formada para analisar as pro-
postas apresentadas e que objeti-
vam unir forças em torno da causa. 

Para André Machado, “é 
de total interesse da magistratu-
ra trabalhista apoiar ações volta-
das para o combate à exploração 
sexual infantil, sem dúvidas, unir 
forças com outras entidades é o 
caminho mais eficaz para nossa 
luta”, comentou.
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5Agora você pode localizar qualquer rua através 
do link do Google Maps no site da AMAtRA 13.

“Criança é pra brincar, não é pra trabalhar”. é o que diz um dos versos do re-
pente improvisado pelo estudante lailton Carvalho, 13 anos, durante a abertura 
do II Encontro de Adolescentes do Peti (Programa de Erradicação do trabalho 
Infantil). lailton é um dos 450 jovens atendidos pelo programa que participaram 
do evento realizado no último dia 22 de janeiro, no auditório do Sebrae, na Capi-
tal paraibana. A Amatra 13 apoiou a iniciativa, através de sua Comissão de Direitos 
Humanos (CDH).

A juíza Maria lílian leal de Souza, coordenadora da CDH da Amatra 13, 
participou como palestrante do evento, abordando o tema “trabalho infantil 
doméstico”. A magistrada esclareceu os adolescentes do Peti a respeito des-
ta forma de exploração que causa prejuízo no aprendizado escolar, além de 
causar danos no desenvolvimento profissional de crianças. “é preciso ter cons-
ciência sobre até que ponto o trabalho doméstico está retirando a chance da 
criança estudar e desenvolver seu talento”, afirmou a magistrada.

lílian encerrou sua palestra solicitando aos beneficiados pelo Peti que discu-
tam o trabalho infantil, sobretudo o doméstico, com pais, educadores e formadores. 
“Se vocês adolescentes trabalham hoje, para suprir uma necessi-
dade atual, vão levar o problema adiante. é preciso lutar para não 
abrir mão de estudar, de desenvolver seus talentos, e assim, ter 
uma oportunidade melhor no futuro”, esclareceu.

Representante da CDH participa do 
II Encontro de Adolescentes do PEtI

Amatra 13 participará de mobilização nacional

A juíza do Trabalho,  
Maria Lílian Leal de Souza, 
participou da abertura proferindo 
palestra  para os jovens

Em audiência ocorrida no último dia 4 
de fevereiro, o presidente da Amatra 13, juiz 
André Machado, e o diretor de prerrogativas 
e assuntos legislativos da entidade, juiz Adria-
no Dantas, trataram com o superintendente 
da Polícia Federal na Paraíba, Sinomar Maria 
Neto, sobre a segurança dos magistrados do 
trabalho que atuam neste regional.

O juiz André Machado levou até o supe-
rintendente a preocupação da Amatra 13 com 
relação à segurança dos juízes trabalhistas, 
“queremos uma maneira de amenizar eventu-
ais situações de risco que possam ocorrer com 
nossos associados enquanto magistrados”, 
disse o presidente da Amatra 13. Além da ga-
rantia pessoal dos magistrados, André salien-
tou a preocupação da entidade com relação 
à segurança do próprio patrimônio do tRt 13.

Os representantes da Amatra 13 suge-

riram a Sinomar Neto uma parceria entre as 
entidades, com a finalidade da Polícia Federal 
administrar cursos de tiro, orientação sobre se-
gurança e defesa pessoal para os magistrados 
trabalhistas paraibanos.

O superintendente da PF foi muito re-
ceptivo, se dispondo a atender a solicitação 
da Amatra 13. “Basta apenas formalizar o pe-
dido, que estudaremos a possibilidade para os 
treinamentos”, prontificou-se Sinomar Neto. 
“Buscarei os melhores profissionais para aten-
dê-los”, completou.

Sinomar informou ainda sobre o plantão 
da PF, “os juízes podem procurar nossos servi-
ços 24 horas, acionando o delegado plantonista 
através do telefone 3214-2500, identificando-se 
como magistrado”, salientou o superintendente 
se prontificando a atender qualquer demanda.

Adriano Dantas lembrou que a enti-
dade já solicitou ao tRt a elaboração e regu-
lamentação de um plano de segurança judi-
ciária, “mas ainda aguardamos resposta da 
presidência do tribunal, portanto, resolvemos 
agir diretamente com a Polícia Federal, bus-
cando meios de formalizar uma parceria entre 
esta entidade e a Amatra 13, possibilitando 
medidas preventivas para nossos colegas ma-
gistrados”, explicou.

Segurança para magistrados

o juízes André Machado e Adriano Dantas 
estiveram reunidos com o superintendente 
da PF, Sinomar Maria neto

Conquistas institucionais 
junto ao Tribunal Regional

Confira as recentes vitórias da magistratura 
trabalhista paraibana decorrentes da atuação da 
Amatra 13: 

- Através do Despacho tRt-1368/2010, a pre-
sidência do tRt 13 resolveu acatar pleito da Ama-
tra 13, no sentido de determinar que, quando da 
entrega da DIRF, seja observado que a verba de-
nominada auxílio pré-escolar seja tratada como 
“rendimentos isentos e não tributáveis”, tal como 
já assinalou o CSJt no Ato nº 150/2009.

- Ressarcimento com despesas de transpor-
te de juízes em deslocamento a serviço, tendo a 
administração acolhido a nossa pretensão e edita-
do o Ato tRt GP nº 267/09, nos termos da RA 80/99 
do Regional, fixando em R$ 0,24 (vinte e quatro 
centavos de real), por quilometro rodado, o valor a 
ser pago aos magistrados beneficiados;

- Regulamentação das atividades dos dire-
tores dos fóruns e definição dos critérios de desig-
nação dos exercentes dessa função, por meio do 
requerimento nº 1184/08, da entidade associativa. 
Através da Resolução Administrativa nº 128/09, de 
10 de dezembro de 2009, o tRt 13 explicitou as 
atribuições dos diretores dos fóruns da 13a Região, 
bem como definiu os critérios de escolha para o 
exercício da função, estabelecendo a antiguidade 
como fator objetivo a ser observado pela 
administração. Na oportunidade, o Diretor 
de Prerrogativas da entidade, juiz Adriano 
Dantas, fez uso da palavra nos termos da 
RA 69/08 do tRt 13.

- Participação da magistratura na 
Comissão Permanente de orçamento e 
Gestão – CoGEPE do TRT da 13ª Região, em 
cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, da 
Resolução nr. 70 do CNJ, e por força do que 
dispõem os Atos tRt GP nº 268/09 e 74/10.

Mapa virtual
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Com o início do primeiro módu-
lo do curso de Pós-Graduação “lato 
Sensu”, os alunos da Escola Superior 
da Magistratura trabalhista da Paraíba 
(Esmat 13) vêem demonstrando satis-
fação com as aulas ministradas. Com 
o intuito de oferecer mais qualidade 
no ensino, visando a maior satisfação 
e melhor formação dos estudantes, a 
diretoria revisou o programa do curso, 
dando maior ênfase ao Direito do tra-
balho e Processo do trabalho.

O objetivo das modifi cações é 
tornar o programa mais voltado para 
uma especialização, ou seja, promo-
ver um aprofundamento maior em 
temas mais importantes e atuais da 
área específi ca do curso.  “A busca 
pela Esmat foi por gostar da área de 
Direito do trabalho e também por bus-
car uma pós-graduação nesta área, no 

intuito de complementar os estudos 
advindos da graduação”, declarou a 
advogada leila Braga, que integra o 
quadro de 68 alunos da Escola.

Em 2010, a busca pela Esmat 
13 aumentou em relação aos anos 
anteriores, apesar das matrículas te-
rem sido encerradas, a procura con-
tinuou, sendo necessário criar um 
banco de reservas para os retardatá-
rios. “Conheci a Esmat durante está-
gio em escritório de advocacia, onde 
falavam muito bem do curso aqui 
oferecido”, afi rmou a aluna Grabrie-
la Coutinho Gomes Pontes, bacharel 
em Direito. “Minha expectativa é ad-
quirir o título de especialista na área 
do Processo do trabalho, pela qual 
sou apaixonada, para poder lecio-
nar, que é minha intenção futura”, 
confessou.

AnTÔnIo CAVALCAnTE DA CoSTA nETo 

Sobre o tempo que é vida
Quando um ano termina e outro se inicia - e aqui ele só começa 

pra valer após o carnaval -, temos uma boa oportunidade para fazer 
um balanço do tempo. lojas e bancos fazem o balanço do tempo que 
é dinheiro.  Cabe-nos o balanço do tempo que é vida: do tempo que 
passou tão rápido; os meninos que cresceram mais rápido ainda e so-
mente para nós continuam meninos; os entes queridos a quem demos 
adeus – a propósito, adeus vem de a Deus, e também quer dizer fi que 
com Deus; dores que sepultamos com o ano velho, propósitos que 
exumamos com o novo. Mas de onde vem a divisão entre ano velho 
e novo? O tempo realmente passa ou o sentimento de passagem se 
refere ao curso da vida? Afi nal, o que é o tempo?

Norbert Elias nos ajuda a pensar sobre essas questões. No livro 
Sobre o tempo, ele começa falando de um velho sábio que costuma-
va dizer: “quando não me perguntam sobre o tempo, sei o que ele 
é; quando me perguntam, não sei.” Se é assim, não é melhor não se 
perder tempo com essa pergunta? Pode ser. Mas, pensando bem, a re-
fl exão sobre o tempo pode servir como aprendizado da própria vida, 
já que muito do que conhecemos sobre esta é fruto do modo como 
entendemos e utilizamos o tempo.

uma criança é ensinada a responder desde cedo, e quase sem-
pre indicando com os dedos, a pergunta sobre quantos anos ela tem. 
Quantas pessoas, porém, durante  séculos, viveram sem noção de sua 
idade, nem de qual era o dia do mês ou da semana, até que fossem 
inventados a semana, o mês e o ano. Nesse tempo era comum se falar 
de sono em lugar de noite, de lua em lugar de mês, de colheita em 
lugar de ano; o andamento das atividades humanas era marcado pelo 
metrônomo das pulsões biológicas e dos ciclos da natureza. 

Mas as sociedades tornaram-se complexas. Não se contenta-
ram mais em sincronizar o fl uxo da vida com os processos naturais, 
pouco sofi sticados para suas fi nalidades. Inventaram relógios e calen-
dários, artefatos para medir o tempo, embora este, a rigor, seja imper-
ceptível e imensurável. O calendário cristão, em particular, contribuiu 
para a sincronização de eventos celebrados em todo o mundo. 

Entretanto, segundo Elias, mesmo depois de estabelecido o ca-
lendário cristão, continuaram as divergências sobre quando deveria 
ser o início e o fi nal de cada ano. Em determinadas tradições, o ano 
começava com a Páscoa. Somente em 1563, Carlos IX, rei da França, 
aprovou um edito fi xando o primeiro de janeiro como início do ano. 
Aquele ato só entrou em vigor em 1566, ano que teve início em 14 de 
abril e terminou em 31 de dezembro. Foi também por essa época que 
os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro passaram a 
ser o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo meses 
do ano, o que era um absurdo, pois os nomes deles indicavam, respec-
tivamente, sétimo, oitavo, nono e décimo.

Por aí já se percebe que o tempo não é apenas um dado ob-
jetivo do mundo natural. Segundo a hipótese de Elias, ele é constru-
ção social destinada a regular períodos de duração de processos. Por 
meio dele controlam-se as atividades humanas. Daí por que a marca-
ção do tempo sempre esteve ligada às relações de poder. Exemplo 
disso é a fi xação do ano novo do calendário cristão como obra de 
um rei da França.

Hoje em dia há outros modos de se exercer o poder sobre o 
tempo. Para quem vive em função do tempo que é dinheiro, os dias 
vermelhos do calendário, em vez de momentos de libertação, são 
considerados perda de tempo. A coerção é tamanha que o neurótico 
cronômetro da produção marca até o tempo de se usar o banheiro no 
horário de trabalho e de engolir a fast-food, que candidata o corpo 
humano à gastrite ou a outras doenças terminadas ou não em “ite”.

Se é assim, que tal darmos mais valor ao tempo que é vida. 
é esta, e não o tempo, que se esvai muito rápido quando não dedi-
camos o melhor de nossos dias à vivência amorosa com nossos se-
melhantes; vida que é desperdiçada quando não entregamos a Deus 
não só os entes queridos, mas a própria existência, já que só Deus é 
o Senhor do tempo.

  juiz Titular da Vara do Trabalho de guarabira-PB; Professor da 
UEPB e Bacharel em Teologia - fCCg

Curso da Esmat 13 gera boa 
expectativa entre alunos

As aulas da 4ª turma no curso de Pós-Graduação “lato Sensu” em 
Direito Material e Processual do trabalho tiveram início no último dia 1° 
de março, na sala 8 da Fesp Faculdades, localizada no Manaíra Shopping.

No primeiro dia de aula, os alunos foram recepcionados pelo pre-
sidente da Amatra 13, juiz André Machado que deu as boas vindas aos 
presentes. “Agradeço por vocês terem escolhido nossa escola, a cada 
ano a procura por nosso curso aumenta, o que demonstra que a Es-
mat 13 está seguindo um caminho certo”, analisou. “também fazemos 
questão de primar pela seleção dos professores, buscando oferecer as 
melhores opções possíveis”, frisou o magistrado.

André comentou da satisfação em receber a nova turma e se 
colocou à disposição dos alunos para resolver qualquer necessidade 
que ocorra. O presidente da Amatra 13 apresentou ainda a secretária 
da Esmat 13, Katalin Quintilham, “a ponte entre os alunos e profes-
sores, que também está sempre pronta a prestar esclarecimento aos 
nossos alunos”.   

CURSo E CoRPo DoCEnTE 
o curso de especialização da Esmat 13 é dividido em quatro (4) 

módulos. Durante a primeira etapa, o Professor Eduardo Ramalho 
Rabenhorst ministrará aulas de “Ética, Deontologia e Hermenêu-
tica Jurídica” durante as segundas-feiras. Já nas terças, é a vez do 
juiz do Trabalho Wolney de Macedo Cordeiro, com as disciplinas 
“Teoria Geral do Direito do Trabalho, Direito Individual do Traba-
lho I e II  e Execução e Cautelar ”.  Francisco José Garcia Figueire-
do dará aula às quartas, ministrando “Teoria Geral do Processo”.

nos módulos seguintes, haverá a participação de profes-
sores que são juristas reconhecidos em todo o Brasil, que convivem 
com realidades distintas da nossa e julgados em outros Tribunais. 
Como exemplo, Carlos Henrique Bezerra Leite, desembargador do 
TRT da 17ª região (ES), Júlio César Bebber, juiz trabalhista no Mato 
Grosso do Sul, noêmia Porto, juíza do TRT 10ª Região (Brasília), o juiz 
do Trabalho Sérgio Torres e o procurador do Trabalho Flávio Evange-
lista Gondim, ambos da 6ª Região (PE), tendo ainda os juízes do TRT 13 
Humberto Halison B. de Carvalho e Silva, Paulo Roberto Vieira Rocha 
e Sérgio Cabral dos Reis.

Aula inaugural
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Os valores das inscrições são os seguintes: Até 19 de março de 
2010 - R$ 380 (associado), R$ 450 (não-associado), R$ 150 (estudante de 
graduação) e R$ 250 (acompanhante não- associado). A partir do dia 20 
de março de 2010 – R$ 450 (associado), R$ 530 (não-associado), R$ 180 
(estudante de graduação) e R$ 290 (acompanhante não- associado).

Mais informações sobre o processo de inscrição e envio de teses 
podem ser solicitadas pelo e-mail: comunicacao@anamatra.org.br ou 
pelo número de telefone (61)3322-0720, com Adriana Zetula.

O Complexo Hospitalar de Doenças Infecto-Contagiosas - Dr. 
Clementino Fraga -CHCF, referência estadual no tratamento de DSt/
HIV/AIDS, tuberculose e hanseníase, recebeu, no último dia 28 de ja-
neiro, doações advindas da Amatra 13 e de magistrados do trabalho 
que atuam na Paraíba. Foi arrecadado o valor de R$ 3.040,00 e 05 te-
levisores, entre esses, dois da sede administrativa da Amatra, além de 
um aparelho de DVD, também da entidade. tudo foi entregue à direto-
ra do hospital, a qual agradeceu imensamente a iniciativa.

A diretora social da Amatra 13, juíza Ana Beatriz Dias Fernan-
des, participou da entrega dos donativos: “tenho certeza de que as 
doações serão muito bem utilizadas e servirão para melhorar os dias 
dos doentes e de seus acompanhantes”, comentou a magistrada. 
Ana Beatriz esteve a frente dos trabalhos de coleta entre os juízes, 
“agradeço a todos, mas, principalmente, àqueles que colaboraram 
diretamente com esse gesto de caridade: Joliete, Roberta Saldanha, 
Ana Paula Campos, José Marcos, Ana Paula Porto, Alexandre Roque 
Pinto, Renata, André Machado, Cláudio Pedrosa e Paulo Nunes”, 
citou. “torço para que esta não seja uma campanha isolada. Que 
venham outras e que nós possamos participar cada vez mais ativa-
mente da melhoria das condições de vida dos nossos irmãos menos 
privilegiados!”, espera a magistrada.

Ryan Bingham (Ge-
orge Clooney) ganha a 
vida dispensando os em-
pregados de empresas 
que o contratam apenas 
para isto. Ou seja, Ryan 
Bingham é um facilita-
dor, convenientemente 
chamado naquele mo-
mento mais difícil de 
toda relação, inclusive 
a de trabalho: quando 
chega a hora de seu tér-
mino. Para cumprir a sua 
árdua tarefa, Ryan Bin-
gham viaja aos quatro 
cantos dos Estados uni-
dos, e com uma desenvoltura só adquirida pela prática 
reiterada, realiza o seu próprio trabalho - que é dar a no-
tícia ao trabalhador de que o mesmo está sendo desliga-
do - da forma que lhe parece ser a mais respeitosa e me-
nos prejudicial possível. Mas o seu próprio ganha-pão 
é colocado em risco quando a empresa para a qual tra-
balha contrata a jovem recém formada Natalie Keener 
(Anna Kendrick) que resolve implantar uma nova forma 
de execução de sua atividade: por videoconferência. 

“Amor sem escalas” foi classifi cado como um fi l-
me de comédia, talvez pelo estilo de seu diretor, Jason 
Reitman de “Obrigado por fumar” e “Juno”, que parece 
fl ertar a todo tempo com a leveza e ironia comumente 
associadas aquele estilo de fi lme. Não deixa, contudo, 
de ser um drama que aborda com sensibilidade o delica-
do relacionamento entre empregado e empregador. Em 
época de crise mundial, como a vivida pela maior econo-
mia do mundo e bem retratada pelo perspicaz diretor, o 
fi lme propõe uma refl exão sobre a precarização das re-
lações intersubjetivas, tomando como ponto de partida 
aquela que se dá dentro das organizações empresariais. 

Com um orçamento de uu$ 25 milhões de dólares, 
baixo para os padrões americanos, o fi lme concorre ao 
Oscar 2010 com seis indicações, sendo duas delas na 
categoria de melhor atriz coadjuvante e as demais por 
melhor fi lme, melhor diretor, melhor ator e melhor ro-
teiro adaptado. Com poucas chances diante de grandes 
produções como “Avatar 3D” e “Bastardos Inglórios”, o 
fi lme tem o seu ponto forte nas interpretações afi adas 
de Clooney e Kendrik.   O grande destaque de “Amor 
sem escalas”, contudo, são os depoimentos de pessoas 
que foram dispensadas na vida real, e que ali, frente às 
câmeras com as quais não estão habituadas, saem do 
anonimato para contar o drama pessoal que vivencia-
ram. São relatos carregados de emoção que comovem 
mais do que qualquer estória fi ccional.

CoMo SE InSCREVER

tela de Cinema
fáTIMA CHRIsTIAnE g. DE OlIVEIRA

Amor sem escalas 

juíza do Trabalho substituta do TRT da 21ª Região

(UP In THE AIR, COMÉDIA, EUA, 2009, 109 MInUTOs).

15º Conamat

Ação benefi cente

Abertas inscrições de congressistas e 
de teses para apresentar no evento

Amatra 13 colabora com doações para 
o Hospital Clementino Fraga

O 15º Congresso Nacional dos 
Magistrados da Justiça do trabalho 
(Conamat) está com as inscrições 
abertas tanto para participar do 
evento, bem como para o envio de 
teses. Os dois procedimentos já po-
dem ser efetuados pelo site ofi cial 
do evento – www.conamat.com.br. 
No endereço, o congressista poderá 
também obter informações sobre 

o evento, tais como: regulamentos, 
programação, palestrantes, pacotes 
de viagem, entre outros.

O evento será realizado entre 
os dias 28 de abril e 1º de maio de 2010 
no Centro de Eventos e Convenções 
Brasil XXI, em Brasília. O Congresso 
tem como tema central “A Constitui-
ção, o trabalho e a Democracia: ten-
sões e Perspectivas”. 

João PESSoA - A edição de 2012 do evento em referência acon-
tecerá em João Pessoa, consoante deliberação do Conselho de Repre-
sentantes da Anamatra, ainda no ano de 2008, quando foi apresentada 
a candidatura da nossa Capital para sediar o evento. “Por tal razão, en-
tendemos que, em acréscimo à importância científi ca do congresso, a 
participação paraibana será fundamental para demonstrar o entusias-
mo e o engajamento dos paraibanos na tarefa de organizar encontro 
de tal magnitude, além de divulgar as riquezas naturais e os atrativos 
turísticos de nossa cidade”, afi rma Adriano Dantas, Diretor de Prerro-
gativas da Amatra 13.

RSS na homepage da AMATRA 13
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(1) - Menu principal, apresen-
tado no lado esquerdo do site, 
mais leve e mais dinâmico, com 
resposta imediata ao clique do 
internauta, para acesso aos 
diversos itens informativos 
(informações institucionais, no-
tícias, acórdãos, sentenças, le-
gislação, artigos, monografi as, 
galeria de fotos, eventos, links, 
etc.). Importante ressaltar que 
as fotos expostas nessa galeria, 
de acesso ao público em geral, 
são as referentes a eventos ofi -
ciais, solenidades, etc. As fotos 
dos encontros dos associados, 
de cunho mais privado e pesso-
al, estão sendo divulgadas na 
área restrita aos sócios.
(2) - Destaque - Essa seção apre-
senta as notícias mais impor-
tantes, constituindo destaques 
informativos, apresentadas 
com fotos referentes a essas 
notícias, que vão aparecendo em forma de sli-
des, continuamente, possibilitando ao internau-
ta, com um único clique sobre a foto, acessar a 
notícia em destaque que lhe interesse.
(3) - Twitter - link para o twitter da Amatra 13, 
rede social de microblogs, com notícias resumi-
das, onde os associados podem interagir, inclusi-
ve enviando comentários e notícias que queiram 
divulgar. 
(4) - Fotos da Paraíba - No cabeçalho do site são 
apresentadas fotos da Paraíba, de uma forma 
dinâmica, visando divulgar as belezas de nosso 
Estado.
(5) - Localização - Clicando nesse link, o internau-
ta terá acesso ao mapa do Google Maps, mos-
trando a exata localização da AMAtRA 13 em 
João Pessoa, inclusive com endereços, telefones, 
etc. Nesse mapa, o usuário poderá ainda traçar 
rotas, partindo de qualquer local do Brasil, com 
todo itinerário discriminado, de carro, transporte 
público ou a pé.
(6) - Acesso à área restrita aos associados - O 
associado deve digitar nesses campos o seu lo-
gin e senha, fornecidos pela associação, para ter 
acesso à área restrita, onde poderá ver a galeria 
de fotos de eventos internos e ter conhecimento 
dos relatórios da Diretoria da AMAtRA 13, além 
de outras informações privativas que serão divul-
gadas unicamente nessa área.
(7) - RSS - RSS é um formato de distribuição de in-
formações pela Internet, como notícias. Ao usar 

o RSS, o usuário fi ca sabendo imediatamente 
quando uma informação do seu interesse é pu-
blicada, sem que tenha de navegar até o site de 
notícias. Para acesso a essas notícias, o interessa-
do deve incluir o link do RSS do site que deseja 
acompanhar em um programa leitor de RSS. um 
bom programa leitor é o feedreader, que o asso-
ciado poderá baixar no site http://www.baixaki.
com.br/download/feedreader.htm. Após insta-
lado, é só inscrever nesse programa como novo 
canal o link do RSS da Amatra 13 - http://www.
amatra13.org.br/new/rss.php.
(8) - Boletim Informativo - Cadastrando-se nes-
ses campos, o associado fi cará recebendo em 
seu e-mail os boletins informativos da Amatra 13.
(9) - Revista da ESMAT 13 - link para acessar o in-
teiro teor da Revista da ESMAt 13, em pdf.
(10) - Link para acessar o Jornal da AMATRA 13, 
em pdf. Clicando na imagem, terá acesso à última 
edição e clicando abaixo, em “últimas edições”, 
acessará as demais edições do Jornal.
(11) - Manual básico do Jus-Redator, programa 
para elaboração de sentenças.
(12) - AMATRA nA MÍDIA - Nessa seção, o  inter-
nauta poderá ler todas as notícias publicadas na 
imprensa e na Internet sobre a AMAtRA 13 e 
ESMAt 13.
(13) - Aniversariantes do mês - Destaque para os 
aniversários dos associados, dando conhecimen-
to aos colegas dessas datas, para que possam 
externar seus votos de parabéns.
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8 Entre em contato por e-mail:
secretaria@esmat13.com.br

livro de Cabeceira
MIRELLA D´ARC DE MELo CAHÚ ARCoVERDE DE SoUZA *

A História das Mulheres no Brasil
Boas lembranças me trazem as aulas de história da 

época escolar. lembro-me com muita nitidez do dia em 
que ouvi uma defi nição daquela disciplina, tentando jus-
tifi car a necessidade do estudo da matéria. O professor, 
que infelizmente não recordo o nome, nos dizia que, por 
meio da história observamos o passado para entender o 
presente e puder escolher um futuro. Isso me marcou 
demais. Era fascinante imaginar que, sabendo do passa-
do, eu teria algum poder sobre o futuro. Mais afeita aos 
romances antigos do que aos enredos de fi cção cientí-
fi ca, imaginar que ouvindo a história dos antepassados 
poderia ter ingerência no futuro me fascinava.

E dentro desse propósito nas minhas vasculhadas 
em livrarias me deparei com o “História das Mulheres 
no Brasil”, organizado por Mary Del Priore, da Editora 
Contexto. Há exatamente um ano, vasculhava material 
para fazer uma palestra no Dia Internacional da Mulher, 
e tive contato com os primeiros textos deste livro. 

O que me fez retomá-lo a minha cabeceira foi uma 
sugestão do colega Antônio Cavalcanti, sempre orienta-
dor de boas leituras, após ter realizado a leitura de uma 
crônica publicada no jornal Correio da Paraíba. Fiquei fe-
liz em saber dos passos corretos na leitura, até porque 
não há como se discutir a respeito da intelectualidade 
do colega e de sua formação em direitos humanos.

Fica então essa a sugestão no mês dedicado à 
reflexão sobre a importância da mulher na sociedade. 
Espero que a leitura dos vários artigos que compõem 
o livro os instigue a discutir sobre o papel da mulher 
na sociedade brasileira, ajudando, como já havia me 
dito o professor da escola, a decidir sobre o futuro de 
nossa sociedade.

A AMAtRA 13, visando propor-
cionar aos seus associados e ao público 
em geral uma página na Internet mais 
ágil, comunicativa e interativa, desen-
volveu e já colocou no ar sua nova ho-
mepage, que traz muitas novidades. 
Para isso, foi contratada uma empresa 
de criação de sites e web marketing, a 
Efl uxo, que conta em seus quadros com 
o webdesigner Rivaldo Gonçalves e o 
analista programador Douglas Rocha. 

O pessoal da Efl uxo reuniu-
se diversas vezes com a Diretoria da 
AMAtRA 13, apresentando várias su-
gestões, com layouts diversos, che-
gando-se a um consenso que foi afi nal 
tornado realidade, consubstanciada 
em um site moderno, ágil, dinâmico, 
funcional e bastante interativo.

Apresentamos a seguir um re-
sumo das novidades do novo site da 
AMAtRA 13:

Nova homepage da AMAtRA 13
Página na Internet está mais ágil, comunicativa e interativa

A AMATRA 13 espera a colaboração de todos os seus associados, forne-
cendo artigos doutrinários de suas lavras, sentenças, acórdãos, etc, para que a 
nossa página se mantenha permanentemente atualizada. Aceitamos também 
sugestões para melhorar cada vez mais a nossa homepage.

o RSS, o usuário fi ca sabendo imediatamente 

ESMAT 13

Marcos Farias *

(*) Juiz aposentado do TRT 13ª Região, Diretor de Informática da Amatra 13, e advogado.

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 13ª Região

História das 
Mulheres no Brasil
Mary Del Priore  (Org.)
- Editora Contexto
- 680 páginas
- Preço sugerido: 
  R$ 69,90

Estante virtual

  R$ 69,90

www.editoracontexto.com.br
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