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Abordar aspectos do cotidia-
no profissional como estresse, 
motivação, relacionamento no 
ambiente de trabalho, entre ou-
tros, e aproveitar o melhor dos 
festejos juninos. Essa é a pro-
posta central do “1º Encontro de 
Qualidade de Vida da AMATRA 13 
no Maior São João do Mundo”. 
O evento será realizado entre os 
dias 15 e 17 de junho, no Hotel 
Village, em Campina Grande, cen-
tro dos festejos juninos no Estado 
e no Nordeste.

A programação do Encontro 
contará com festa no próprio 
hotel, apresentação de grupo 
folclórico e trio de forró, além de 
acesso a um camarote exclusivo 
cedido pela Prefeitura Municipal 
de Campina Grande. Serão duas 
noites inesquecíveis, para relaxar 
e festejar. Veja mais detalhes do 
Encontro na página 3.

15 a 17 de junho, 
no Hotel Village, 
em Campina Grande.

NÃO PERCA!

POR ONDE ANDO: 
Juiz fala sobre saudades da PB 
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Jornal Amatra 13 é uma publicação 
da Associação dos Magistrados 

do Trabalho da 13ª Região. 
(AMATRA 13)
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A Diretoria da AMATRA 13 parabeniza todos os associados que 

aniversariaram nos meses de março e abril de 2007.

MARÇO 

01/03 – Ana Maria Ferreira Madruga
05/03 – José Artur da Silva Torres
26/03 – José Marcos da S. Farias
31/03 – Carlos Antônio Santa Cruz 
             Montenegro

ABRIL 

02/04 – Humberto Halison Barbosa 
              de C. e Silva

ESMAT 13
Diretor:

Juiz André Machado Cavalcanti
Vice-diretor:

Juiz Eduardo Souto Maior B. Cavalcanti
Coordenador do Curso de Pós-gradução:

Juiz Paulo Roberto Vieira Rocha
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ENDEREÇO PAR A CORRESPONDÊNCIA

E D I  T O R I  A L

Um ponto de encontro! É assim que vejo este Jornal sempre que estamos 
fechando uma nova edição. À “redação” chegam arquivos surpreendentes que nos 
revelam, muitas vezes, algo desconhecido ou do qual já havíamos esquecido, propi-
ciando-nos, ainda, dividir com os leitores lembranças de bons tempos.

“Num recanto bonito do Brasil” é um exemplo disto. Através dele, o meu amigo 
Márcio Brito, colega da Faculdade de Direito, hoje Juiz do Trabalho na 10ª Região, fala 
do início do seu amor pela magistratura trabalhista na seção “Por onde ando?”.

“AMATRA dinâmica” também tem esta feição convergente. Nela são encontradas 
pequenas notícias que dão conta do nosso dia-a-dia associativo, daquilo que tem 
acontecido na vida de nossos associados e da união que tem caracterizado este 
momento.

Demos seqüência ainda com algumas colunas permanentes, com os fiéis e 
valorosos colaboradores, Antônio Cavalcanti e José Marcos Farias, tratando, respec-
tivamente, de “Mitos e Metáforas” e de “Informática Jurídica”.

Na temática diversão e lazer, as dicas ficam por conta do nosso andarilho Carlos 
Hindemburg, que atravessou os Lagos Andinos, mas trouxe na bagagem lembranças 
de momentos que dividiu conosco.

Falando em bagagem, a permuta de Fátima Cristiane para a 21ª Região não 
nos autorizou a dispensá-la da fundamental parceria com a nossa AMATRA e com o 
nosso Jornal, eis porque continuamos com a nossa “Tela de Cinema”.

Esta edição traz também uma semente. A do programa “Trabalho, Justiça e 
Cidadania” promovido, em âmbito nacional, pela ANAMATRA – Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho, desafio encarado pela nossa associação, em 
nome da cidadania, e que será objeto de todos os esforços dos seus dirigentes nesse 
segundo semestre que se avizinha. A razão de ser da matéria é fazer com que os nos-
sos associados e leitores, partícipes em potencial do programa, conheçam um pouco 
daquilo que se pode fazer em prestígio à cidadania dos nossos jovens de hoje.

Finalizando, não poderia deixar de mencionar o conteúdo da capa. O “I Encontro 
de Qualidade de Vida da AMATRA 13 no Maior São João do Mundo” retrata muito 
do pensamento da atual Diretoria. Formatamos um evento no qual pudéssemos 
parar um pouco e refletir, mas também relaxar... tão somente relaxar. E “forrozar”, 
claro. Afinal, estaremos em Campina Grande, no “Maior São João do Mundo”, em 
momento de muita descontração e congraçamento. O nosso objetivo foi lançar mais 
uma semente, esperando que o Encontro seja perenizado em outras administrações, 
a cada dois anos, como hoje ocorre com o “Encontro Regional”.

E por falar em relaxar, boa leitura a todos!

André Machado Cavalcanti
Presidente da AMATRA 13

Leitura divertida e leve

04/04 – Antônio Cavalcante da C. Neto
05/04 – Ana Paula de Azevedo Sá 
             Campos Porto
06/04 – Joliete Melo Rodrigues
09/04 – Adriano Mesquita Dantas
16/04 – Ruy Eloy
20/04 – Maria das Dores Alves
25/04 – Silvia Cerveira Wanderley
25/04 – Solange Machado Cavalcanti
26/04 – Edvaldo de Andrade
29/04 – Afrânio Neves de Melo
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Abordar aspectos do cotidia-
no profissional como estresse, 
motivação, relacionamento no 
ambiente de trabalho, entre ou-
tros, e aproveitar o melhor dos 
festejos juninos. Essa é a pro-
posta central do “I Encontro de 
Qualidade de Vida da AMATRA 13 
no Maior São João do Mundo”. 
O evento será realizado entre os 
dias 15 e 17 de junho, no Hotel 
Village, em Campina Grande, cen-
tro dos festejos juninos no Estado 
e no Nordeste.

Mesmo com alguns aspectos 
a serem definidos, já constam da 
programação do Encontro uma 
festa junina com apresentação de 
grupo folclórico e trio de forró, no 
próprio Hotel, além de acesso a 
um camarote no Parque do Povo. 
Serão duas noites inesquecíveis, 
para relaxar e festejar.

Cada associado terá direito 
a um apartamento duplo, com 
duas diárias e uma ceia típica. 
Também está sendo programado 
um passeio no Trem do Forró, no 
sábado (16), fazendo o trajeto 
Campina Grande-Galante-Campi-
na Grande. O custo da camiseta 
individual (pelo associado) é de 
R$ 40,00 (quarenta reais).

Para maior comodidade dos 
participantes, a AMATRA 13 dis-
ponibilizará um ônibus que per-

Associação promoverá integração dos juízes durante festa junina em Campina Grande

manecerá à disposição de todos 
durante todo o evento. Importante 
lembrar que por questões de prazo 
para confirmação junto ao Hotel e 
ao Trem do Forró, todos os interes-
sados devem confirmar participa-

ção até o dia 26 de maio.
Em clima de festa junina, 

esse será certamente o primeiro 
de uma série de Encontros de 
Qualidade de Vida promovidos 
pela AMATRA 13. Participe!
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Programa Trabalho, Justiça e 
Cidadania será lançado na Paraíba

No último dia 1º 
de Maio, Dia do Tra-
balho, a AMATRA 13 
anunciou, por meio 
da imprensa local, o 
lançamento, na Pa-
raíba, do Programa 
Trabalho, Justiça e 
Cidadania, criado pela 
Associação Nacional 
dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho 
(ANAMATRA) para ca-
pacitar professores 
de escolas públicas. 
A idéia do Programa, 
que existe há três 
anos, é transformar 
professores em agen-
tes multiplicadores dos ensinamentos 
básicos através do chamado “kit cida-
dania”, onde podem ser encontradas 
noções de direitos trabalhistas, cons-
titucionais, do consumidor, da criança 
e do adolescente. 

Para o presidente da AMATRA 13, 
juiz André Machado, “é necessário que 
a criança de hoje se torne um cidadão 
consciente no amanhã, de modo a 
poder exercer os seus direitos, mas, 
também, observar os deveres ineren-
tes às relações de trabalho que irão 
protagonizar”. O programa deverá ser 
implantado no Estado ainda este ano, 

através de parcerias 
que a AMATRA 13 bus-
ca firmar com órgãos 
públicos e privados 
comprometidos e re-
conhecedores do valor 
social do trabalho. 

Em um primeiro 
momento, escolas pú-
blicas serão seleciona-
das e, após convênio 
com as Secretarias de 
Educação do estado ou 
do município, juízes, 
procuradores e opera-
dores do Direito pas-
sarão à fase seguinte: a 
capacitação dos agen-
tes multiplicadores por 

meio da Cartilha do Trabalhador e 
outros códigos inseridos no “kit”. 

O aprendizado transmitido aos 
alunos será conferido, em forma de 
resposta, por meio de diversas ex-
pressões da arte. É a concretização do 
conhecimento assimilado. Segundo o 
juiz André Machado, “‘Trabalho, Justi-
ça e Cidadania’ forma o trio de atuação 
mais nobre das associações trabalhis-
tas, juntamente com os programas de 
combate ao trabalho escravo e infantil, 
combatendo a ignorância e a explora-
ção, contribuindo, por outro lado, para 
o fortalecimento da cidadania”. 

ALAGOAS: Em 2007, o projeto-piloto pretende 
atingir 120 alunos da Rede Municipal.

BAHIA: Convênios com a Secretaria de Edu-
cação, Faculdade Ruy Barbosa e Abat (As-
sociação Baiana de Advogados do Trabalho), 
além do TRT 5, permitiram a implantação 
do programa em 2 colégios, capacitando 60 
professores e atingindo 2.500 alunos.

DISTRITO FEDERAL: Ações são incorporadas 
ao Programa Justiça e Cidadania, realizado 
junto à comunidades carentes, com atividades 
incorporadas ao projeto “Formação de Multi-
plicadores”. 

GOIÁS: 650 alunos do ensino médio foram 
atendidos pelo Programa em 2006. Em 2007, foi 
firmado convênio com o IGT - Instituto Goiano de 
Direito do Trabalho e o Programa foi apresentado 
no Conselho Estadual de Educação. 

PARÁ: Assinatura de convênio com a Prefeitura 
de Santarém permitiu a capacitação de 38 
professores de 11 escolas profissionalizantes 
e 5 faculdades de Direito.

PARANÁ: Lançamento do Programa com um 
concurso de alunos de escolas públicas e 
privadas visando à criação de mini-outdoors 
sobre trabalho infantil. 

PERNAMBUCO: Implantado em escolas de 
sete municípios da Região Metropolitana de 
Recife (capital) e em quatro municípios do 
interior, o programa já atingiu 3.500 alunos e 
500 professores e formadores de opinião, que 
participaram de palestras e seminários .

RIO DE JANEIRO: Primeira Região a implantar 
o Programa, atendeu 2.100 alunos entre 16 e 
20 anos somente no 2º semestre de 2006. 

RIO GRANDE DO NORTE: 120 alunos do en-
sino médio de uma escola estadual. Já foram 
feitos convênios com o TRT e a PRT da Região, 
e está sendo mantido contato com a Secretaria 
Estadual de Educação para que o programa 
seja levado para outras escolas. 

RIO GRANDE DO SUL: 240 alunos do ensino 
fundamental da Rede Municipal, na região no 
município de Santa Maria, participaram do 
Programa em 2006. 

MARANHÃO: Curso de formação de multipli-
cadores para 207 profissionais, como resul-
tado de convênio com a Secretaria Municipal 
de Educação de São Luís. 

MINAS GERAIS: Em fase preparatória para 
implantação do Programa no município de 
Formiga, já foram garantidos apoios da OAB e 
da Secretaria Municipal de Educação, além da 
juíza e do promotor de infância e da juventude 
e de um juiz de Direito da região. 

pelo Brasil
T J CT J C

O Programa Trabalho, Justiça 
e Cidadania é uma iniciativa de 
construção de cidadania da Asso-
ciação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho (Anamatra) 
por meio do qual magistrados, 
membros do Ministério Público, 
advogados, professores de Direito 
e servidores do Judiciário semeiam 
noções básicas de direitos funda-
mentais, de Direito do Trabalho, 
Direito da Criança e do Adolescen-
te, Direito do Consumidor, Direito 
Penal, ética e cidadania em esco-
las, especialmente as públicas, de 

diversos estados e municípios. 
Resultado da constatação 

da necessidade do conhecimento 
pelos cidadãos dos direitos bási-
cos garantidos pela Constituição 
Federal, assim como dos direitos 
específicos dos trabalhadores e 
dos meios de acesso à Justiça, o 
Programa também busca promo-
ver a aproximação entre o Poder 
Judiciário e a sociedade, estabe-
lecendo o diálogo dos juizes com 
professores e alunos para assim 
alcançar o meio social em que 
vivem.

O QUE É O PROGRAMA
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Tela de Cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Pequena Miss Sunshine
(LITTLE MISS SUNSHINE)  

COMÉDIA, EUA, 2006 - 101 MINUTOS

Uma família desajustada se 
vê obrigada a viajar unida até a Cal-
ifórnia para que a caçula de seus 
membros participe de um concur-
so de beleza infantil. Assim é que 
um avô junkie, um pai fracassado, 
um adolescente problemático, um 
tio suicida, uma criança sonhadora 
e sua aparente mãe equilibrada 
resolvem embarcar numa velha 
Kombi amarela para que a ga-
rotinha possa realizar o seu sonho. 
PEQUENA MISS SUNSHINE é um 
road movie independente que foi 
lançado nos Estados Unidos no 
verão de 2006, sendo rapidamente alçado a categoria cult 
pelo público que admira os filmes alternativos. Seu súbito 
sucesso fez com que logo chegasse ao grande público, 
e lhe rendeu a indicação a 4 (quatro) Oscars este ano 
nas categorias de melhor filme, melhor atriz coadjuvante 
(Abigail Breslin), melhor ator coadjuvante (Alan Arkin) e 
melhor roteiro original, das quais venceu as duas últimas.O 
grande mérito desta comédia nonsense é fazer com que o 
espectador ria, sem deboche, da vida. Ao apresentar seus 
personagens esquisitos que destoam dos atuais padrões 
de comportamento, beleza e sucesso profissional, o filme 
evoca a tolerância à diversidade, e provoca reflexão sobre 
os valores da sociedade moderna, onde a eterna busca pela 
vitória, seja em que campo for, parece se confundir com a 
própria noção de felicidade. Não deixa de ser também um 
filme que fala sobre esperança (e falta dela), frustrações 
e aceitação com subversão e humanidade. Longe de ser 
mostrar como uma apologia à mediocridade como poderia 
soar, PEQUENA MISS SUNSHINE mais se aproxima de um 
panfleto libertário cuja maior virtude é anunciar que o 
mundo pode ser divertido ainda que ele e nós mesmos não 
sejamos perfeitos. Com direção conjunta de Jonathan Day-
ton e Valerie Faris, que estréiam seu primeiro longa, este 
filme demorou 5 (cinco) anos até ser finalizado por falta de 
recursos financeiras. A grande ironia é que tendo custado 
menos de 8 (oito) milhões de dólares - uma bagatela para 
o cinema americano - já arrecadou mais de 40 (quarenta) 
milhões de dólares de bilheteria. Uma ótima pedida para 
quem gosta de filmes divertidos e inteligentes. 

Juíza do Trabalho Substituta do TRT da 21ª Região

  * Professor e Juiz Titular da Vara do Trabalho de Guarabira-PB

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO *

Quem não se lembra do 
sucesso do filme Dona Flor e seus 
dois maridos? Estávamos em 
setenta e seis, e eu, adolescente 
- hoje posso confessar sem tanto 
constrangimento - vez por outra 
tentava driblar os fiscais do cin-
ema para assistir aos filmes im-
próprios para menores de dezoito 
anos, para desfrutar do prazer 
proibido de cenas picantes para 
a época, mas que hoje poderiam 
ser exibidas na novela das oito. 
José Wilker, encarnando o porreta 
Vadinho, primeiro marido de Dona 
Flor,  tão diferente do metódico Te-
odoro, para quem até o sexo tinha 
dia marcado, sempre depois do 
pedido formal de permissão -  no 
meio jurídico seria um data vênia 
- e de  apagar das luzes, tendo a 
vida regida pelo lema “um lugar 
para cada coisa e cada coisa em 
seu lugar”. Sem falar nos encan-
tos de Dona Flor, a Dona Flor de 
Jorge Amado, a Dona Flor de Sônia 
Braga. E o final do filme, então? Ela 
tão faceira, braços dados com os 
dois maridos - Vadinho, vindo do 
além tão nu como nasceu -  todos 
felizes a caminhar pelas ruas de 
Salvador.

Há quem veja em Vadinho 
e Teodoro metáforas para o id e o 
superego; Dona Flor simbolizaria o 
equilíbrio entre os dois.  Mas qual 
dois maridos de Dona Flor é o vivo 
e qual o morto? 

Luiz Alberto Warat, no livro 
A ciência jurídica e seus dois 
maridos, afirma que o segundo 
marido de Dona Flor estava mais 
morto que o primeiro, e que a 
Dona Flor por ele redescoberta 
tem um imaginário de desejos que 
aspiram a liberdade, abominando 
toda regra institucionalizada, e 
fugindo de casamentos regrados 
em que se é obrigado  a fazer 
amor com um cadáver. E diz tudo 
isso para fazer uma analogia com 
a ciência em geral, e com a do di-
reito, em particular, visto que, para 

aquele autor, a civilização ocidental 
edificou o conhecimento científico 
como castração, fazendo o possível 
para nos distanciar de uma ciência 
alquímica da transformação. 

Essa idéia me traz à mente 
uma história contada por Rubem 
Alves: um colega, aposentado 
com todos os títulos acadêmicos 
possíveis, entra no escritório de 
Rubem e diz estar escrevendo 
um livro sobre o que aprendeu na 
vida. Porém, ao ouvir de outros 
que o livro não serve por não ser 
científico, pergunta indignado ao 
amigo: “Rubão: o que é científico?” 
E a partir desse questionamento, 
segue-se uma provocante reflexão 
de filosofia da ciência: quem inven-
tou o alfabeto não era analfabeto? 
Quem filosofou por primeiro preci-
sou de referência bibliográfica? Só 
é real o que se pega com as redes 
metodológicas da ciência? 

No estudo do direito, tam-
bém é importante refletir sobre 
questões como essas. Pois para 
se compreender o direito como 
algo dinâmico e não estático, 
como verbo e não como sub-
stantivo, não se pode ficar o 
tempo todo repetindo um saber 
burocratizado e dogmatizado, 
papagaiando doutrinadores sem 
uma análise mais profunda de 
seus textos. - A propósito, será 
mera coincidência que na ciência 
jurídica, mais do que em outras 
ciências, cientista seja sinônimo 
de doutrinador? - Em vez disso, 
penso ser importante examinar 
a experiência jurídica com novos 
olhares, com ênfase na visão e 
linguagem carnavalizadas do 
mundo às avessas, tão própria 
de Vadinho, como contraponto 
ao formalismo do discurso insti-
tucionalizado de Teodoro, e quem 
sabe assim seremos capazes de 
construir uma ciência jurídica que 
não seja insípida e inodora, mas 
que tenha o aroma e o sabor da 
culinária de Dona Flor.

Dona Flor e a ciência do direito
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A onda de violência que vem 
tomando conta do País e o uso ina-
dequado de armas de fogo por cida-
dãos de bem motivaram a AMATRA 
13 a oferecer, junto ao Exercito Bra-
sileiro, um curso prático de tiro aos 
associados interessados. O evento 
acontecerá nos dias 25 de maio e 
1º de junho, quando duas turmas de 
magistrados receberão instruções 
teóricas e práticas a respeito do 
tiro. As aulas serão ministradas no 
próprio 15º Batalhão de Infantaria 
Motorizada, no bairro de Cruz das 
Armas, em João Pessoa.

Pela manhã, de acordo com a 
programação do curso, serão mi-
nistradas 4 horas de aula a respeito 
das técnicas de tiro, tipos de armas 
e munições, bem como de seguran-
ça pessoal. A tarde será reservada 
para a parte prática. Nesses dias, 
os juízes almoçarão nas próprias 
dependências do Batalhão, o que 
propiciará um contato mais efetivo 
com aquela corporação, permitindo, 
também, a própria integração dos 
magistrados.

O contato com o Exército Brasi-
leiro foi viabilizado pelo Diretor de 
Prerrogativas da AMATRA 13, Juiz 
Eduardo Brennand, tendo a Diretoria 
da associação acolhido a proposta 
diante a grande receptividade pelos 
associados. “A preocupação com a 
violência não justifica o nosso des-
preparo com o manuseio de armas 
de fogo, o que, muitas vezes, reverte 
em nosso desfavor”, observou a juí-
za Ana Paula Cabral, Vice-Presidente 
da AMATRA 13.

DEFESA PESSOAL

Juízes do Trabalho
participam de curso 

prático de tiro

Os magistrados do Tra-
balho de Campina Grande e 
regiões próximas tiveram um 
encontro diferente no último 
dia 12 de abril, no Fórum Iri-
neu Joffily Filho. Na ocasião, a 
diretoria da AMATRA 13 viajou 
até a Rainha da Borborema 
para reproduzir ali a confra-
ternização realizada todas 
as quintas-feiras, na sede da 
Associação, em João Pessoa.

Além do bate-papo agra-
dável e da confraternização 
entre colegas, o encontro 
também foi marcado por rei-
vindicações dos associados 
naquela cidade. Uma delas diz respeito 
a um espaço de convivência para os ju-
ízes daquele Fórum à administração do 
Tribunal. A diretoria da AMATRA 13 en-
caminhou o pleito e recebeu promessas 
de atendimento pela Presidência do TRT 
13. O lanche também foi marcado por 
momentos de descontração e trocas de 
experiências entre os magistrados.

Presentes ao encontro com os 
juízes André Machado e Ana Paula 

Associação realiza encontro em Campina Grande

POSSES - ENCONTROS - CURSOS - ATIVIDADES SOCIAIS - PALESTRAS

Cabral Campos - Presidente e Vice-Pre-
sidente, respectivamente, da AMATRA 
13 -, estiveram os juízes José Aitrton 
Pereira, Diretor do Fórum Irineu Joffily 
Filho; Roberta Saldanha, da 1ª Vara do 
Trabalho de Campina Grande; Luíza 
Eugênia e Antônio Eudes, da Vara do 
Trabalho de Taperoá; Lilian Leal, da 
Vara do trabalho de Cajazeiras; Dora 
Alves, da Vara do Trabalho de Patos, e 
Cláudio Pedrosa.
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Juízes e servidores do 
TRT 13ª Região participa-
ram deCurso de Direito 
Administrativo Aplicado às 
Relações de Trabalho nos 
dias 26 e 27 do último mês 
de março. O curso, realizado 
no auditório do Fórum Ma-
ximiano de Figueiredo, foi 
promovido pela AMATRA 13 
e pela ASTRA 13.

Coordenado pela Escola 
Superior de Magistratura Tra-

balhista da Paraíba (ESMAT 
13), o evento contou com a 
participação do professor, 
mestre e doutor em Direito 
Administrativo, Florivaldo Du-
tra de Araújo (foto), de Minas 
Gerais. Durante as aulas os 
participantes puderam discu-
tir temas diversos acerca do 
Direito Administrativo, assim 
como suas repercussões no 
âmbito do direito material e 
processual do trabalho.

Amatra 13 realiza Curso de Direito Administrativo  
Aplicado às Relações de Trabalho

C A P A C I T A Ç Ã O

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL
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A juíza Nayara Queiroz Mota 
de Sousa tomou posse, no último 
dia 4 de maio, como titular da 
Vara do Trabalho de Sousa. A 
posse aconteceu na presidência 
do TRT. O vice-presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, 
juiz Edvaldo de Andrade, que 
estava no exercício da presidên-
cia, empossou a nova titular na 
presença de juízes, diretores e 
familiares da magistrada.

Em seu discurso o vice-pre-
sidente do TRT disse que a empossada “tem se revelado 
uma magistrada sensata, estudiosa e eficiente”, e que 
o município de Sousa só tem a ganhar com a presença 
da juíza Nayara Queiroz Mota. O presidente da AMATRA 
13, juiz André Machado, parabenizou a colega e disse 
que Nayara Mota é um exemplo de abnegação e busca 
pela eficiência. “É de pessoas assim que a magistratura 
precisa”, enfatizou. O juiz Afrânio Melo também falou 
durante a posse, ressaltando a dedicação da magistrada 
e o compromisso com a Justiça do Trabalho: “É preciso 
que se dê realce às pessoas que impõem respeito pela 
dignidade”.

A juíza Nayara Queiroz teve seu nome escolhido 
para assumir a Vara de Sousa por unanimidade. A pro-
moção obedeceu ao critério de antiguidade e se deu por 
conta da vaga deixada pelo juiz André Wilson Avellar de 
Aquino, removido a pedido, para a Vara do Trabalho de 
Itaporanga.

Poucos dias antes da posse da 
juíza Nayara Queiroz, o juiz André 
Wilson Avellar de Aquino, substitu-
to da 3ª Vara do Trabalho de João 
Pessoa, havia sido promovido por 
merecimento e empossado tam-
bém como juiz titular da Vara do 
Trabalho de Sousa, no sertão da 
Paraíba. Após a posse, porém, o 
juiz André Aquino solicitou remo-
ção para a Vara do Trabalho de 
Itaporanga.

A posse do magistrado acon-
teceu no gabinete da Presidência do TRT 13 com a presença 
dos juízes André Machado, Humberto Halison, Lílian Leal, 
Arnóbio Teixeira, Alexandre Roque Pinto, Edvaldo Andrade, 
Paulo Henrique Tavares, Carlos Montenegro e Taís Priscila 
Souza, além de diretores, servidores e familiares do em-
possado. O juiz André Wilson Avellar de Aquino foi servidor 
da Justiça do Trabalho, tendo sido aprovado no concurso para 
Juiz Substituto em Pernambuco, chegando à Paraíba por meio 
de permuta. 

O magistrado empossado foi saudado pelo juiz presidente 
da AMATRA 13, André Machado, pela juíza presidente do TRT 
13, Ana Clara Nóbrega, e pelo vice-presidente, Edvaldo de An-
drade.  Em seu discurso de posse, o juiz André Wilson Avellar 
de Aquino fez uma retrospectiva de sua carreira e disse que 
sempre desejou ser juiz. Falou sobre os desafios vencidos e disse 
que assumir a titularidade é abraçar novas responsabilidades. 
“Quero aprimorar a prestação jurisdicional assegurando a ce-
leridade tão almejada pelos operadores do direito e desejada 
pela sociedade”, destacou.

REMANEJAMENTO NO INTERIOR [JUIZ TITULAR]

André Aquino assume em Itaporanga Nayara Queiroz assume em Sousa

Anamatra renova Diretoria e vice-presidente da AMATRA 13 assume Conselho Fiscal       
A partir do próximo dia 16 de maio, 

o juiz fluminense Cláudio José Montesso 
passará a ocupar o cargo de Presidente 
da ANAMATRA. Com 1.630 votos – o equi-
valente a 65,97% do total computado -, 
Montesso assumirá a 14ª diretoria da As-
sociação durante o biênio 2007/2009. Ele 
venceu as eleições pela chapa “Trabalho e 
Independência: por uma ANAMATRA cada 
vez mais forte”. A outra chapa concorren-
te, “ANAMATRA Democrática”, obteve 977 
votos. O pleito aconteceu no último dia 17 
de abril e contou com participação maciça 
dos associados, notadamente porque, aqui 

na Paraíba, duas associadas integraram as 
chapas concorrentes, o que não aconteceu 
na eleição passada, quando não havia parai-
banos na disputa. O resultado local indicou 
que 60% dos votantes efetivos apoiaram a 
chapa vencedora, o que levou a Vice-Pre-
sidente da AMATRA 13, Ana Paula Cabral 
Campos, a ocupar uma das três vagas do 
Conselho Fiscal da entidade. “A vitória de 
nossa chapa demonstra o correto caminho 
que a entidade tem percorrido nos últimos 
anos e particularmente na última gestão, 
comandada pelo presidente Pandelot. To-
dos os associados estão de parabéns pela 

expressiva participação no pleito,” afirmou 
o presidente eleito, Cláudio Montesso. O 
presidente da AMATRA 13 ressaltou que 
“os associados souberam aproveitar o mo-
mento do debate, analisando as propostas 
e chegando às suas próprias conclusões, 
sem paixões ou precipitações”.

O pleito realizado na Paraíba foi muito 
bem conduzido pela Comissão Eleitoral Regio-
nal composta pelos Juízes Juarez Duarte (Pre-
sidente), Taís Priscilla (Secretária), Carlos Hin-
demburg e Alexandre Roque Pinto (membros). 
As chapas foram representadas pelas fiscais 
Lilian Leal ( AD) e Veruska Santana (T&I).
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Convênios 
Veja aqui quem são os nossos parceiros e as 

vantagens decorrentes de cada contrato. Lembra-

mos que a identificação do associado, mediante 

a apresentação da carteira da AMATRA 13, é 

imprescindível para usufruto dos benefícios.

1 – Assinatura LTR: Desc. espec. nas assinaturas. 
Cartão Visa – em 4 vezes e/ou boleto bancário.
2 – Livraria Prática Forense: Rua Rodrigues de 
Aquino, 41. Fone: 3222-5501. Desc. 15% à vista e 
5% em compras com cartão de crédito.
3 – Dryclean - Lavanderia: Rua Edson Ramalho, 247 
- Manaíra. Fone 3247-7878. Desconto:  15% à vista 
e 10% em cartão de crédito.
4 – C. E. I. D. – Centro Especializado em Implante 
Dentário: Rua Rui Carneiro. Fone  3247-8090. Des-
conto: variam de 10% a 15 %.
5 – Cinemas Mag Shopping, Tambiá e Iguatemi: 
50% no valor da entrada nas terças, quintas e sextas-
feiras com apresentação da carteira de associado 
da AMATRA 13.
6 – Cinema Box ( Manaíra Shopping). 50% no valor 
da entrada nas terças, quintas e sextas-feiras.
7 – Shushi Bessa/Shopping Manaíra. 20% de des-
conto, exceto pratos em promoção e bebidas.
8 – Santorini Turismo. Descontos especiais para 
associados da AMATRA. Fone: 3226-5067. Contato: 
Lígia e/ ou Fred.
9 – Prodígio Academia. 10%  em horário integral 
e 20% em horário parcial. 50% no valor da ma-
trícula.
10  – Cambrigde Language Institute. Fone: 3226-
4333. 50% na matricula e mensalidade.
11 – Centro de Estudos e Pesquisas Psicobiofísi-
cas. Fone: 3244-6407. Preços diferenciados para 
os associados.
12  – Restaurante Ippon. Fone: 3214-8000. Desc. de 
15% sobre o valor total da conta nos pagamentos à 
vista (dinheiro ou cheque) e 10% nas demais formas 
de pagamento.
13 – Livraria Siciliano. Shopping Manaíra. Desc. 
de 5% .
14 – Hotel Village Campina Grande. Fone 3310-
8001. Diárias diferenciadas abaixo da tabela de 
descontos normais.
15 – Restaurante Porto Madero. Fone 3247-1594 
(Tratar com Clodoaldo). Desc. de 10% sobre 
o valor total da conta nos pagamentos à vista 
(dinheiro ou cheque) e 5% nas demais formas de 
pagamento.
16 – Makro. Os assoc. poderão aderir ao cartão 
do estabelecimento, devendo apenas apresentar 
documentação pessoal e cópia do contra-cheque, 
além da carteira da AMATRA 13.
17 – Yokan (Tambiá Shopping e Cabo Branco). 
Desconto de 5% no almoço e de 10% sobre bebi-
das, sobremesas etc. 
18 - Restaurante Buongustaio - Desconto de 10% 
sobre o valor total da conta, nos pagamentos à 
vista, e 5% se feito com cartão de crédito (exceto 
nos pratos promocionais).
19 - Câmera Shop (Retão de Manaíra) - Preços 
diferenciados na revelação.
20 - Garden Hotel e Academia do Garden - Diárias 
e planos diferenciados. 

CURSOS - CONVÊNIOS - SERVIÇOS 

Um grupo de dez 
juízes aprovados (foto) no 
último concurso público 
realizado pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho esteve 
em Brasília, entre os dias 
9 de abril e 4 de maio pró-
ximo passado, para parti-
cipar do II Curso de For-
mação Inicial para Juízes 
do Trabalho Substitutos. O 
treinamento foi promovido 
pela Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoa-
mento de Magistrados do 
Trabalho (ENAMAT). Além 
dos representantes do TRT 13ª Região 
participaram do curso juízes de outros 14 
Tribunais Regionais do Trabalho.

O Curso foi aberto pelo presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro 
Rider Nogueira de Brito, e os alunos foram 
saudados, em seguida, pelo Diretor da Es-
cola, Ministro Carlos Alberto Reis de Paula. 
Logo após, o Ministro do Tribunal Supremo 
da Espanha, Antonio Martín Valverde, mi-
nistrou a aula inaugural, abordando o tema 
“Processos de Conhecimento e Execução 
na Perspectiva do Direito do Trabalho 
Espanhol”.  Ainda à aula inaugural se fez 
presente a Presidente do TRT 13, a Juíza 
Ana Clara Nóbrega.

Os alunos permaneceram em Brasília 

até o dia 4 de maio, quando o curso foi 
encerrado e, nesse período, puderam co-
nhecer a sede da ANAMATRA (Associação 
Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho), no dia 3 de maio, quando foram 
homenageados com um jantar festivo pro-
movido pela entidade.

Da Paraíba participaram do treina-
mento os juízes Fernanda Monteiro de 
Lima Verde, Marcello Wanderley Maia Pai-
va, Alexandre Amaro Pereira, José Arthur 
da Silva Torres, Lindinaldo Silva Marinho, 
Antônio Francisco de Andrade, Andréa 
Longombardi Asquini, Mirella D’arc de 
Melo Cahu Arcoverde de Sousa, Renata 
Maria Miranda Santos e Marcelo Rodrigo 
Carniato.

Caravana da Paraíba participa de 

Curso de Formação em Brasília

Já estão sendo distribuídas as no-
vas carteiras da AMATRA 13 aos seus 
associados. Com novo design que pos-
sibilita a identificação do portador pelo 
CPF, a carteira garante alguns benefí-
cios aos magistrados como descontos 
em convênios firmados pela Associa-

ção (veja quadro 
ao lado). Todos 
os associados 
podem retirar 
a sua, gratui-
tamente, na 
secretar ia 
da AMATRA 

13, no Shop-
ping Tambiá.

Tiveram início no último dia 14 de 
março as aulas do Curso de Pós-Gradu-
ação Lato sensu em Direito Material e 
Processual do Trabalho da ESMAT 13 (Es-
cola Superior da Magistratura Trabalhista 
da Paraíba). Contando com 49 alunos 
matriculados e carga horária de 480 ho-
ras/aula, o Curso é certificado pela FESP 
Faculdades. Este ano a turma conta com 
diversos servidores do Tribunal Regional 
do Trabalho da Paraíba, beneficiados com 
descontos obtidos através de um convênio 
entre a ESMAT 13 e o TRT 13. Como forma 
de dar mais visibilidade ao Curso, a ESMAT 
13 preparou um material de divulgação 
que contou com panfletos e anúncio no 
Jornal Correio da Paraíba. As aulas estão 
sendo ministradas na sede da Escola, no 
Shopping Tambiá.

Curso de Pós-Graduação 
da ESMAT 13 tem início

Novas carteiras estão 
sendo distribuídas



Quase um mês na Enamat
Muito estudo e novidade
Para muitos desta turma
Primeira vez na cidade
Muita coisa pra se ver
e muito o que aprender
sobra curiosidade.

Foram aulas muito boas
Muito importante pra gente
E experiências ricas
Mundo novo, diferente
Também valoroso ser
Aqui no TST
Conhecer esse ambiente.

Vimos como funcionam
Os julgamentos aqui
Visitamos as sessões
SDC, SDI
As turmas nós conhecemos
E ali nós percebemos
O seu modo de agir.

Conhecemos mecanismos
Pra imprimir celeridade
Foi a questão das planilhas
Buscando facilidade
Se julga muito processo
De uma vez, com sucesso
Com maior agilidade.

Do CSJT
Vimos funcionamento
Também na sessão do pleno
Tivemos mais um momento
Sem dúvida, oportunidades
Singulares de verdade
Com rico conhecimento.

Tarde no CNJ
Grande acontecimento
Tud’é expectativa
Para o nobre momento
Roupa nova, ansiedade,
No início de uma tarde
Aconteceu o evento.
Subimos pra cobertura
Todo mundo perfumado
Até máquina fotográfica
Pra ter tudo registrado
Ficamos num corredor
Todo mundo no calor
Sem ar condicionado.

Tava ali Lins explicando
Aquela situação
Todo mundo ia ver tudo
Através de um telão
Mas aquele ambiente
Apertado e muito quente
Transmitia outra emoção.

O cheiro fica mais forte,
Com o calor aumentando
Perfume não mais se sente
E o tempo foi passando
Lig’o telão de repente
E imediatamente
Todo mundo fica olhando.

Enamat no Supremo
Ambiente de esplendor
Donde irradia saber
E decisões de valor
Dit’os rumos da nação
Reflete no cidadão
Esteja ele onde for.

Carpete fofo, amarelo
Forro de madeira nobre
Tudo é lindo e suntuoso
Mundo novo se descobre
Nem dá para imaginar
Que lá naquele lugar
Decide o rumo do pobre.

Lá discreta num cantinho
Quase que envergonhada
Tava toda escondidinha
De roupa nova, lustrada
Uma barata pequena
Chega tremia as antena
Com medo de ser pisada.

De lá vou levar lembrança
Até uma foto minha
Vou levar conhecimento
Além do que eu já tinha
Uma coisa vou dizer
Não poderei esquecer
A suprema baratinha.

Você pode imaginar
Quanta coisa aconteceu
Gente que engravidou
Foi criança que nasceu
Sem contar o que estudamos
De tudo que escutamos
O que a gente aprendeu.

Pra provar isso que digo
Lhes passo nesse momento
O resumo de uma aula
Feito dos apontamentos
Certeza vocês vão ter
Agora o que passo a ler
Traz vasto conhecimento.

Professora Lídia Reis
É de comunicação
E de psicologia
Para a nossa profissão
Ficou pra mim demonstrado
Pra ser Juiz arretado
Precisa ter vocação.

Ela nos falou que Newton
Viu um mundo diferente
Já todo fragmentado
Revoluciona a mente
Fala de filosofia
e de ideologia
Além do inconsciente.

Jung, Sócrates e Freud
Tudo é racionalidade
Mas foi Galileu e Marx
Quem enxergou a verdade
Narcizo é quem tava certo
Se fascinou tando perto
Da materialidade.

Pro homem desenvolver
Suas potencialidades
Ser multidisciplinar
Pra ser juiz de verdade
Do mundo ampla visão
Valorizar a emoção
Na sua atividade.

Navega em profundidade
Dentro da filosofia
Fala de conhecimento
E de psicologia
Inquietudes do ser
Que pode se conhecer
Através da poesia.

Inconsciente coletivo
Arquétipos que se formulam
Quand’eles se manifestam
Idéias se articulam
Estão a todo momento
Gerando conhecimento
Exemplos se acumulam.

Juiz tem várias personas
Uma pra cada momento
Pra ser mais enriquecido
Distribuindo talento
Pai, Juiz ou conselheiro
Ser autêntico, verdadeiro,
Vivendo bem cada evento.

O lado oculto, a sombra
Também já foi explicado
Olhando o comportamento
Incomum e variado
O homem e suas visões
Vivenciando emoções
Até desequilibrado.

Um quadro ou mesmo um filme
Pode te identificar
Para conhecer os monstros
Pra você poder curar
Em situação diversa
Quem sabe uma hora dessa
Disso pode precisar.

O Juiz tem que sofrer
A dor da parte que chora
Pra chegar fazer Justiça
Não amanhã, mas agora,
Com prudência e retidão
Construindo decisão
Por esse Brasil afora.

Além de aula e visita
Também deu pra passear
Se divertir no hotel
Amigo novo encontrar
Valia dormir metade
E andar pela cidade
Para o tempo aproveitar.

Numa turma como esta
Tem gente de todo jeito
Vi mais de 20 sotaques
Tem mais mulher que sujeito
Houve bom entrosamento
E vejo nesse momento
Todo mundo satisfeito.

Esteves, Xico e Karina
Alexandre e Ana Paula
Artur, Érica e Dadaut
Lea, Lays e Kismara
Lígia, Letícia e Ronaldo
Fernanda e Lindinaldo
Nara, Zenaide e Eulália.

Vinicius, Ney e Gustavo
Elinay e Luciana
Ricardo e Benedita
Andréa, Jaime, Gilvânia
Plínio, Lúcia e Carolina
Carlos, Bianca e Regina
Luciene e Mariana.

Marcelo e Aparecido
André, Fábio e Cristiane
Thiago e também Jefferson
Adriano e Viviane
Maurício, Renata e Beth
Edson, Kaline, Salete
Maurílio e Fabiane.

Rafael, Flávia e Kely
Daniela e Wellington
Andressa, Kerly e Márcia
Tambem Vanessa e Humberto
Renato e Adriana
Mirella e Juliana
E mais Ingrid com Roberto.

Com o nosso amigo André
Pelo q’ ele relatou
Um fato aconteceu
E nervoso ele ficou
Parecia tudo certo
Quand’ia chegando perto
Do sonho ele acordou.

O fato aconteceu
Às quatro da madrugada
Quand’ ele tava a dormir
Sua porta foi forçada
Sem nenhum colega perto
E André ficou esperto
Só esperando a entrada.

Pensou logo numa loira,
E já nervoso a ficar
Que será qu’ela queria
Só lhe estava esperar
Foi logo preparar cama
Era hora, o pé da lama
Pensou ele, vou tirar.

Não imaginava ele
Quem tava do outro lado
Era um cara macho e forte
Nem um pouco delicado
E André viu logo ali
Seu sonho chegar ao fim
Já decepcionado.

Gilvânia me disse algo
Quando na Igreja estava
Muito feliz na escola
Isso lhe realizava
E diz, talvez escapula
Somente para ver Lula
Que’ra o que mais desejava.

Só na TV ou jornal
Ela viu o presidente
Ficou decepcionada,
Pra todos era evidente
Disse: uma coisa é certo
Pra dele ficar bem perto.
Vou lutar daqui pra frente.

Também soube doutro fato
Meio surpreso fiquei
Aconteceu no hotel
Bem como foi eu não sei
Mas lhes contar isso posso
Sei que um amigo nosso
Visitou a sauna gay.

Mas ele era inocente
Foi por curiosidade
Tava cheia de veio gordo
E por demais à vontade
Os veio lhe paquerando
Ele foi se retirando
Assustado de verdade.

Tem gente que tava aqui
E na família a pensar
Se lhe surgia uma farra
Tava ele a recusar
E logo assim que podia
Ver a família ele ia.

Desfrutar do santo lar.

Também tinha um outro grupo
Que só pensava em curtir
Um mês longe da mulher
Se divertir por aqui.
Pensava ele, é verdade
Outra oportunidade
Difícil se repetir.

De comida nem se fala
Ta todo mundo gordinho
O lanche foi caprichado
Sem chance comer poquinho
Do jeito que a coisa tava
Até minha amiga Flávia
Gordura ganhou um tiquinho.

Todos nós estamos gratos
Queremos agradecer
Não dá pra fazer a todos
Faz medo algum esquecer
Mas uma certeza temos
Todos com quem convivemos
Nos fizeram enriquecer.

O convívio com os ministros
Foi muito enriquecedor
Demostrou simplicidade
Que para nós se pregou
Aqui no TST
O que deu pra conhecer
Foi de imenso valor.

Muita gente se envolveu
Nesse mês de convivência
Pessoas especiais
Com trabalho, eficiência
Sempre à disposição
Com carinho e atenção
Também muita competência.

Aloísio Mercadante
Fred Mércure ou bigodudo
Tava sempre apressadinho
Pra ver funcionar tudo
Super Lins tava na frente
Educado e diligente
Atendendo a todo mundo.

Ele não tava sozinho
Tinha um grupo eficiente
Seja lá nos bastidores
Ou cá na linha de frente
Mas sempre tinha uma alma
Com presteza e às vezes cal-
ma
Perto, do lado da gente.

Eram Cristiane e Edson
Rida, Jane e Denimar
Glorinha, Jonas e Ângela
Cláudia e Marta tavam lá
Soraia, Gilvan, Lenira
Manuela sempre em mira
Todos a assessorar.

Por aqui termina o curso
Muitos amigos fizemos
Momentos que nos marcaram
Coisas boas que vivemos
Aqui vale um arremate:
Dos dias na Enamat
Nós jamais esqueceremos.

Brasília, Maio de 2007
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Cordel de Formatura da II Turma da Enamat
A Peleja do Conhecimento em Tempos de Segurança Jurídica 
ou Quando os Novos Juízes Encontraram os Ministros no TST

Antônio Francisco de Andrade *

Juiz Substituto do TRT 
da 13ª Região
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Informátic      Jurídica MARCOS FARIAS *@

O T.R.T. da 13ª Região disponibi-
lizou em sua homepage (http://www.
trt13.gov.br) um gabinete virtual para 
os Juízes lotados naquele Tribunal. O 
Gabinete Virtual é um sistema que pos-
sibilita aos Magistrados acesso remoto 
a serviços e aplicativos utilizados em 
suas atividades no Tribunal, a partir 
de qualquer computador ou notebook 
conectado à Internet. 

Conforme consta na minuta do 
projeto, “frequentemente os Magis-
trados tem a necessidade de acessar 
remotamente arquivos, sistemas e 
outros recursos presentes nas redes de 
computadores da Justiça do Trabalho, 
sem a necessidade de presença física 
nas dependências dos Tribunais. Este 
projeto se insere neste contexto, onde 
se torna necessária a “extensão” das 
redes dos Tribunais do Trabalho para 
localidades remotas. Este projeto 
visa aumentar a produtividade dos 
Magistrados, facilitando o acesso aos 

Gabinete Virtual
recursos computacionais das Cortes 
Trabalhistas, permitindo a análise, 
elaboração de pareceres e instruções 
de processos, independente da local-
ização física do Magistrado.

No Gabinete Virtual o magistrado 
poderá acessar todas as bases de 
pesquisa do Tribunal, a Intranet do 
TRT paraibano, o SUAP 2ª Instância, 
o Informa Jurídico, o dicionário Au-
rélio e o Editor de textos Word. Terá 
condições ainda de acessar todos os 
julgamentos da 2ª instância, acompan-
hando recursos opostos nos processos 
por ele julgados e ainda ouvir todos os 
debates da sessão de julgamento.

O Gabinete Virtual só pode ser 
acessado pelos magistrados da 
ativa aos quais foram entregues 
login e senha de acesso, recomen-
dando o Setor de Informática aos 
usuários que: 

• Não divulgue nunca sua senha 

para terceiros. A senha de acesso ao 
Gabinete Virtual é pessoal e intransfer-
ível. Caso suspeite que outra pessoa 
a conheça, entre em contato com o 
NTST (suporte@trt13.gov.br) solici-
tando a sua alteração;

• Não utilize computadores públi-
cos ou compartilhados, como termi-
nais em aeroportos, cafés e shopping 
centers, para acessar o Gabinete Vir-
tual. Computadores compartilhados 
são ambientes inseguros, onde infor-
mações sigilosas podem ser obtidas 
por terceiros;

• Mantenha seu computador pes-
soal ou notebook atualizado, com um 
software antivírus instalado. Um bom 
antivírus previne a contaminação por 
vírus que podem comprometer a se-
gurança de seu computador.

O acesso ao Gabinete Virtual 
pode ser feito através do link contido 
na página inicial do TRT ou digitando 
o seguinte endereço:  htps://gabine-
tevirtual.trt13.gov.br

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
NOTÍCIAS EM TEMPO REAL NO SEU COMPUTADOR

 As notícias do Conselho Na-
cional de Justiça estão disponíveis 
em formato RSS. Baseado na lin-
guagem XML, o padrão facilita 
a vida dos usuários que querem 
saber das novidades assim que 
elas vão para o ar. O canal (feed) 
de notícias RSS é atualizado a 
cada matéria publicada no CNJ 
em dia. 

Para acessar o canal o inter-
nauta deve baixar um cliente RSS 
como o FeedReader, programa 
em software livre, disponível em 
áreas de downloads na internet. 
Esses programas reúnem num só 
lugar todos os canais de notícias 
configurados pelo usuário. 

Os clientes RSS podem ser 
configurados para atualizar as 
notícias automaticamente. Desta 

forma, não é necessário visitar 
os sites um por vez para ler as 
últimas atualizações. 

Para ter as notícias em 
tempo real em seu computador, o 
usuário deve fazer o download do 
programa FeedReader (http://su-
perdownloads.uol.com.br/redir.
cfm?softid=22094), instalá-lo e 
configurar um novo canal, com 
o site do CNJ - http://www.cnj.
gov.br. 

Na instalação configure o 
programa para iniciar com o 
Windows e as notícias do CNJ 
serão apresentadas em tempo 
real, a partir do momento em 
que ligar o computador. Além 
do canal do CNJ poderá ser adi-
cionado qualquer outro canal de 
notícias.

HOMEPAGES 

dos magistrados na Internet

 José Marcos Farias - Juiz do Trabalho - http://
www.pbnet.com.br/openline/mfarias/

Carlos Zahlouth – Juiz do Trabalho – Presi-
dente da Amatra VIII - http://www.carlos.
zahlouth.nom.br/

Luiz Fernando Bonn Henzel – Juiz do Trab-
alho – Opinião Jurídica - http://www.angelfire.
com/de/henzel/

Maurício Bastos – Juiz do Trabalho -  http://
www.mauricio.bastos.nom.br 

Hélio Mário de Arruda – Juiz do Trabalho - 
http://professorhelioarruda.blogspot.com/

Jorge Alberto Araújo – Juiz do Trabalho - 
http://direitoetrabalho.com/

Marcelo da Silva Porto – Juiz do Trabalho - 
http://www.critica-e-autocritica.blogspot.com/

Wolfram da Cunha Ramos – Juiz de Direito/PB 
– http://www.geocities.com/CollegePark/6410/
dablio.html

Amauri Alonso Ielo – Juiz de Direito - SP - 
http://ielo.sites.uol.com.br/index.html  
Jonas Hass Silva Júnior – Juiz de Direito – MS 
– Fórum de Magistrados - http://www.jonashass.
com.br/

Nagib Slaibi Filho – Desembargador – RJ 
- http://www.nagib.net/

Roberto Carvalho Fraga – Juiz de Direito - RS 
- http://www.angelfire.com/biz/RobertoFraga

Juiz aposentado do TRT 13ª Região, 
advogado. 



Nada mais prazeroso do que uma 
boa viagem a um lugar que pos-
sa fazer nossa mente relaxar. 

É imperioso nos valer das férias e de 
alguns feriados prolongados para um 
bom e necessário restabelecimento 
mental.

Lembro-me, com muita alegria, 
da viagem feita ao Chile e à Argenti-
na (travessia dos lagos andinos), em 
agosto de 2005. Retornaria, mais uma 
vez, à charmosa Buenos Aires. Mas a 
inédita travessia dos lagos andinos, 
na fronteira desses dois países, foi 
surpreendente.

Tudo começou com a chegada 
a Santiago, no Chile. Lá passamos 
três noites regadas a muito passeio, 
boa comida e ótimo vinho, degustado 
inclusive na famosa vinícola Concha y 
Toro. Estava no meio de um grupo de 
12 divertidas pessoas. Isso facilitava 
o deleite com a viagem.

Em Santiago, visitamos também, 
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Minhas
Andanças

Travessia dos lagos andinos

Carlos Hindemburg  de Figueiredo *

Não é novidade que a profissão de juiz do 
trabalho é muito estressante. Uma das medi-
das das quais podemos nos utilizar para com-
bater o estresse é desligar um pouco a antena 
que nos conecta ao nosso mundo profissional, 
o qual nos persegue mesmo após o horário 
em que estamos no Fórum.

além de locais 
históricos, a es-
tação de esqui 
do Valle Nevado.

De avião, 
fomos até Puer-
to Montt e, de 
ônibus, à vizinha 
Puerto Varas, onde 
pernoitamos para, 
então, iniciarmos a 
travessia dos lagos 
andinos. Em Puerto Varas, 
experimentamos uma culinária maravi-
lhosa. De lá até San Carlo de Bariloche 
tivemos a constante companhia do vul-
cão Osorno.

É indescritível a paisagem da 
travessia. A combinação de céu azul 
com a neve nas montanhas, o escuro 
das rochas montanhosas, o verde im-
pactante da vegetação e a coloração 
da água dos lagos, que chegava a se 
apresentar cor de esmeralda, deixava-

nos extasiados.
No meio da travessia, 

pernoitamos em Peulla, 
no Chile, de onde parti-
mos, pela manhã, num 
ônibus a subir pela Cordi-
lheira dos Andes, no meio 
de árvores e neve, que 
obrigou, mais tarde, o uso 
de correntes nos pneus. 
Atravessamos a fronteira 
com a Argentina e chega-
mos a Puerto Frias. Daí, 
partimos, mais uma vez, 
a viajar de barco, pas-
sando por Puerto Alegre, 
Puerto Blest e por Puerto 
Pañuelo e, finalmente, 
chegamos a San Carlo de 

Bariloche, que fica às margens do Lago 
Nahuel Huapi.

Em Bariloche, compras (incluindo 

casacos e chocolates), culinária, mais 
vinho e “esquibunda” na estação de 
esqui de Piedras Blancas, onde tivemos 
a sensação de voltarmos a ser crianças. 
Três dias maravilhosas.

Encerrada a travessia, fomos de 
avião até Buenos Aires. Passamos mais 
três noites, revisitando a encantadora 
capital argentina. Claro que, entre as 
opções, não poderíamos deixar de ver 
um show de tango.

Buenos Aires também proporcionou 
um rico paladar e, com certeza, mais 
degustação de vinho. Ao final da viagem 
de 12 dias, foram consumidas cerca de 
50 garrafas de vinho.

Depois de 12 dias de ótima compa-
nhia, belíssimas paisagens, boa bebida, 
boa comida e muita diversão, inclusive 
por causa do taxista chileno Patrício que, 
sem saber, é motivo de muitas risadas 
ainda hoje, voltamos para casa revigora-
dos, prontos para enfrentar novamente 
a rotina do dia-a-dia.

Dessa viagem nasceram amizades e 
outras foram consolidadas. Nasceu tam-
bém a idéia de viajar à Europa, que estará 
se concretizando no segundo semestre 
deste ano de 2007, com metade do gru-
po da travessia dos lagos andinos.

Parafraseando Fernando Pessoa, 
eu diria, com o perdão do exagero, que 
viajar é preciso, viver não é preciso.

Juiz Substituto do TRT 13ª Região
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Por onde ando

Eu estava no setor 
de cadastramento pro-
cessual, realizando as 
minhas tarefas rotinei-
ras, quando, num final 
de tarde, recebi a visita 
de dois Juízes, a quem 
hoje posso chamar de 
colegas; eram Roberta 
e Airton me convidando 
para estagiar no gabi-
nete da 2ª Junta de 

Conciliação e Julgamento de João 
Pessoa.

Nem é preciso dizer que eu fiquei 
doido; estagiar diretamente com um 
Juiz naquele momento era tudo o que 
queria. O encanto com a Magistratura foi 

inevitável; o compromisso e a dedicação 
de Roberta, Airton e Paulo Henrique 
foram fonte de estímulo para a decisão 
que mudaria o rumo da minha vida.

Estou na capital da República 
desde 11/03/98, quando tomei posse 
no cargo de Juiz Substituto. Atual-
mente, trabalho como Juiz Auxiliar 
da 1ª Vara do Trabalho, vinculado à 
10ª Região, que me acolheu como 
uma mãe. Aqui fiz grandes amigos, 
pessoas de inestimável valor, que têm 
me ensinado muito, tanto no ofício de 
julgar quanto no de viver.

Voltar? Não NEGO a saudade da 
minha terra, mas o meu espírito é de 
um cidadão do mundo; Deus teve juízo 
quando não me deu asas!

Brasília é uma cidade de con-
trastes; fascinante como as curvas da 
arquitetura de Niemeyer e leve como 
as flores do cerrado, que colorem os 
nossos períodos de seca, não per-
mitindo que a vida se esvaia.

As portas estão abertas para 
os colegas queridos da 13ª Região. 
Quando vierem por aqui não deixem 
de avisar; em Brasília também há 
pamonha e cachaça!

Márcio Roberto de Andrade Brito *

Não NEGO a saudade da minha terra

“Num recanto bonito do Brasil / Sorri a minha terra amada 
/ Onde o azul do céu / É mais cor de anil / Onde o Sol tão 

quente / Parece mais gentil” – Genival Macedo

Foi aqui que eu 
nasci e me criei; a 
Paraíba que não me 
sai do coração e da 
lembrança.

A faculdade de 
Direito surgiu sem 
muita pretensão; não 
fazia parte dos sonhos 
do adolescente que 
gostava mesmo de cin-
ema, música e teatro; 
mas trouxe gratas realizações.

Em 1995, já no penúltimo ano do 
curso, iniciava-se a trajetória profis-
sional que até hoje me acompanha; 
um estágio no Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região. (*) Juiz Substituto do TRT da 10ª Região

“Em Brasília fiz grandes amigos, 
pessoas de inestimável valor, que 
têm me ensinado muito, tanto no 
ofício de julgar quanto no de viver.”
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