A ESMAT 13 lançou edital
para inscrições de artigos
científicos para a quarta
edição da Revista. O prazo termina dia 19 de agosto. Página 10

Magistrados do Trabalho contam com
associativismo ativo na Paraíba
Os novos diretores da AMATRA 13 tomaram posse para o biênio 2010/2012. Páginas 3 a 7

Amatra 13 e Esmat 13 preparam Congresso para outubro
A Amatra 13 e a Esmat 13, com apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (TRT 13), realizarão
o II Congresso Internacional de Direito Constitucional do Trabalho, em outubro de 2011. Nesta edição,
será abordada a temática “A jurisdição trabalhista e
a efetivação dos direitos sociais”. Página 13

Conamat 2012
Comissões iniciam os preparativos para evento que
debaterá desafios da magistratura do Trabalho na
sociedade contemporânea. 16ª edição do Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho será realizada de 1º a 04 de maio de
Págs.
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Jornal da AMATRA 13 é reformulado e
será distribuído por Internet
Esmat 13 amplia atuação e oferece curso
de pós graduação em Campina Grande

Magistrados se mobilizam e convidam colegas
para participarem dos Jogos da Anamatra 2012

Almoço de confraternização, festa natalina e São João:
eventos sociais fortalecem união entre associados
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www.amatra13.org.br

Editorial
Em defesa dos interesses e das
prerrogativas dos magistrados da Paraíba
Caros colegas,

Apresentamos a primeira edição do Jornal
Amatra 13 de 2011, com uma síntese das ações
já desenvolvidas no primeiro semestre da atual
gestão em defesa da valorização e independência do Poder Judiciário, bem como das prerrogativas, direitos e interesses da Magistratura.
Além de noticiar as ações já desenvolvidas,
apresentamos informações relevantes sobre
eventos que ocorrerão no segundo semestre,
como o 2º Congresso Internacional de Direito
Constitucional do Trabalho, e também sobre o
CONAMAT 2012, que será focado na pessoa do
juiz do Trabalho. Temas como condições de trabalho, metas, angústias e saúde estão na pauta
do evento, considerando o alarmante resultado
da pesquisa promovida pela Anamatra sobre a
situação de saúde e condições do exercício pro-

fissional dos magistrados trabalhistas do Brasil.
Seguindo o caminho irreversível da informatização e, dando cumprimento ao que foi
proposto no Programa de Trabalho apresentado, optamos pela reformulação do jornal, com
sua divulgação apenas em meio eletrônico, de
forma mais rápida e econômica. A medida, ao
tempo em que proporcionará a redução dos
custos do jornal com impressão e postagem,
permitirá a sua ampla divulgação na internet, alcançando, assim, um público maior que a versão
impressa.
Por fim, e reiterando os compromissos e
projetos apresentados no Programa de Trabalho, desejamos uma boa leitura a todos.
Abraço,
Adriano Dantas
Presidente da Amatra13

“Optamos pela
reformulação do
jornal, com sua
divulgação apenas
em meio eletrônico,
de forma mais rápida
e econômica.
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A AMATRA 13 criou seu próprio twitter, a exemplo
de outros órgãos ligados ao Poder Judiciário.
Siga a AMATRA 13 no Twitter: @amatra13
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Nova diretoria da AMATRA 13 tomou posse em dezembro e já está atuando em favor de prerrogativas dos magistrados da Paraíba

Nova diretoria intensifica ações em favor
de prerrogativas dos magistrados
Gestão da Chapa “União, Trabalho e Conquistas” teve início em dezembro de 2010
“Fiquem certos que defenderemos
a valorização e a independência do Poder Judiciário, as prerrogativas, direitos e
interesses da magistratura, bem como a
dignidade do Poder Judiciário, pilares do
Estado Democrático de Direito”, assegura o juiz do Trabalho Adriano Dantas, que
assumiu a presidência da Amatra 13 para o
biênio 2010/2012.
O magistrado garantiu que continuará a luta que já alcançou avanços e conquistas para a magistratura nos últimos
anos, sempre impulsionada pela atuação
proativa das entidades de classe.
A primeira reunião da diretoria eleita
– referente ao planejamento 2011 – definiu
ações como a realização Congresso Internacional em João Pessoa, no mês de outubro de 2011; Encontro Qualidade de Vida
em novembro, na cidade de Natal (RN);
além de manter calendário de eventos sociais para a categoria. Outra definição foi
oferecer cursos de aperfeiçoamento para
os associados/magistrados, entre eles um
sobre a atualização do CPC, em parceria
com a EJUD, com data ainda definir.
No âmbito nacional, o juiz do Trabalho Adriano Dantas já representou a
Amatra 13 em reuniões do Conselho de
Representantes da Anamatra, atuou no
Congresso Nacional em defesa de interesse dos magistrados que atuam na Paraíba,
e participou de ações no CSJT, no CNJ e na
Receita Federal.

Assembleias serviram para tomar decisões coletivas para assuntos relevantes à classe

ASSEMBLEIAS
Desde sua posse, a nova diretoria já
convocou seus associados para quatro Assembleias Gerais. Os encontros serviram para
tomar decisões coletivas em relação a assuntos relevantes para a classe, democratizando
ainda mais as ações tomadas pela Entidade. O
presidente da Amatra 13 reforça a importância
do comparecimento dos magistrados à Assembleia, “visto que este é o momento de cada um
expor sua opinião e discutir abertamente com
os colegas, chegando a um denominador comum”, lembra o representante da categoria.
Em Assembleias realizadas nos dias 10 de dezembro de 2010, 25 de março, 03 de junho e 15
de julho de 2011, foram debatidos temas como:

 Resolução 63 do CSJT e jurisdição das Varas

do Trabalho da 13ª Região;

Política remuneratória da magistratura;
Posição institucional em relação ao

quinto constitucional;

Promoção por merecimento e convocação

para substituição no TRT: proposta de
regulamentação;
Acesso aos Tribunais Regionais do Trabalho;
Resolução nº 18/2011 - art. 7, I, “b”: Designação
do Juiz Substituto fixo quando cessar a
necessidade de manutenção de Juiz auxiliar
permanente na Vara;
Mensalidade dos pensionistas associados;
Critérios de designação para as CJ’s
(notadamente Diretor de Secretaria)
no âmbito do TRT da 13ª Região;

As atas de todas as Assembleias estão disponíveis para nossos associados, na sede administrativa da Amatra 13.
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PRIMEIROS SEIS MESES

Atuação concentrada na defesa dos associados
No objetivo de cumprir sua principal meta, a defesa dos direitos da categoria que representa, a Associação dos
Magistrados do Trabalho da 13ª Região
enviou alguns requerimentos ao Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba
(TRT 13). As reivindicações da Entidade
versam sobre melhorias nas condições
de trabalho, sobretudo no que diz respeito a segurança dos magistrados, servidores e usuários nos Fóruns do estado.
A Amatra 13 renovou à Presidência do TRT 13, na pessoa do desembargador Paulo Maia Filho, a adoção de
medidas preventivas na área de segurança (protocolo nº 13065/2011). Uma
das sugestões da Amatra 13 é a elaboração e regulamentação de um plano de
segurança judiciária, que contemple,
inclusive, a celebração de convênios/
parcerias na área de segurança com a
Polícia Federal e Militar.
A Amatra 13 defendeu a implantação do GESI - Grupo Especial de Segurança e Inteligência (ATO TRT GP n°.
300/2010), bem como a instalação e uso
efetivo dos detectores de metais nas
entradas dos Fóruns e da sede do Tribunal – o que facilitaria a identificação e
controle de acesso a estes locais.
A Entidade pediu ainda a realização de cursos de defesa pessoal, direção
defensiva e evasiva, manuseio e disparo
de armas de fogo para os magistrados.
Outra preocupação da Amatra 13
é com o cumprimento da Resolução nº
104 do CNJ, cujo art. 2° recomenda a
criação de uma Comissão de Segurança
Permanente, por parte de todos os Tribunais do país. O que ainda não foi providenciado pelo TRT paraibano.

Em seu requerimento, a Amatra 13 reforçou que já havia manifestado
preocupação com a falta de segurança nos fóruns do estado,
conforme pleito anterior (protocolo nº 9231/2009).

Prerrogativas
Com o argumento de que ordens ou determinações
que violam e atentam contra a independência da magistratura e do Poder Judiciário não devem prevalecer, a Amatra
13 interpôs Recurso Administrativo contra à decisão proferida pela Presidência e Corregedoria do TRT 13 (protocolo nº
08415/2011). O entendimento da Associação se dá no sentido de que a instauração de PAD – Processo Administrativo

Disciplinar – atenta contra a independência do magistrado.
O RA requer que se determine a alteração do Ato TRT
SCR nº 001/2011, com a exclusão do critério fixado no art. 3º,
V, já que se trata de matéria alheia a atuação da Corregedoria.
Além de ter recorrido para o Pleno do TRT 13, a Amatra já levou o assunto à Anamatra, que abordará o tema
junto ao CSJT.

A AMATRA 13 criou seu próprio twitter, a exemplo
de outros órgãos ligados ao Poder Judiciário.
Siga a AMATRA 13 no Twitter: @amatra13
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Outras atuações da Amatra 13
COMPENSAÇÃO
A Associação encaminhou ao TRT requerimentos
solicitando a disponibilização de telefone celular para os
juízes da primeira instância, em igualdade de condições
com os desembargadores (protocolos nº 13067/2011 e
17614/2011).
Quanto a atualização do “valor padronizado de ressarcimento de transporte” previsto no ATO TRT GP Nº
267/2009, em razão do aumento do preço dos combustíveis nos últimos meses (protocolo nº 10874/2011), o pedido da Amatra13 foi acatado, tendo o TRT aumentado o
valor padrão da indenização decorrente do uso de veículo
particular.

PAE
A atualização criteriosa dos passivos, dos ativos e
inativos, foi tratada de forma a apurar o saldo remanescente, para o fim de atender ao que foi requerido pelo
CSJT no Ofício Circular CSJT.GP.SG.ASPO nº 6/2011, de 12
de maio de 2011.
O pleito decorreu de inconsistências nas informações
repassadas anteriormente, o que gerou distorções no pagamento das primeiras parcelas da PAE. A Amatra 13 acompanhará de perto todo o processo de atualização, de forma
a corrigir tais distorções, proporcionando um pagamento
isonômico a todos os beneficiados nos próximos exercícios
(protocolos nº 13066/2011 e nº 06409/2011).

DIRF/IRPF
O Conselho de Representantes da Anamatra, no intuito de analisar e estudar a tributação da PAE na modalidade RRA, formou uma comissão da qual o presidente
da Amatra 13, juiz Adriano Dantas, faz parte, juntamente
com Guilherme Guimarães Feliciano (Amatra 15), Leonardo Ely (Amatra 24) e Vitor Leandro Yamada (Amatra 14 e
Diretoria da ANAMATRA).
O objetivo é solucionar o impasse criado para os
contribuintes que receberam no ano-calendário 2010 rendimentos acumulados relativos aos anos-calendários anteriores. A comissão fez um levantamento dos principais
problemas detectados nos Tribunais e as possíveis soluções a serem tomadas pela RFB, já que o sistema da DIRF
não contemplava as informações exigidas para a declaração no modelo RRA.
A referida comissão enviou ofício à Receita Federal,
requerendo a edição de ato normativo geral orientando
os Tribunais a enviar, por mídia eletrônica ou outro meio
equivalente, listagem contendo os nomes dos juízes,
CPFs, valores recebidos acumuladamente (RRA) e demais
exigências contidas no art. 6º da Instrução Normativa RFB
nº 1.127/2011 às Delegacias Regionais da Receita Federal
do Brasil a fim de que estas procedam, recebidos os da-

dos, à triagem e liberação administrativa automática dos
juízes-contribuintes retidos em “malha fina” por motivo
de divergência na informação dos RRA.
Foi solicitado ainda que se admita a possibilidade de
retratação do contribuinte quanto à opção prevista no §
5º do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988, com a consequente retificação das Declarações de Ajuste Anual (DAA), ex vi do
disposto no § 1º art. 147 do CTN, em razão dos contribuintes terem sido induzidos a erro pelos TRTs, que elaboraram as DIRFs e “Cédulas C” em desacordo com a novel
norma legal (Instrução Normativa RFB nº 1.127/2011, publicada no D.O.U. de 8/2/2011).

AUXÍLIO‐ALIMENTAÇÃO
Outro expediente (nº 17613/2011) da Associação requereu a inclusão imediata do pagamento do auxílio-alimentação aos desembargadores e juízes deste Regional,
por força da Resolução nº 133/2011, de 21 de junho de 2011,
do CNJ, a qual dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público, equiparando vantagens. A presidência do TRT 13 acatou o requerimento,
determinando que fosse incluído nos contracheques dos
magistrados o benefício auxílio-alimentação, a contar da
data de publicação da referida resolução.

FÉRIAS
A pedido da Amatra 13, o TRT 13 alterou a RA 96/2009
no que diz respeito ao momento para indicação dos períodos desejados para gozo das férias, ficando, a partir de
agora, 31 de agosto, com homologação pela presidência
do TRT até o dia 30 de setembro. O requerimento teve o
propósito de permitir a conciliação entre as férias dos(as)
magistrados(as) e cônjuges que trabalham no serviço público e na iniciativa privada, considerando que os magistrados apresentam quatro períodos desejados, sem saber
qual será acatado.
Além disso, a Entidade solicitou ao TRT 13 a suspensão do gozo das férias dos magistrados quando sobrevier
situação que gere direito a afastamento com percepção
dos vencimentos. O pedido baseou-se na Convenção nº
132 da OIT. Desta forma, a Amatra 13 requereu a inclusão
de um parágrafo no art. 1º da RA nº 096/2009, dispondo
que “Na hipótese de, durante um período de gozo de férias, sobrevier situação que gere direito a afastamento
com percepção dos vencimentos, as férias serão suspensas pelo período correspondente, ficando o gozo do remanescente para ocasião oportuna”.
A Associação ponderou ainda que a Convenção nº
132 da OIT deve ser aplicada aos magistrados e demais
servidores públicos do Poder Judiciário, pois se trata de
medida que alberga, inclusive, a dignidade da pessoa
humana erigida como cláusula pétrea na Constituição
Federal.
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Entre em contato por e-mail:
secretaria@amatra13.org.br

Aprovada ampliação do TRT 13:
dois novos desembargadores
Foto: Maura Mosquera

Amatra 13 atuou
diretamente no
Congresso Nacional,
o que favoreceu e
acelerou a conquista
da Justiça paraibana
Foi aprovado no Plenário do Senado,
no último dia 25 de maio, o Projeto de Lei que
aumenta o número de Desembargadores do
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.
A proposta, de iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho (TST), visa suprir o aumento do
número de ações ajuizadas nos últimos anos.
O PLC 21/11 aumenta de oito para dez
o número de Desembargadores do TRT 13,
com sede em João Pessoa. Segundo o TST,
o número de magistrados daquele tribunal
é o mesmo desde a criação da corte, em outubro de 1985, quando integravam a área de
jurisdição do TRT da 13ª Região apenas seis
Juntas de Conciliação e Julgamento. Hoje, o
TRT da Paraíba possui 27 varas do Trabalho,
correspondentes às antigas Juntas de Conciliação e Julgamento.
Segundo o juiz do Trabalho Adriano
Dantas, presidente da Amatra 13, a aprovação do projeto representa uma grande
conquista para o Estado. “A aprovação do
projeto é fundamental para a qualidade dos
serviços prestados pelo TRT à sociedade paraibana, na medida que dará mais celeridade aos julgamentos, além de racionalizar a
distribuição de processos entre os membros
da corte. Além disso, possibilitará uma movimentação na carreira de juízes de primeira
instância”, completou Dantas.
Após a aprovação da lei, o TRT 13
aprovou, em sessão administrativa, o nome
do juiz Eduardo Sérgio de Almeida para promoção por antiguidade, sendo o processo
encaminhado ao TST e, em seguida, ao Ministério da Justiça, para fins de nomeação
pela Presidente da República. Titular da 7ª
Vara de João Pessoa e atualmente convocado para a vaga aberta pela aposentadoria do
desembargador Afrânio Melo, Eduardo Sérgio é o juiz titular de Vara do Trabalho mais
antigo do TRT da Paraíba. Além disso, o TRT
13 já deflagrou processo para preenchimen-

Membros da Diretoria da AMATRA 13 visitaram vários parlamentares em Brasília
to de outra vaga, por merecimento.
O vice-presidente da AMATRA 13 e também juiz auxiliar da Presidência do TRT, Marcello Maia, disse que a aprovação do projeto
de lei vai representar “uma melhoria substancial na prestação jurisdicional em nosso Tribunal, desafogando os gabinetes dos atuais
desembargadores, incrementando o quórum
nas turmas de julgamento e adequando o cálculo do quinto constitucional”.
VISITAS
A Amatra 13 acompanhou todo o processo de aprovação do projeto que amplia os
cargos no TRT paraibano. O presidente da Entidade, juiz Adriano Dantas, bem como o vicepresidente, Marcello Maia, que também é juiz
auxiliar da Presidência do TRT, fizeram várias
visitas aos representantes da bancada federal
de nosso Estado. No Congresso Nacional, os
magistrados atuaram no sentido de esclarecer
a importância e a necessidade deste projeto,
solicitando agilidade na aprovação.
O Senador Vital do Rêgo, relator do projeto no Senado Federal, disse que o aumento
no quadro de juízes não terá aumento de despesas. “Conseguimos aumentar o número de
juízes para o TRT da Paraíba sem aumentar as
despesas. O TRT 13 é referencia para todo o
País pelo trabalho que presta a sociedade há
mais de 25 anos”, afirmou Vital do Rêgo.
*Com informações do jornalista José Henrique de Oliveira

Projeto teve apoio
da bancada paraibana
A votação na Câmara dos Deputados teve o acompanhamento
do presidente e vice-presidente da
Amatra 13, juízes Adriano Dantas e
Marcello Maia. Toda a bancada federal paraibana se mobilizou em favor
do projeto. Os deputados Aguinaldo
Ribeiro, Nilda Gondim, Efraim Filho
e Romero Rodrigues receberam os
dirigentes da Amatra 13 e alguns até
se manifestaram em plenário, em favor da colocação do PL na pauta de
votação.
Desde que foi instalado na
Paraíba, há 25 anos, o Tribunal Regional do Trabalho é composto por
oito desembargadores. Na época, o
Regional tinha apenas quatro Varas
do Trabalho e atualmente são 27 unidades. Além disso, a emenda constitucional nº 45 aumentou a competência da Justiça Trabalhista, o que
justifica o aumento no número de
desembargadores.

Mapa virtual
Agora você pode localizar qualquer rua através
do link do Google Maps no site da AMATRA 13.
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Juiz paraibano integra
Comitê do CSJT
Lindinaldo Marinho também faz parte da atual gestão da Amatra 13
O Juiz do Trabalho Lindinaldo Marinho,
Diretor de Informática da Amatra 13, participou da primeira reunião do ano do Comitê
Gestor de Tecnologia da Informação e das
Comunicações no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, no último dia 3 de maio.
Ele foi designado para integrar o Comitê juntamente com o desembargador Cláudio Mascarenhas, do TRT da Bahia, juiz Alexandre de
Azevedo Silva, do TRT do Distrito Federal e
com Humberto Magalhães Ayres, secretário de Tecnologia da Informação do TRT de
Goiás. Também integra o CGTIC-JT o assessor
chefe de Tecnologia da Informação e das Comunicações do CSJT, Cláudio Fontes Feijó e
o Secretário de TI do TST, Gustavo Sanches.
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e das Comunicações atua como instância de coordenação colegiada da estratégia
definida pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho para a gestão do Portfólio de TIC-JT.
O Conselho Superior da Justiça do
Trabalho instituiu o Modelo de Gestão do
Portfólio de Tecnologia da Informação e das
Comunicações do CSJT (Portfólio de TIC-JT).
Entre as principais inovações está a implantação das melhores práticas de governança
de Tecnologia da Informação como planejamento estratégico, planejamento estratégico de TI e comitê gestor de TI.
O novo modelo enfatiza a necessidade de se trabalhar com base em planejamento estratégico de tecnologia da informação,
principalmente depois da implantação do
processo eletrônico na Justiça do Trabalho.
A gestão de portfólio engloba, não somente
a gerência de novos projetos, mas também
a melhoria contínua da infraestrutura instalada e dos sistemas e serviços já implantados, evitando que se tornem obsoletos e
inadequados ao longo do tempo.
Participação também no CNJ
O juiz Lindinaldo Marinho foi designado ainda para integrar o comitê gestor
do sistema de processo eletrônico de que
trata o Termo de Acordo de Cooperação
Técnica no 073/2009, no Conselho Nacional
de Justiça. A Portaria nº 39, de 5 de maio
de 2011 (Publicada no DJ-e nº 92/2011, em
23/05/2011, pág. 2) designou ainda como
representantes da Justiça do Trabalho no
comitê o desembargador Cláudio Mascarenhas Brandão (TRT5) e Alexandre de Azevedo Silva (TRT10).

Juiz Lindinaldo Marinho, Diretor de Informática da Amatra 13, participou
da primeira reunião do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, em Brasília

Atribuições
O Comitê Gestor tem como atribuições aprovar a proposta do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação da Justiça do Trabalho e suas revisões; supervisionar a execução do Plano, inclusive quanto ao seu aspecto orçamentário,
avaliando os seus resultados; deliberar sobre propostas, planos de ação e prioridade das iniciativas e investimentos relativos aos projetos, serviços, aplicações e infraestrutura a serem executados, assessorar a presidência do CSJT na deliberação
sobre aquisição de bens e contratação de serviços de tecnologia da informação e
propor políticas de capacitação em tecnologia da informação para magistrados e
servidores da Justiça do Trabalho.
A reunião analisou propostas e definiu algumas prioridades em relação aos
projetos e serviços em tecnologia da informação e propôs políticas de capacitação
para magistrados e servidores da Justiça do Trabalho.
*Com informações da Ascom do TRT 13
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Acesse nosso site na WEB:
www.amatra13.org.br

Magistrados paraibanos receberam o então candidato Renato Sant´Anna na sede da Amatra 13, pouco antes da eleição da Anamatra

Nova diretoria da Anamatra
Renato Sant´Anna assume presidência e gestão nacional tem paraibano em sua composição
A nova diretoria da Anamatra
para o biênio 2011/2013 tomou posse
no último dia 25 de maio, em
Brasília (DF). O juiz Luciano
Athayde Chaves passou a presidência da entidade para o juiz Renato
Henry Sant’Anna. “Queremos fazer
justiça em condições dignas,
seja no campo das prerrogativas constitucionais, seja no campo
das condições materiais
de trabalho”, anunciou Renato
Henry Sant’Anna durante
a cerimônia de posse.
O juiz ressaltou que em sua gestão
continuará a luta de anos da Anamatra
pela estabilidade remuneratória e valorização da experiência. “Sabemos que
quando há vontade política e boa interlocução entre os Poderes, surgem
idéias inovadoras e satisfatórias, bem
como, principalmente, as chamadas
janelas de votação”, afirmou ao citar
a atuação da Anamatra pela aprovação do PL 7749/2010 e a proposta que
restabelece o adicional por tempo de
serviço.
VISITA À PARAÍBA
O juiz do Trabalho Renato
Sant´Anna, do TRT de Campinas, participou, no último dia 06 de abril, de almoço
oferecido pela Amatra 13 a seus associados, na sede da entidade. Renato apro-

Novo presidente da Anamatra solicitou o apoio dos associados da Amatra 13
veitou a oportunidade para trocar ideias
com os magistrados que atuam na 13ª
Região. Ele também foi ao TRT 13, além
de visitar varas do Trabalho na Capital
paraibana.
Dentre os assuntos debatidos durante a visita à Paraíba, Renato elencou
as pautas e lutas que a Anamatra tem
como meta para a gestão do biênio
2011/2013.
Durante o almoço, o juiz do Trabalho Adriano Dantas, presidente da Amatra 13, pediu aos colegas para expor os
principais anseios da categoria, usando
o momento para tratar assuntos pertinentes ao trabalho associativo local e
nacional.
Adriano frisou ainda a participação
do paraibano André Machado na chapa
da Anamatra, “como diretor de even-

tos, André vai ser um elo fundamental
para a realização do Conamat 2012, em
João Pessoa”, lembrou o presidente da
Amatra 13.
Renato Sant´Anna também fez
questão de declarar a importância deste grande evento que será realizado na
Paraíba. “O Conamat exige muita dedicação e profissionalismo, a Anamatra
confiou e acreditou no potencial dos
associados da Amatra 13 para a realização deste importante evento”, disse o
candidato, que acredita no sucesso do
Conamat 2012.
Por fim, o magistrado comentou da
satisfação em visitar a Paraíba e solicitou aos colegas a participação no pleito,
necessário para legitimar e fortalecer a
atuação da chapa “Anamatra forte: magistratura digna e independente”.

Tradutor na internet
Esqueceu a tradução de uma palavra? Na internet você encontra várias opções de tradutores
eletrônicos. Consulte!

ELEIÇÕES DA
ANAMATRA
Paraibanos participaram
de forma expressiva
da eleição de 2011
No universo de 68 associados aptos a votar, 43 magistrados
do Trabalho da Paraíba participaram das eleições para definir a diretoria da Anamatra para o biênio
2011/2013. Foram 27 votos por sobrecarta, 05 presenciais e 11 eletrônicos.
Dos votos que foram apurados pela comissão local (27 por
sobrecarta e 05 presenciais), todos
foram válidos para a única chapa
concorrente ao pleito, “Anamatra
forte: magistratura digna e independente”.
O presidente da Subcomissão
Eleitoral da Paraíba, juiz do Trabalho Alexandre Roque Pinto, revelou que todo o processo eleitoral
ocorreu sem incidentes aqui na Paraíba, tanto durante o recebimento
dos votos por sobrecarta, quanto
durante a eleição presencial, na
sede da Amatra 13. A comissão local estava composta ainda pelos
juízes Antônio Eudes Vieira Júnior
e Nayara Queiroz Mota de Sousa.
A gestão
2011-2013
da
Anamatra conta com um paraibano em sua
composição. O
juiz do Trabalho
André Machado
Cavalcanti (foto
ao lado) assumiu o cargo de
Diretor de Eventos da entidade
nacional. “A votação expressiva obtida na 13ª região revela a confiança
da magistratura trabalhista paraibana na diretoria agora eleita. Agradeço o apoio recebido e comprometome a empenhar-me com todo afinco
na luta pelas causas associativas”,
comemorou o magistrado.
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TRT 13 também está
sob nova gestão
Desembargador Paulo Maia Filho assumiu Presidência para o biênio 2011/2013
O desembargador Paulo Maia Filho tomou posse no cargo de presidente do TRT paraibano em 07 de janeiro de 2011. Ele foi eleito
para o biênio 2011/2013, sendo o 13º presidente
do TRT 13 e o mais jovem a assumir o cargo. O
desembargador Carlos Coelho de Miranda Freire assumiu o cargo de vice-presidente.
Em seu discurso, o desembargador Paulo Maia Filho falou do compromisso que estava
assumindo com a ação administrativa. Lembrou
que a sociedade, cada vez mais, exige do Judiciário. “Quer satisfações, moralização e resultados e o que se espera de uma administração
é que atenda as exigências da sociedade. Que
cumpra o seu papel”, disse, destacando que conhece as dificuldades que teria que enfrentar, a
exemplo da Resolução 63 do CSJT.
Em nome de todos os associados da Amatra13, o presidente da Entidade, juiz do Trabalho
Adriano Dantas, desejou sabedoria, humildade,
firmeza e maestria aos empossados. “É fato,
des. Paulo Maia, que muito já foi feito pelos
Presidentes que lhe antecederam, os quais primaram pela continuidade administrativa, dada a
necessidade de aperfeiçoar, racionalizar e modernizar os serviços judiciais; entretanto, ainda
há muito o quê ser feito nos próximos anos,
considerando inclusive o Planejamento Estraté-

Desembargador Paulo Maia Filho
gico elaborado para o qüinqüênio 2010-2014”,
enfatizou Adriano.
O juiz reafirmou o compromisso da Amatra13 com “uma atuação jurisdicional célere, mas
também e principalmente de qualidade, sendo
veementemente contrária às famigeradas metas e cobranças que resultem em prejuízo ao
valor justiça, em violação das prerrogativas da
magistratura ou em dano à saúde dos magistrados, afinal, não há como mensurar a qualidade
da prestação jurisdicional apenas com base em
números e estatísticas”, completou.
*Com informações da Ascom do TRT 13

Renovação na
composição do TRT 13
O Tribunal do Trabalho da Paraíba conta com um novo desembargador, Ubiratan
Moreira Delgado, desde o último dia 17 de
dezembro. A nomeação do magistrado aconteceu pelo critério de merecimento.
Em seu discurso, o desembargador
Ubiratan Delgado afirmou que assumiu o
cargo como um passo natural da ascensão
de sua carreira de magistrado, sobretudo
quando a Justiça “está transparente sem
ser exibicionista, com grandes transformações como o fim do nepotismo e a implantação do Processo Eletrônico”. Destacou a
importância da dedicação a magistratura,
que exige sacrifícios e a eterna necessidade
do conhecimento. “Quanto mais aprendo
mais tenho que aprender”, disse.
O presidente Amatra 13, juiz Adriano
Dantas saudou o colega lembrando que o
desembargador Ubiratan Delgado é um
“magistrado profícuo, abnegado, ético, detentor de invejável cultura jurídica e sólida
formação humanística. Colaborou, no que

Desembargador Ubiratan Moreira Delgado
esteve ao seu alcance e sem medir esforços, com os resultados ostentados por esta
Corte, uma das mais céleres e respeitadas
do país”.
O juiz Adriano Dantas ainda ressaltou
que o novo desembargador “sempre demonstrou vocação e compromisso com o Poder Judiciário, bem como desenvoltura na atividade
jurisdicional e, também, na administrativa, tendo como norte, sempre, a busca dos melhores
resultados para os jurisdicionados”.
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Acesse o site da ESMAT 13:
www.esmat13.com.br

Integrantes da Amatra compõem
equipe da presidência no TRT 13
O novo presidente do TRT 13, desembargador Paulo Maia Filho, nomeou para
sua equipe administrativa dois magistrados
que compõem a diretoria da Amatra 13. São
eles, o vice-presidente da Associação, juiz
Marcello Wanderley Maia Paiva, e o diretor
de informática, juiz Lindinaldo Silva Marinho.
Marcello Maia foi convocado para
a função de juiz auxiliar da presidência e
da corregedoria. Ao discursar durante a
posse dos nomeados, o desembargador
Paulo Maia Filho fez questão de frisar que
a participação do vice-presidente da Amatra 13 será decisiva na gestão, e “o que ele
disser já terá sido aprovado por mim”.
O juiz agradeceu a confiança e declarou que “se empenhará para colaborar
com a nova Administração, notadamente
para que o nosso Tribunal continue sendo
paradigma em tecnologia da informação,
com a implantação de sistemas que não
só permitam maior celeridade e simplici-

dade ao processo, mas que também otimizem a atividade jurisdicional sob a ótica
dos juízes e dos servidores, melhorando
as condições de trabalho nos órgãos das
primeira e segunda instância”.
Segundo Marcello, o papel desempenhado por ele na equipe do TRT 13 é,
em linhas gerais, o de “auxiliar o presidente na gestão do tribunal, facilitando o
diálogo com o público interno e externo
e desenvolvendo projetos que busquem
dar cumprimento ao planejamento estratégico institucional elaborado para o período 2010-2014, e aos planos de ações e de
metas prioritárias do CNJ”.
Já Lindinaldo Marinho foi designado
como juiz auxiliar de conciliação e precatórios e também como supervisor da coordenadoria de apoio às varas de João
Pessoa, setor responsável pelos processos arquivados provisoriamente na fase
de execução, pelas execuções fiscais e

execuções exclusivamente previdenciárias, contribuindo para desafogar o volume de trabalho destas unidades.
Para o presidente da Amatra 13,
juiz do Trabalho Adriano Dantas, a participação dos colegas de gestão na equipe
administrativa do recém empossado presidente do TRT paraibano significa uma
maior interlocução da administração com
a magistratura. “Sobretudo pelo fato do
des. Paulo Maia ter destacado em seu discurso que sua gestão será marcada pela
objetividade e informalidade, demonstrando-se aberto a sugestões”.
Adriano completou reafirmando o
papel associativo: “a Amatra 13 continuará firme e forte na busca do aprimoramento das atividades desenvolvidas em
nosso Tribunal, verificando e oferecendo
apoio na solução de eventuais problemas
para o desenvolvimento efetivo das atividades de nossos magistrados”, afirmou.

Revista da Esmat lança edital de inscrições
Os interessados em enviar artigos científicos para a 4ª edição da Revista da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba já podem
encaminhar o material para a comissão
responsável pela seleção dos textos.
O prazo de entrega encerra dia 19 de
agosto próximo. A edição será lançada
em outubro, durante o 2º Congresso
Internacional de Direito do Trabalho
promovido pela Amatra 13.
Serão submetidos à avaliação da
comissão trabalhos elaborados por
operadores do direito (juízes, servidores de TRTs, advogados, professores,
procuradores do Trabalho e acadêmicos da Esmat 13), obedecendo as normas do Edital.
O objetivo da publicação é estimular o debate e a pesquisa sobre temas
atuais do Direito e do Processo do Trabalho, entre outros, tratando e expondo
aos leitores opiniões mais avalizadas de
operadores renomados e dedicados ao
estudo do Direto.

Os trabalhos poderão ser enviados para o e-mail comissaorevista4@
esmat13.com.br, sendo necessária ainda
a entrega pessoal dos originais, na sede
da Esmat 13, localizada na Rua Odon Bezerra, 184, salas 349 a 351, no piso E3 do
Shopping Tambiá, podendo também ser
postado por intermédio dos Correios,
endereçado à Comissão da Revista da
ESMAT 13, no mesmo endereço.
Os textos deverão versar sobre
Direito Constitucional, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Teoria Geral do Direito, Direito Civil, Direito
Processual Civil, Direito Administrativo e
Direito Previdenciário, desde que todos
tenham pertinência com a temática da
Revista da Esmat 13.
A comissão responsável pela quarta edição da Revista Científica da Esmat
13 é composta pelos juízes do Trabalho
Marcelo Rodrigo Carniato (presidente),
Francisco de Assis Barbosa Júnior e Mirella D’Arc de Melo Cahu Arcoverde de
Souza.

Mapa virtual no site da AMATRA 13
Antes de fazer uma viajem pelas cidades do
Brasil, dê uma olhada no link do Google Maps
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Esmat 13 amplia atuação e
oferece curso em Campina
Além de contar com um número maior de alunos na Capital, curso chega à Rainha da Borborema
Através de parceria firmada com a Faculdade de Direito Facisa/Cesed, situada na
cidade de Campina Grande, a Escola Superior
da Magistratura Trabalhista da Paraíba pas-

sou a oferecer seu curso de pós-graduação
também para graduados em Direito e profissionais do meio jurídico que moram no interior do Estado.

Escola é referência e se consolida no meio jurídico paraibano
O objetivo da iniciativa foi ampliar as atividades da Escola, cuja credibilidade e confiança, conquistada através do
trabalho já desenvolvido na capital paraibana, credenciam a
entidade para estender sua atuação até a cidade de Campina
Grande.
O curso de “Pós-graduação Lato Sensu em Direito Material e Processual do Trabalho” será semelhante ao oferecido pela Esmat 13, em parceria com a FESP Faculdades na cidade de João Pessoa. A pós-graduação objetiva possibilitar um
aprofundamento em temas relativos ao Direito e ao Processo
do Trabalho, notadamente no que diz respeito a assuntos
atuais dessas ciências, sempre em consonância com as mais
modernas doutrina e jurisprudência.
O curso será certificado pela Faculdade Facisa/Cesed,
onde ocorrerão as aulas. Com duração de 360 horas/aula, o
programa está sendo desenvolvido em finais de semana alternados, e deve ser finalizado em torno de 15 meses. O quadro
docente é composto por magistrados do Trabalho, mestres
e doutores em Direito, e alguns deles também ministram as
aulas no curso desenvolvido na cidade de João Pessoa.
Na Capital, a procura para a turma 2011 da Esmat 13 superou as expectativas. Este ano as vagas oferecidas foram
todas preenchidas com bastante antecedência, ainda durante o período promocional. A atual turma tem quase setenta

Alunos aprovam curso da Esmat 13 e elogiam corpo docente
alunos, que foram acomodados em sala bem mais ampla fornecida pela Fesp Faculdades. O diretor da Escola, juiz do Trabalho Marcelo Carniato, comemorou a conquista e agradeceu
a confiança depositada no ensino da Esmat 13, “desejamos a
novos alunos um ano próspero de estudos”, afirmou.
Aqueles que quiserem entrar para o quadro de reservas da Esmat 13 podem entrar em contato através do telefone (83) 3241-7640 ou encaminhar e-mail para secretaria@
esmat13.com.br.
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Pós-Graduação ESMAT 13
Concluintes em 2010 comemoram conquista
Professores, alunos e diretoria
dividem sensação de dever cumprido
A Esmat 13 realizou cerimônia de formatura da 4ª turma
concluinte do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito
Material e Processual do Trabalho em novembro de 2010. Na
sala de sessões do TRT 13, 56 formandos e familiares acompanharam a solenidade.
O juiz do Trabalho da 13ª região, Wolney de Macedo Cordeiro, professor da Esmat 13, foi homenageado e deu nome
à turma. Ele realizou uma “aula de encerramento” durante a
solenidade. “É uma sentimento de honradez e satisfação emprestar meu nome a esta turma que expressou tanto amor
pelas disciplinas do curso e respeito pela Esmat 13”, declarou.
Wolney, um dos fundadores da Escola, fez um breve histórico da instituição: “nós temos um trabalho disseminado,
temos a sensação de dever cumprido, pois já ajudam os a formas diversos magistrados do Trabalho”, como o ex-presidente da Anamatra, o juiz Luciano Athayde, exemplificou.
O orador da turma, Stanislaw Costa Eloy, agradeceu “o
esforço e a devoção dos mestres, através deles extraímos
deste curso inúmeras experiências jurídicas”. Stanislaw falou
também dos colegas, “todos nós, professores e alunos, abrilhantamos este curso”, disse.
Todos que fazem a Esmat 13 concordam que é reconfortante ver a escola cumprir seus objetivos, o que os orgulha e
os incentiva a seguirem em frente, sempre obtendo êxito em
suas atividades.

Homenagem especial
A secretária da Esmat 13, Katalin
Quintilham, foi homenageada pela turma. Além de receber um carinho especial dos formandos, o então diretor da
Escola e o ex-presidente da Amatra 13
fizeram questão de frisar a dedicação e
o zelo de Katalin pelo trabalho que desenvolve. “Muito do que a Esmat 13 é
hoje é fruto de sua dedicação e o amor
ao trabalho”, reconheceu o juiz do Trabalho André Machado.

Magistrados descerram placa da turma concluinte 2010

Juiz Artur Torres abriu solenidade Juiz Wolney Macedo é homenageado

Tradutor na internet
Esqueceu a tradução de uma palavra? Na internet você encontra várias opções de tradutores
eletrônicos. Consulte!
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Amatra 13 promoverá o debate em torno do
Direito Constitucional do Trabalho
O II Congresso Internacional de Direito
Constitucional do Trabalho será realizado no
período de 05 a 07 de outubro de 2011, no auditório Sérgio Bernardes, Hotel Tambaú, em
João Pessoa-PB. A iniciativa é da Associação
dos Magistrados do Trabalho na Paraíba (Amatra 13) e da Escola Superior da Magistratura
Trabalhista da Paraíba (Esmat 13), com apoio
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
(TRT 13). Nesta edição, será abordada a temática “A jurisdição trabalhista e a efetivação dos
direitos sociais”.
O Congresso tem como finalidade propiciar a exposição e o debate sobre temas
relacionados com os direitos fundamentais insertos na Constituição Federal de 1988 e sua
influência sobre o Direito do Trabalho e sobre
as decisões judiciais que tratam dos litígios havidos entre o capital e o trabalho na relação
travada entre o prestador dos serviços e o seu
beneficiário.
O evento possibilitará, outrossim, a atualização dos participantes e o conhecimento de recente jurisprudência sobre os temas
abordados, bem como a análise sobre os mais
novos diplomas legais que versam sobre o assunto.
Foram e serão convidados, para tanto,
expositores de renome do Brasil e de outros

Ministro Carlos Ayres de Britto recebeu
Comissão de Juízes da AMATRA 13, em Brasília

Ministro Luiz Philippe Vieira confirmou ao
juiz Adriano Dantas presença no 2º Congresso

países, viabilizando, outrossim, o estudo do
direito comparado e a evolução da legislação
mundial na defesa dos direitos fundamentais
dos trabalhadores.
Uma das participações já confirmadas
é a do Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. O palestrante recebeu o presidente da Amatra 13,
juiz Adriano Dantas, no último dia 11 de maio,
em seu gabinete. Na oportunidade, o convite
foi formalizado e de pronto aceito pelo Ministro. Luiz Philippe fará sua exposição no dia 7
de outubro.
Outro grande jurista convidado para o
evento foi o ministro Carlos Ayres Britto, que
recebeu cordialmente uma comissão da Ama-

tra 13 também em seu gabinete, em Brasília. O
ministro ainda não confirmou presença, mas
afirmou que vai procurar ajustar sua agenda
para prestigiar o Congresso.
O encontro será destinado a magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, Procuradores do Trabalho, advogados e estudantes
do curso de Direito, bem como aos demais aplicadores desse ramo da ciência jurídica.
Maiores informações sobre inscrições e
programação definitiva serão divulgadas em
breve nos sites www.amatra13.org.br e www.
esmat13.com.br. A primeira edição do evento
foi realizada com bastante êxito, no ano de
2009, quando reuniu mais de 600 congressistas, também no Hotel Tambaú.

VEJA ABAIXO PROGRAMAÇÃO PRÉVIA DO CONGRESSO INTERNACIONAL
Dia 05/10/2011

 17hs – Entrega de credenciais
19hs – Conferência de abertura
Min. Augusto César Leite de Carvalho (Convidado).
Ministro do TST. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade do Ceará, mestre e
doutorando em Direito das Relações Sociais pela Universidad Castilla La Mancha.

Dia 06/10/2011

9hs – Painel Guilherme Guimarães Feliciano - Juiz do Trabalho. Livre-Docente em Direito do Trabalho
e Doutor em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutorando em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa.
Tema a ser definido.
Júlio César Beber - Juiz do Trabalho. Mestre e doutor em direito pela USP.
Tema a ser definido.
9h45min – Lançamento da 4ª Edição da Revista Esmat 13
10hs – Intervalo
10h30min – Palestra (a definir)
14hs – Painel (a definir)
15hs – Palestra
Maria Rosaria Barbato - Professora efetiva do Curso de Especializaçao italo-brasileiro em
direito do trabalhao na Faculdade de Direito da UFMG; Professora no Curso de Mestrado/
Doutorado em Direitodo trabalho e Direitos Afins16hs – Intervalo.

16h30min – Palestra – A definir.

Dia 07/10/2011

9hs – Palestra
Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho - Ministro do TST. Autor de artigos jurídicos publicados em revistas especializadas.
10hs – Intervalo
10h15min – Palestra ou Painel - “Novos rumos para a Justiça e o Processo do Trabalho”.
Leonardo Greco. Professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor em
Direito pela Universidade de São Paulo.
14h30min – Painel
Marcos Neves Fava. Juiz do Trabalho. Mestre e doutor em Administração pela Universidade de São Paulo.
2º Painelista a definir.
15h30min – Intervalo
16hs – Palestra de encerramento – Min. Carlos Ayres Britto* - Ministro do STF. Mestre
em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Doutor em
Direito Constitucional (1998) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
OBS.: Entrega dos certificados após o término da última palestra
* A confirmar.
** Programação sujeita a alterações
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Revistas da ESMAT 13
Acesse todo o conteúdo das Revistas da
Esmat 13 no site www.amatra13.org.br

Magistrados da 13ª Região se mobilizam e convidam
colegas para compor equipe e disputar jogos
No segundo semestre deste ano (29 de outubro a 02 de
novembro) serão realizados os Jogos Nacionais da Anamatra.
Desta vez, o evento será bem próximo da Paraíba, no vizinho
Estado de Pernambuco, em Porto de Galinhas. A proximidade e
o fácil acesso fizeram com que alguns associados da Amatra 13
tomassem a iniciativa de incentivar a participação dos paraibanos no evento.
O juiz Clóvis Barbosa, Diretor de Esportes da AMATRA13,
lembra que a Paraíba, pelo menos desde o ano de 2007, fez-se
presente às competições, apesar do reduzidíssimo número de
atletas. “Mas, apesar disso, não podemos desanimar. Este ano
os jogos serão em Porto de Galinhas, bem pertinho da gente.
Logo, precisamos formar uma grande equipe”, alegou.
Aos que já foram e aos que ainda não participaram, mas
tem curiosidade de conhecer, seguem as modalidades: futebol
society, corrida rústica 5 e 10km, natação, vôlei de praia, xadrez,
dominó, tênis, individual e dupla, tênis de mesa e a novidade:
tiro ao alvo (boa oportunidade para os que participaram dos
cursos de tiro promovidos pela Escola Judicial (EJUD).
O juiz Marcelo Carniato, Diretor da Esmat 13, também se juntou ao apelo do colega Clóvis Barbosa: “vamos formar uma equipe com outras Amatras. Quem for ao evento vai curtir bastante,
pois o clima é de pura descontração. Além disso, a prática esportiva contribui muito para a melhoria de nossa qualidade de vida”.
Não é demais lembrar que os Jogos Nacionais têm entre
as suas finalidades o estímulo da prática de atividades físicas,
que além de favorecer o bem estar físico e mental, propiciam
uma melhor qualidade de vida ao magistrado, refletindo em seu
convívio familiar e no trabalho. Por outro lado, a oportunidade
de conhecer e rever colegas de todo o Brasil, assim como a integração entre as famílias, faz do evento uma grande festa.
Pacotes com passagens e hospedagem podem
ser adquiridos através da Luck Viagens (Fones: 81-33666202/6203/6204/6205 ou pelo e-mail luckeventos@luckviagens.
com.br).

Juízes do Trabalho lançam
livro de poesias
Paraibanos fazem parte do grupo
que escreveu obra coletiva
Os juízes do Trabalho Paulo Nunes e Alexandre
Roque, que atuam na Paraíba, integram a lista de juízes de todo o país que resolveram lançar uma obra
literária, com foco em poesias e prosas. A experiência inusitada teve início a partir da internet, espaço
de encontro marcado, para cada um deles se deixar
levar pela inspiração e escrever sobre tudo, menos
o Direito.
De acordo com o professor Paulo Nunes, a
partir da internet cada juiz trocava ideia, postava
uma crônica, conto, poesia, comentários e músicas,
daí surgiu o clube dos juízes amantes da poesia. O
grupo existe há quatro anos e inicialmente a ideia
era socializar entre a equipe, como forma de lazer.
O livro, ideia mais recente, foi publicado e tem sido
procurado.
“Basicamente era uma atividade para desopilar e esquecer um pouco a rotina, tanto que não tratamos nada de Direito no livro, uma experiência que
fala da vida, dos nossos sentimentos, entre outras
coisas”, observou o professor, que enfatizou que
uma nova edição será lançada ainda este ano.

Tradutor na internet
Esqueceu a tradução de uma palavra? Na internet você encontra várias opções de tradutores
eletrônicos. Consulte!
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Amatra 13 oferece almoço de confraternização para associados
No sentido de cumprir o dever de promover oportunidades de congraçamento aos seus associados e associadas, a
Amatra 13 ofereceu um almoço de confraternização, no último
dia 25 de fevereiro. O evento ocorreu na Churrascaria Sal e Brasa, em João Pessoa.
A iniciativa proporcionou diversão entre os magistrados
do Trabalho, fortalecendo a união da categoria. Para o juiz

Adriano Dantas, presidente da Amatra 13, “momentos como
este nos dá a oportunidade de sair um pouco da rotina e encontrar os colegas de trabalho para um momento de alegria,
onde podemos conviver melhor com aqueles que encontramos no dia a dia, mas sempre na correria ou no estresse de
nossas funções”, disse Adriano.
Veja abaixo algumas fotos do almoço:

“Momentos como este nos dá a oportunidade de sair um pouco da rotina
e encontrar os colegas de trabalho para um momento de alegria”
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Acesse nosso site na WEB:
www.amatra13.org.br

EVENTOS SOCIAIS FORTALECEM UNIÃO

Clima de descontração marca jantar natalino
Foi com muita alegria e satisfação
que os associados da Amatra 13 comemoraram mais um ano de trabalho e
conquistas, em jantar natalino oferecido pela Associação, na noite do dia 18
de dezembro, na Maison Blu´nelle.
A confraternização contou com a
participação de magistrados e familiares, que se divertiram ao som da banda
Área Cinco 1, que fez show exclusivo
para os associados da Amatra 13. Durante o evento, alguns magistrados
subiram ao palco e deram uma “palhinha” para os colegas, arriscando alguns
sucessos musicais que animaram ainda
mais os participantes da festa. Confira
momentos marcantes do evento:

Tradutor na internet
Esqueceu a tradução de uma palavra? Na internet você encontra várias opções de tradutores
eletrônicos. Consulte!
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Arrasta pé e animação no São João da Amatra 13
A Associação dos Magistrados do
Trabalho da 13ª Região ofereceu a magistratura do Trabalho paraibana o já
tradicional festejo junino da Entidade,
que foi realizado no dia 03 de junho, na
Casa Roccia, em João Pessoa.
O arrasta pé foi animado pelo
show do cantor e sanfoneiro Sussa de
Monteiro, que tocou o autêntico forró
pé de serra. O clima junino tomou ainda
mais conta do festejo por conta da presença de alguns convidados vestidos a
caráter.
O presidente da Amatra 13, juiz
Adriano Dantas, agradece a todos os
colegas que compareceram ao evento:
“foi um momento descontraído, uma
ótima oportunidade de confraternização para nossa categoria”, diz o magistrado do Trabalho.
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Desembargador Afrânio Melo
é homenageado por colegas
No último mês de abril, o desembargador
Afrânio Melo se despediu do Tribunal Pleno do
TRT paraibano. O magistrado completou 70 anos
e foi aposentado compulsoriamente. Somente no
TRT 13 foram mais de 10 anos, onde exerceu a Presidência, a Vice-Presidência e outros cargos.
O desembargador Afrânio Melo recebeu homenagens dos magistrados, servidores e advogados. Em um momento especial, também desfrutou
um almoço de despedida oferecido pela Amatra
13, na Churrascaria Sal e Brasa, em João Pessoa.

Juízes do Trabalho reconheceram a dedicação do
desembargador durante os anos em que atuou na
Justiça do Trabalho de nosso estado. O homenageado recebeu várias demonstrações de carinho
e agradecimento dos colegas que compareceram
ao evento.
Em sua despedida do TRT 13, o desembargador Afrânio Melo disse que durante os últimos dez
anos percorreu um caminho de desafios a passos
largos e não mediu esforços para mostrar a dignidade que a Justiça do Trabalho sempre busca.

Revistas da ESMAT 13
Acesse todo o conteúdo das Revistas da
Esmat 13 no site www.amatra13.org.br
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Conamat 2012
Congresso debaterá desafios da Magistratura
do Trabalho na sociedade contemporânea
A 16ª edição do Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho será realizada na cidade de João
Pessoa (PB), em 2012. Juízes e desembargadores do Trabalho de todo o Brasil
estarão reunidos na capital paraibana,
de 1º a 4 de maio de 2012, para realizarem reflexões coletivas e discussões em
torno de temas que visam colaborar na
construção de um Direito do Trabalho
mais democrático e condizente aos anseios da sociedade brasileira.
Dirigentes da Anamatra e magistrados integrantes da Comissão Organizadora do 16º CONAMAT já estão
discutindo diversos detalhes da parte

científica do evento. Uma visita técnica
aos locais onde acontecerão a solenidade de abertura, a programação científica e a festa de encerramento já foi realizada neste mês de julho.
Os paraibanos
A anfitriã Amatra 13, juntamente
com a Anamatra, assume a responsabilidade pela organização e logística do
congresso, que contará com a participação de juízes do trabalho, operadores
do Direito, ministros e juízes de outros
órgãos do Poder Judiciário, Ministério
Público, advogados e estudantes.
O tema central do CONAMAT 2012

será “Uma nova sociedade. Um novo
Juiz do Trabalho?” Os subtemas serão
“O papel do Poder Judiciário nas democracias contemporâneas”; “A (dês)
humanização das atividades judiciais” e
“A reconstrução (angústia) estrutural e
a carreira do magistrado”.
Os juízes da 13ª Região que integram a Comissão Científica do CONAMAT são Marcelo Rodrigo Carniato, Antônio Cavalcanti da Costa Neto e Nayara
Queiroz Mota de Sousa. Já a Comissão
Organizadora conta com Adriano Mesquita Dantas, Maria Lílian Leal de Souza,
Alexandre Roque Pinto e José Artur da
Silva Torres.

