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CEF faz parceria com Amatra
na área de Comunicação Social

Um importante convênio na
área de comunicação social foi

firmado em março entre a
AMATRA 13  e a Caixa Econômi-
ca Federal – CEF, cujo objetivo

é o financiamento, pela insti-
tuição bancária, de 6 edições

do Jornal da AMATRA em 2005. A
parceria garante aos colegas

associados não só a periodici-
dade bimestral do informativo,

como vinha ocorrendo, mas
também a modernização do
projeto gráfico e editorial,

com a ampliação do número de
páginas - incluindo novas seções

- e a impressão de todo o jor-
nal em policromia. Os detalhes

finais da parceria foram acerta-
dos durante um encontro entre

o presidente da AMATRA 13, juiz
Humberto Halison, e o superin-

tendente estadual da Caixa,
Jorge Gurgel, na Agência Epitá-

cio Pessoa da CEF. Página 4.

SEMINÁRIO EM SÃO PAULO - AMATRA 13 participou com expressiva
delegação  do I Seminário Nacional sobre a Ampliação da Competência da Justiça
do Trabalho, patrocinado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho – ANAMATRA. O evento foi realizado no auditório da Faculdade de
Direito da USP, em São Paulo, de 16 a 18 de março, com o título “Enfim, Justiça
do Trabalho”. Cerca de 1.200 pessoas, entre renomados juristas, procuradores,
advogados e professores, participaram do Seminário, cujo objetivo foi municiar
os juízes do Trabalho sobre as novas atribuições decorrentes da ampliação da
competência da Justiça do Trabalho.

Ojuiz Carlos Montenegro (na foto, pilo-
tando uma lancha) recebeu em seu

apartamento um grupo formado pelo jor-
nalista William Costa e os juízes Humberto
Halison e André Aquino, para falar de sua
trajetória pessoal, inclusive do estilo de
vida que adotou após a sua aposentadoria
do TRT da 13ª Região, no dia 9 de março
de 1993. A entrevista inaugura a nova se-
ção do Jornal da AMATRA 13, destinada a
valorizar os homens e mulheres que dedi-
caram suas vidas à construção de uma Jus-
tiça do Trabalho mais democrática e tec-
nicamente mais capacitada.
                                      Páginas 5 a 7

caminhos da vidacaminhos da vida TELA DE CINEMA
O premiado filme
“Menina de Ouro” Página 10

MINHAS ANDANÇAS
Rio de Janeiro,
aquele abraço! Página 11

INFORMÁTICA JURÍDICA: aprenda o significado de algumas palavras citadas na WEB. Página 9.
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“A esperança é cheia de confiança. É algo maravilhoso e belo, uma
lâmpada iluminada em nosso coração. É o motor da vida.

É uma luz na direção do futuro.”
Conrad de Meester

Parceria e modernização

A primeira edição do ano VI do Jornal da AMATRA 13 alusivo ao
primeiro bimestre do ano de 2005 traz modificação significa-
tiva em sua apresentação, com acréscimo do número de pá-

ginas que o compõem, todas em policromia, viabilizando a inserção
de novos temas e matérias de interesse do seu público-alvo, os
operadores do Direito em nosso país.

A modificação efetuada no periódico apenas foi viabilizada a
partir de pioneiro convênio nesta área, firmado entre a AMATRA 13
e a Superintendência Estadual da Caixa Econômica Federal – CEF
que, ao longo do corrente exercício, assumirá o papel de patrocina-
dora exclusiva do Jornal da AMATRA 13, estreitando ainda mais os
laços sociais que institucionalmente marcam e vinculam a atuação
da Caixa Econômica Federal – CEF e a Justiça do Trabalho.

Tal papel institucional é ressaltado ao longo da entrevista com o
superintendente da Caixa Econômica Federal – CEF em nosso Esta-
do, Dr. Jorge Gurgel, que, dentre outros aspectos, sublinha a atua-
ção da CEF no amplo atendimento às demandas da classe trabalha-
dora e empresarial no Brasil.

Além disso, o leitor poderá acompanhar a primeira de uma
série de entrevistas que serão realizadas com os juízes do Trabalho
inativos, associados da AMATRA 13 e integrantes do quadro do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 13ª Região, observado o critério da
antiguidade na aposentadoria como ordem seqüencial dos entrevis-
tados, propiciando aos colegas a oportunidade de se fazerem co-
nhecer ainda mais por todos e relatar sua experiência profissional e
de vida acumulada ao longo do tempo.

Na trilha da nova linha editorial, apresenta-se igualmente a
relação dos aniversariantes dos meses seguintes à edição, assim
como uma nova coluna “Minhas Andanças”, que busca relatar expe-
riência dos associados ou colaboradores por destinos que despertem
o interesse dos leitores.

Finalmente, registra-se a realização de evento coordenado pela
AMATRA 13 e apoiado pela ESMAT-PB, com promoção do TRT-13ª
Região, que consistiu no I Ciclo de Debates sobre a Ampliação da
Competência da Justiça do Trabalho, realizado no auditório pleno do
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com expressivo compa-
recimento de magistrados e servidores e que marcou o início das
discussões, em nível da Paraíba, das alterações jurídicas advindas
da promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 31.12.2004.
Boa leitura a todos!

Humberto Halison Barbosa
de Carvalho e Silva

Presidente da Amatra 13ª Região
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Aniversariantes

ABRIL/2005
02/04 - Humberto Halison B. de Carvalho e Silva
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06/04 - Joliete Melo Rodrigues
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MAIO/2005
02/05 - Maria Lílian Leal de Souza
06/05 - Normando Salomão Leitão
10/05 - Janaína Vasco Fernandes
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“Acima de todas as liberdades, dê-me a de saber, de me expressar,
de debater com autonomia, de acordo com minha consciência.”
John Milton ||
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O juiz trabalhista e professor Wolney de Macedo
Cordeiro proferiu a palestra de abertura do ano letivo
da Escola Superior da Magistratura Trabalhista - ESMAT,
abordando o tema “Aspectos Polêmicos da Ampliação da
Competência Material da Justiça do Trabalho”. A aula
inaugural foi ministrada pelo magistrado, no dia 21 de
março, no Salão Manaíra do Hotel Village. O diretor da
ESMAT, juiz André Machado Cavalcanti, saudou os novos
alunos lembrando que, há 11 anos, a Escola recicla ope-
radores do Direito do Trabalho. Os juízes Edvaldo de
Andrade, Humberto Halison (presidente da AMATRA 13),
André Aquino, Roberta Saldanha, Janaína Vasco, Naya-
ra Queiroz (vice-diretora da Esmat), Carlos Hindem-
burg Figueiredo e José Airton Pereira, além de servido-
res do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,
prestigiaram o evento. Leia íntegra da Aula Inaugural
em Artigo Jurídico, na página 7.

ESMAT inicia ano letivo com palestra

O juiz Wolney de Macedo faz palestra para alunos da ESMAT

I CICLO DE DEBATES SOBRE A  AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Evento reúne mais de 100 participantes no TRT
O presidente do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 13ª Região, juiz
Afrânio Melo, fez a abertura oficial do
I Ciclo de Debates Sobre a Ampliação
da Competência da Justiça do Traba-
lho, destinado a juízes, e servidores
da Justiça do Trabalho O evento, co-
ordenado pela Associação dos Magis-
trados do Trabalho – AMATRA 13, com
apoio da Escola Superior da Magistra-
tura Trabalhista – ESMAT, foi realiza-
do nos dias 7 e 8 de março, no pleno
do TRT da 13ª Região, em João Pes-
soa. A primeira palestra do Ciclo foi
proferida pela coordenadora geral de
Recursos da Secretaria de Inspeção do
Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego, Hélida Alves Pedrosa.

Na tarde de segunda-feira, dia 7, o
tema foi proferido pelo professor Bia-
nor Arruda Bezerra Neto, procurador-che-
fe substituto da Fazenda Nacional, dire-
tor da Escola Superior da Fazenda Naci-
onal e do Instituto de Educação Superior
da Paraíba - IESP.

Na terça-feira, dia 8, o evento
prosseguiu com mais uma palestra so-
bre o tema, proferida pelo professor
Rodrigo Toscano de Brito, mestre e dou-
tor em Direito Civil da PUC-SP, profes-
sor da Universidade Federal da Paraí-
ba, da Escola Superior da Magistratura
Trabalhista - ESMAT e da Escola Supe-

rior da Magistratura - ESMA.
Para o juiz Afrânio Melo, a reforma

do Poder Judiciário deu novas e impor-
tantes atribuições à Justiça do Traba-
lho. “Estamos debatendo e conversando

para conhecer com profundidade essas
novas atribuições”, acrescentou o ma-
gistrado.

O presidente da AMATRA 13, juiz
Humberto Halison de Carvalho e Silva,
revelou que a parceria com o TRT é,
antes de tudo, um investimento que vai
qualificar ainda mais os magistrados e
servidores da Justiça do Trabalho na
Paraíba.

O I Ciclo de Debates Sobre a Am-
pliação da Competência da Justiça
do Trabalho foi encerrado no dia 9,
com a segunda palestra do profes-
sor Rodrigo Toscano de Brito. Ao fi-
nal do evento, foram contabilizados
mais de 100 participantes, o que
garantiu quórum em todas as pales-
tras programadas.

André Machado, diretor da ESMAT, apresenta o professor Rodrigo Toscano de Brito,
mestre e doutor em Direito Civil da PUC-SP, que fez palestra no I Ciclo de Debates

Hélida Alves Pedrosa, do MTE,  fez
palestra na abertura do Ciclo de Debates

Fotos: Assessoria de Comunicação do TRT  13ª Região
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“O degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça
em cima dele, destina-se a sustentar o pé de um homem pelo tempo suficiente

para que ele coloque o outro um pouco mais alto.”
Thomas Huxley
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ENTREVISTA: Jorge Gurgel, Superintendente Regional da CEF na Paraíba

A Caixa Econômica Federal vai financiar
6 edições do Jornal da AMATRA em 2005, o
que garante aos associados não só a periodi-
cidade bimestral da publicação, como vinha
ocorrendo, mas a modernização do projeto
gráfico e editorial, com a ampliação do nú-
mero de páginas - incluindo novas seções - e
a impressão de capa e miolo em policromia.

Ao se referir à parceria firmada entre a
AMATRA 13 e a CAIXA, o superintendente re-
gional da CEF, Jorge Gurgel, considerou mui-
to importante essa aproximação, porque, se-
gundo ele, a Justiça do Trabalho tem a finali-
dade de proteger, defender e julgar, priorita-
riamente, o trabalhador e a CAIXA também
tem uma vinculação muito forte com o traba-
lhador. “Eu tenho dito aos nossos colabora-
dores que a Caixa é o banco onde o trabalha-
dor entra sem cerimônia”, acrescentou.

O superintendente ressaltou que é
muito fácil para qualquer pessoa perceber
os laços íntimos que unem a CAIXA aos tra-
balhadores, ao longo da história. “Eles che-
gam, às vezes, com suas chinelinhas japo-
nesas, com a roupa que vem do trabalho,
e, sem cerimônia, entram de uma forma até
muita íntima, porque eles sentem que es-
tão numa casa que é sua, que é patrimônio
do povo brasileiro”, completou.

Jorge Gurgel disse que é comum o tra-
balhador procurar a CAIXA nos momentos
de adversidade, quando está desprovido do
emprego. “Ele vem dar entrada no Seguro-
Desemprego ou sacar o seu saldo do Fundo
de Garantia. Então, essa relação entre tra-
balhador e Justiça do Trabalho é muito pró-
xima e a gente tem muito orgulho de estar
fazendo com que ela seja mais íntima, mas
íntima com respeito, sem submissão, íntima
pela proximidade”, destacou.

A CAIXA é uma empresa muito abran-
gente. Quando um cidadão abre a torneira
de sua casa, naquele gesto, sem que ele
saiba, está presente um pouco das ações
desenvolvidas pela CAIXA, nas áreas, por
exemplo, do saneamento básico e do abas-
tecimento d’água. E são ações como essas
que Jorge Gurgel pretende levar ao conhe-
cimento de juízes, operadores do direito e
demais categorias relacionadas à Justiça do
Trabalho, através de notícias eventualmen-
te publicadas no Jornal da AMATRA.

SERIEDADE - Na opinião de Jorge Gur-
gel, o fato do Jornal da AMATRA circular em
outros Estados, através do intercâmbio de
informações entre as entidades congêne-
res, é muito importante para a CAIXA no
sentido de mostrar um pouco do que a ins-
tituição faz na Paraíba. “É importante que
outras pessoas saibam o que temos a ofere-

“A Caixa é o banco onde o
trabalhador entra sem cerimônia”

cer, porque também somos empresa, em-
bora empresa pública, mas temos objetivos,
temos interesses negociais e comerciais a
fazer e é muito importante que a gente
utilize a seriedade e a credibilidade desse
veículo para divulgá-los”, acentuou.

Essa não é a primeira vez que a AMA-
TRA 13 e a CAIXA firmam uma parceria visan-
do levar benefícios não só para os seus as-
sociados e funcionários, mas à coletividade
de um modo geral. Jorge Gurgel lembrou
do apoio da CAIXA à AMATRA 13 e à ESMAT
não só, por exemplo, para a publicação da
Cartilha do Trabalho, como também para a
realização de eventos promocionais, encon-
tros, simpósios e seminários.

A CAIXA, por ter um nome no femini-
no, é tratada por clientes e funcionários
de uma forma muito carinhosa, como se
fosse algo pessoal. “Ela é a nossa mãe, a
nossa irmã e, às vezes, a nossa madrasta. É
uma instituição que, através de suas ações
sociais, principalmente na área da habita-
ção, contribui de uma forma muito intensa
na proteção da família, daí essa relação ín-
tima que as pessoas têm em relação à nossa
empresa”, frisou o superintendente.

BENEFÍCIOS - Entre os benefícios que
a CAIXA oferece à população, Jorge Gurgel
citou os correspondentes bancários - pre-
sentes em todos os municípios da Paraíba -
, máquinas que asseguram o pagamento das
aposentadorias dos segurados do INSS que
moram nas pequenas cidades do interior,
evitando que elas se desloquem para as gran-

des cidades, às vezes até mal acomodados
em transportes e sofrendo em função da
idade para ir receber dinheiro num banco.

O Bolsa-Família é um programa de Go-
verno cuja eficácia não existiria sem a CAIXA.
“A gente faz com que ele chegue nos mais
longínquos rincões da Paraíba, às vezes com
15, às vezes com 95 reais, mais fazendo a dife-
rença para muitas famílias entre comer e não
comer. Então, é um banco que não tem uma
vocação só econômica, uma vocação que só
visa a lucratividade, é um banco que traz sa-
tisfação às pessoas que nele trabalham de
sentir que estão fazendo alguma coisa para
mudar o país”, enfatizou Jorge Gurgel.

CRÉDITO - Além de desenvolver ações
sociais decisivas para o crescimento do
país, a exemplo das obras de saneamento
básico e abastecimento d’água e do fi-
nanciamento da educação superior ao es-
tudante carente e complemento de ren-
da para a família pobre, a Caixa ainda ofe-
rece os recursos da modernidade, como
os cartões de crédito. “A CAIXA tem uma
modernidade tamanha, com sua rede de
agências e seus caixas automáticos. Pou-
cos bancos no mundo têm 500 agências,
e nós estamos abrindo hoje 500 novas
agências em várias praças do país, inclusi-
ve na Paraíba. É um banco, portanto, que
dá prazer, dá satisfação, porque a gente
trabalha nele e tem o sentimento de que
está mudando alguma coisa, fazendo a
mudança e melhorando a qualidade de
vida das pessoas”, concluiu.

Jorge Gurgel:
“a Caixa é a casa

do trabalhador,
um patrimônio do
povo brasileiro”
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“O vigor físico é bom, o vigor intelectual é melhor ainda, mas,
muito acima de ambos, está o vigor do caráter.”
Theodore Roosevelt ||
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caminhos da vida
Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado Entrevista com o juiz aposentado CARLCARLCARLCARLCARLOS ANTÔNIO SANTOS ANTÔNIO SANTOS ANTÔNIO SANTOS ANTÔNIO SANTOS ANTÔNIO SANTA CRUZ MONTENEGROA CRUZ MONTENEGROA CRUZ MONTENEGROA CRUZ MONTENEGROA CRUZ MONTENEGRO

Uma trajetória de
esforço e lealdade

Quem vê o hoje juiz aposentado
Carlos Antônio Santa Cruz Montenegro,
67 anos, a contemplar o Atlântico Sul,
que espraia-se no horizonte cuja moldura
é a varanda de seu pequeno, mas confor-
tável apartamento no 10º andar do
edifício Stacato, no Miramar, não imagi-
na que por trás daquele cidadão de
aparência tímida existe um homem
inteligente, destemido, bem humorado,
sempre pronto a fazer piada com os fatos
da vida e dono de uma invejável capaci-
dade de superar desafios.

Filho de Agrícola Nóbrega Montene-
gro e de Maria Santa Cruz Montenegro,
Carlos Montenegro nasceu em Bananeiras
– onde seu pai era juiz de Direito -, na
região do Brejo Paraibano, no dia 31 de
março de 1938. Sendo filho de juiz, neto
de juiz, sobrinho de juiz e primo de juiz,
ele estava predestinado a ser, também,
juiz. Antes de abraçar a magistratura,
porém, muitas coisas o aguardavam na
vida, inclusive um Seminário de padres.
“Eu morava em Monteiro quando surgiu a
oportunidade de seguir a carreira religio-
sa. Eu fui seminarista e tinha vontade de
ser padre um dia, mas com três anos me
desenganei e saí do Seminário, o que
coincidiu com a transferência de minha
família para João Pessoa”, ressalta.

Carlos Montenegro, como tornou-se
mais conhecido em toda a Paraíba ao
iniciar carreira na Justiça do Trabalho, já
fez de quase tudo um pouco na vida,
tornando sua história pessoal uma das
mais dinâmicas trajetórias existenciais
de que se tem notícia na sociedade
paraibana. Logo cedo, adotou como
filosofia de vida o lema segundo o qual o
fundamental é exercer qualquer cargo
com o máximo de dignidade, uma vez
que, segundo ele, quem dignifica o cargo
é quem o está exercendo. “Ele (o cargo)
sempre é o mais dignificado, ele não é
dignificante”, explica.

Seguindo à risca o seu lema, Carlos
Montenegro construiu um vasto currículo,
que tem início na atividade bancária,
passando pelos Correios e Telégrafos, o
Jornalismo, o Radialismo e a Publicidade,
até chegar à Justiça do Trabalho, onde
conseguiu galgar o patamar máximo a
que um funcionário público podia chegar
no Brasil, ao ser nomeado diretor do

Tribunal do Trabalho da 13ª Região -
depois é que ele fez concurso para juiz e
entrou para a Magistratura, atuando em
três cidades: juiz instalador da Junta de
Guarabira, juiz instalador da Junta de
Souza e juiz da Vara única (na época) de
Campina Grande.

Jogador de basquete e líder estu-
dantil na juventude, Carlos Montenegro,
como repórter da Rádio Arapuan, no
tempo áureo em que a emissora era
dirigida por Otinaldo Lourenço, viveu
momentos gloriosos entrevistando
celebridades como Wanderley Cardoso e o
“Tremendão” Erasmo Carlos, cobrindo
shows históricos, a exemplo da primeira
apresentação do “Rei” Roberto Carlos em
João Pessoa, e participando de manifes-
tações políticas inolvidáveis, como os
comícios de Ruy Carneiro.

Impossível não se tornar amigo de
Carlos Montenegro – o único requisito
básico que ele exige de uma pessoa
antes de nomeá-la para o seu circulo
pessoal de amizades é ter um bom
caráter. Isso é fundamental. De resto,
tem especial predileção por um bate-
papo – principalmente se regado com
uma cerveja bem gelada. Prova de sua
verve é a autoria da letra e da melodia
do Hino da Barraca do Pau Mole, em
Tambaú, onde tem mesa cativa. A
paixão que devota às belezas naturais
da capital paraibana, notadamente às
do ambiente marinho, foi reconhecida
com o título de “Prefeito de Areia
Vermelha”, um dos mais famosos
cartões postais da cidade.

Carlos Montenegro recebeu em seu
apartamento um grupo formado pelo
jornalista William Costa e os juízes
Humberto Halison e André Aquino, para
falar de sua trajetória pessoal, inclusive
do estilo de vida que adotou após a sua
aposentadoria do TRT da 13ª Região, no
dia 9 de março de 1993. A entrevista,
que segue na íntegra, inaugura a nova
seção do Jornal da AMATRA XIII, destina-
da a valorizar os homens e mulheres que
dedicaram suas vidas à construção de
uma Justiça do Trabalho mais democráti-
ca e tecnicamente mais capacitada, e
que, atualmente, aposentados, colhem e
usufruem os frutos que plantaram com
esforço e lealdade.

A ENTREVISTA
nnnnn     Quando e de que maneira se deu a entra-
da do senhor na Justiça do Trabalho?

Carlos Montenegro - Eu vou regredir um
pouco ao início dos meus trabalhos. Eu sou
filho de juiz, neto de juiz, sobrinho de juiz e
primo de juízes. Eu morava em Monteiro (na
região dos Cariris Velhos da Paraíba) quando
surgiu a oportunidade de seguir a carreira
religiosa. Eu fui seminarista e tinha a vonta-
de de ser padre um dia, mas com três anos
eu me desenganei e saí do Seminário, meu
pai se transferiu para cá e eu comecei fa-
zendo alguns trabalhos. Recomecei os estu-
dos porque o curso do Seminário não era
válido e, finalmente, um dia eu cheguei a
ser nomeado para a Justiça do Trabalho, em
1977. Fui para a Junta de Campina Grande,
pois naquele tempo não existiam Varas, e sim
Juntas. Eu fui nomeado técnico judiciário
no dia 11 de março de 1977. Fiquei em Cam-
pina Grande até o começo de 1978, quando
fui removido para João Pessoa, para a 1ª Jun-
ta - a única Junta existente na época -, por-
que precisavam de um secretário de audi-
ência, um datilógrafo. Eu não era um datiló-
grafo, eu era “dedógrafo”, mas conseguia
datilografar com certa rapidez e vim para a
Capital como funcionário. Depois aos pou-

Bem humorado,
o juiz Carlos
Montenegro
fez um
balanço de sua
trajetória
profissional
e de vida à
reportagem
do Jornal da
Amatra 13
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“A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido.

Não na vitória propriamente dita.”
Mahatma Gandhi
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cos eu fui galgando os cargos dentro da Jus-
tiça do Trabalho. Fui Diretor de Secretaria
Substituto, cheguei um tempo a ser Diretor
Substituto da 1ª e da 2ª Juntas de João Pes-
soa, das Juntas de Mossoró e de Macau ao
mesmo tempo, o que ocasionava problemas
para os colegas que deveriam ser substituí-
dos, porque só podiam tirar férias quando
eu tinha disponibilidade de tempo.

nnnnn     O fato de seu pai ser juiz de algum modo
influenciou na opção que o senhor fez pela
Magistratura?

Carlos Montenegro - Indiretamente, sim. Meu
pai era o ídolo maior de toda a minha vida. E
eu o admirava muito porque ele foi um ho-
mem íntegro, pobre, pois naquele tempo juiz
ganhava muito pouco, e meu pai, para aju-
dar no sustento da família, ele tinha que dar
aulas em dois colégios, tanto no interior como
aqui em João Pessoa, também. Ele trabalha-
va e se esforçava muito e eu o admirava mui-
to por isso. Mas eu na verdade nunca tive
vocação para ser juiz. Ocorreu que eu fui
seminarista e, quando saí do Seminário, o
ensino não era válido, e eu tive que reco-
meçar, e perdi o estímulo pelo estudo. Pos-
teriormente, eu já na Justiça do Trabalho,
casado, achei que a única maneira de pro-
gredir na vida seria voltar a estudar. E eu
queria mesmo era ser arquiteto. É a minha
verdadeira vocação. Mas não tinha o curso
aqui, eu já era casado, não tinha condições
de ir para o Recife, e optei pelo Direito que
é uma carreira que eu acho muito bonita e
procurei segui-la da melhor forma possível.
Foi daí que surgiu a opção, quando já estava
na Justiça do Trabalho. Eu era Diretor Subs-
tituto, depois fui nomeado Diretor da Junta
de Campina Grande, quando se criou o Tri-
bunal da 13ª Região, depois de muita luta,
da qual eu participei ativamente, em Campi-
na Grande, até o Tribunal da 6ª Região, em
Pernambuco. É preciso relatar as coisas que
aconteceram, porque pouca gente sabe. O
Tribunal da 6ª Região não criou nenhum obs-
táculo à criação, à fundação do Tribunal da
13ª Região, porque o presidente da época
nos concedeu a regalia de utilizar o telefo-
ne diuturnamente, fazendo ligações interur-
banas na época em que o projeto de lei que
criava o Tribunal estava circulando nas di-
versas comissões da Câmara dos Deputados,
e eu ligava constantemente fazendo conta-
to com os deputados. Inclusive, tem um fato
interessante sobre isso. Porque um dos de-
putados era o cantor Agnaldo Timóteo e eu
ligava para ele várias vezes. Eu ficava meio
embaraçado, mas era assim a vida. E nós con-
seguimos, finalmente criar o Tribunal.

n n n n n O senhor se formou em que Faculdade?

Carlos Montenegro - Na Faculdade de Direi-
to da Universidade Federal da Paraíba, em
11 de agosto de 1977, data em que se come-
morava o sesquicentenário de fundação dos
cursos jurídicos no Brasil. Eu era presidente
da turma e fui orador por escolha dos meus
colegas num processo de eleição, quando
eu tive a honra de disputar o cargo de ora-
dor com o hoje juiz federal Alexandre de
Luna Freire, um homem muito capacitado,
muito inteligente, mas eu tive a sorte de ter

o apoio dos meus amigos e colegas e conse-
gui ser escolhido orador.

n n n n n Que balanço o senhor faz de sua car-
reira?

Carlos Montenegro
- Olha, na
hora em que
eu fiz o con-
curso e fui
aprovado, ao
tomar posse
eu fiz um jura-
mento perante
a memória do
meu pai. Eu acha-
va, e ainda acho
hoje, que a pior
justiça que existe
é a justiça demora-
da. Eu me propus,
invocando o nome
do meu pai, tentan-
do conversar com
ele, ele já falecido, e
eu dizia: meu pai eu
vou tentar fazer o me-
lhor possível para dimi-
nuir o tempo que os jurisdicionados buscam
o direito para que eles consigam uma sen-
tença rápida. E eu consegui. Consegui por-
que eu fui o primeiro juiz aqui da região, e,
pelo que eu soube, de muitos lugares do
Brasil, que fazia uma audiência única. O ci-
dadão entrava com uma reclamação, com 15
dias ele tinha a primeira audiência e, no fi-
nal da audiência, ele já saía com a senten-
ça. Tem até um fato muito interessante por-
que, na época, veio um juiz de São Paulo –
hoje ele está em Santa Catarina, passou num
concurso em Santa Catarina e passou num
concurso daqui, e como no de Santa Catari-
na ele não foi aprovado para ser nomeado
logo ele veio primeiro pra cá fazer um trei-
namento, e disse ao presidente do Tribunal
que queria ir para a cidade de Souza. O pre-
sidente do Tribunal perguntou a ele por que
– “é uma cidade muito quente, você é sulis-
ta...”. E ele respondeu: “Eu vou porque lá
eu sei que tem um juiz que faz uma audiên-
cia única”. E eu consegui fazer isso e pra
mim esse foi o maior testemunho, porque na
verdade o Tribunal nunca reconheceu esse
meu trabalho. Mas, eu não fazia isso para
ser reconhecido por ninguém, apenas que-
ria prestar uma homenagem ao meu pai e
procurar ser o juiz mais próximo da dignida-
de com que ele exerceu a Magistratura.

nnnnn Até bem pouco tempo atrás se falava na
extinção da Justiça Trabalhista. Na opinião
do senhor, qual a importância da Justiça do
Trabalho para a ordem jurídica brasileira?

Carlos Montenegro - A Justiça do Trabalho já
vingou. É uma instituição cujo trabalho não
se pode mais pensar em extinguir. Seria a
mesma coisa de se extinguir os direitos dos
trabalhadores. A Justiça do Trabalho existe e
sempre existiu em função desses direitos,
fazer com que esses direitos fossem respei-
tados. E ela, acima de tudo, cresceu muito
além dessa finalidade primeira. A Justiça do
Trabalho ela sempre foi um laboratório. A Jus-



tiça do Trabalho ela é o campo ideal das pes-
quisas processuais. Hoje se fala em Juizado
de Pequenas Causas, se fala em conciliação,
tudo isso começou na Justiça do Trabalho.
Os Juizados de Pequenas Causas hoje não são
mais, nem menos, do que isso. Eram os pro-
cessos de ritos sumaríssimos que a Justiça do
Trabalho criou como se fosse um laboratório
da Justiça brasileira, que ela criou e conse-
guiu levar avante e isso foi se espalhando para
as outras Justiças. Então, não há que se falar
mais na extinção da Justiça do Trabalho. A
Justiça do Trabalho já é uma coisa que não
pode mais ser desvinculada do mundo jurídi-
co nacional.

n n n n n No decorrer de sua carreira na Magistra-
tura quais os cargos que foram os mais gra-
tificantes, dentre todos os que exerceu, e
quais os fatos que marcaram a sua carreira,
tanto os pitorescos como os, digamos as-
sim, mais sérios?

Carlos Montenegro - Olha, eu tenho uma fi-
losofia de vida – uma, dentre outras -, é que
em qualquer cargo que você esteja exercen-
do, o fundamental é exercê-lo com dignida-
de. Ele sempre é o mais dignificado, ele não
é dignificante. Quem dignifica o cargo é quem
o está exercendo. E eu sempre procurei fa-
zer o máximo que eu pude em qualquer car-
go que eu tenha exercido. E eu sempre me
gratifiquei muito com todos os cargos.

nnnnn     E os fatos marcantes?

Carlos Montenegro - Tem muitos fatos inte-
ressantes. Eu acho que o mais importante em
termos de seriedade foi exatamente o fato
de ter participado da criação do TRT da 13ª
Região, porque era um anseio nosso, funcio-
nários antigos, de termos a independência
de um Tribunal próprio aqui para a Paraíba.
Esse para mim foi o fato mais marcante. Eu
não tive nenhuma frustração enquanto fun-
cionário e juiz do Trabalho, porque eu con-
segui graças a Deus me manter fora de qual-
quer turbulência. Eu tive o dissabor de ver,
às vezes, pessoas que eram meus ídolos falha-
rem. Mas, isso é normal no ser humano pela
sua própria condição humana. E não sou eu
que iria criticar alguém por ter cometido um
erro porque também sou humano e capaz de
cometê-lo, e muitas vezes o cometi.

n n n n n Certamente ocorreram situações engra-
çadas...

Carlos Montenegro - Na parte, digamos as-
sim, cômica, muitos fatos aconteceram.
Muita gente, os meus colegas magistrados,
principalmente, já sabem porque eu sempre
conto essas histórias. Eu me lembro que eu
era juiz de Campina Grande quando chegou
um fanho. Era reclamante contra a Rádio
Borborema de Campina Grande. Apesar de
exercer meu cargo com a maior austerida-
de, eu gostava de permear essa seriedade
com fatos engraçados para fazer com que as
pessoas rissem na hora até para desanuviar
o ambiente. Pois esse cidadão fanho chegou
lá na Junta reclamando contra a Rádio Bor-
borema. Então, eu fui interrogá-lo e pergun-
tei: O senhor é funcionário da Rádio Borbo-
rema? E ele: “Sô, sim sinhô” (aqui o entrevis-

{{
“Liberdade significa responsabilidade,

é por isso que tanta gente tem medo dela.”
George Bernard Shaw

||

Na foto ao lado, Carlos Montenegro
(camisa 9) jogador de basquete. Acima

(de camisa branca e gravata), participando
de comício de Ruy Carneiro

tado imita a voz fanhosa do reclamante). É
locutor? “Non, sinhô, non”. Um cara fanho
não poderia ser locutor de jeito nenhum
(risos).

n n n n n Como é a vida de um juiz aposentado?

Carlos Montenegro - Olha, eu tenho uma
vida que agradeço a Deus todos os dias
quando acordo e vejo a vista que eu vejo.
Mas, eu tenho uma peculiaridade. Eu sou
separado, tenho três filhos, sendo um fi-
lho e duas filhas, tenho quatro netos de
sangue, que me são a alegria da vida, e
seis netos adotivos, filhos de amigos meus,
que eu considero, também, como meus fi-
lhos. Mas, eu vivo em constante contato
com a minha família. Eu faço questão, in-
clusive, nesta entrevista, de prestar uma
homenagem à grande companheira que eu
tive na minha vida, que foi Conceição (Ma-
ria da Conceição Paiva), minha ex-esposa
e, ainda hoje, minha querida e dileta ami-
ga. Ela foi quem trabalhou comigo e lutou
para que conseguíssemos criar uma família
que, graças a Deus, nos tem dado somente
alegrias. Mas, a ela eu presto essa home-
nagem neste instante. E quero frisar, tam-
bém, que eu me aposentei apenas do car-
go de juiz. Sou um homem plenamente ati-
vo em todos os sentidos. Minha vida é o
seguinte: eu moro sozinho neste aparta-
mento, adoro ler, sou apaixonado por in-
formática e tenho uma lanchinha que me
ocupa os momentos durante a semana.
Gosto de televisão e de tomar uma cerve-
jinha, que ninguém é de ferro. Eu vivo uma
vida plenamente ocupada de ócio, que é
bem melhor do que de ódio.

nnnnn     Quais as preferências do senhor no cam-
po da literatura?

Carlos Montenegro - Eu me considero um
eclético. Eclético no sentido de que, no
caso da literatura, ela não precisa neces-
sariamente ser um clássico. Agora mesmo
acabei de ler “O Código da Vinci” (roman-
ce do escritor norte-americano Dan Bro-
wn). Mas, eu gosto demais da literatura
nordestina, porque ela foi, principalmente
a paraibana, precursora na modernização
da literatura brasileira e da vinculação da
literatura com o nosso passado e a nossa
terra. Eu adoro ler os livros de José Lins do
Rego, do ex-ministro José Américo de Al-
meida, de Ariano Suassuna e de tantos ou-
tros escritores.

nnnnn     Qual o significado do mar para o senhor?

Carlos Montenegro - Olha, o mar é um refú-
gio para aquelas pessoas que querem pen-
sar, meditar, porque o mar é uma coisa tão
grande, tão grandiosa, que a gente só pode
deduzir que aquilo é obra de Deus. Então,
você ao singrar os mares ou mirá-lo – basta
isso! – você vê o dedo de Deus, porque é ali
onde o homem se sente diminuto e sabe que
ele não pode voar muito alto sem a permis-
são de Deus. Então, é bom que ele se sinta
sempre, quando está no mar, passageiro de
uma casca de noz, porque é ali que você vê
a grandeza de Deus e a pequenez do ser
humano.

Na foto ao alto, o juiz Carlos Montenegro
e servidores da Junta de Conciliação ]e
Julgamento de Campina Grande. Acima,

nos tempos em que atuava no jornalismo,
ele entrevista Wanderley Cardoso.

Ao lado, caminhando com o
líder político Ruy Carneiro
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Uma coisa posso afirmar e provar com palavras e atos:
 é que nos tornamos melhores se cremos que é nosso dever seguir

em busca da verdade desconhecida.
Sócrates

Ano VI - nº 17 - João Pessoa/Paraíba - Janeiro/Fevereiro de 20058

Aspectos polêmicos da ampliação da
competência da Justiça do Trabalho

artigo jurídico

nnnnn

As normas de direito processual são for-
temente influenciadas por diretrizes
ideológicas1 . Assim, quando analisamos

o direito processual do trabalho, vislumbra-
mos uma legislação impregnada pelos para-
digmas norteadores das relações de empre-
go. Sendo assim, nosso processo trabalhista
sempre foi voltado especificamente para re-
gular a composição dos conflitos decorren-
tes do trabalho subordinado.

Essa influência ideológica também se
fez sentir no sistema de distribuição da com-
petência material. Nesse sentido, a antiga
redação do art. 114 da Constituição Federal
estabelecia, de forma nítida, um paradigma
para fixação da competência, ou seja, a re-
lação de trabalho subordinado. Sendo assim,
todos os litígios provenientes da relação de
emprego submetiam-se ao crivo da Justiça
do Trabalho. Além dessa chamada competên-
cia nuclear, o constituinte de 1988 também
assimilou a idéia daquilo que poderíamos
chamar de competência agregada, ou seja,
matérias dissociadas da relação de empre-
go, mas delegadas à Justiça do Trabalho (CF,
art. 114, in fine; §§ 2º e 3º).

A edição da Emenda Constitucional Nº
45 de 08 de dezembro de 2004 não significou
apenas uma inserção de novas matérias no
rol de atribuições da Justiça do Trabalho,
mas sim uma mudança no paradigma de fixa-
ção de sua competência material. Abando-
nou-se o paradigma do trabalho subordina-
do, passando a competência a ser fixada sob
o pálio do fenômeno “trabalho”, em sua
acepção mais ampla.

O simples fato de o antigo artigo 114
ter sido desdobrado em nove incisos dife-
rentes demonstra que a competência mate-
rial da Justiça do Trabalho não mais se cir-
cunscreve aos tímidos limites da relação de
emprego. Esse fato é facilmente demonstra-
do pelo próprio inciso I que inclui no rol de
vínculos tutelados pela Justiça do Trabalho
todas as relações de trabalho, mesmo aque-
las que envolvam o trabalho autônomo ou
regido pelas normas de direito civil. Os cha-
mados contratos de atividade, portanto,
passam a ter os seus litígios resolvidos pela
Justiça Laboral, desde que restritos a  pres-
tador de serviços pessoa física. Essa referi-
da alteração, obviamente não afasta a ca-
racterização da relação de consumo, esta,
no entanto, apenas do ponto de vista do
tomador dos serviços. Restará, por conse-
guinte, para a Justiça do Trabalho a prer-

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO rogativa de conhecer toda e qualquer ação
do prestador de serviços pessoa física, mes-
mo que objeto de indenização por danos
materiais ou morais, nos precisos termos do
inciso VI.

É de se ressaltar, inclusive, que o refe-
rido inciso, no nosso entender, dirimiu as
controvérsias remanescentes quanto à com-
petência da Justiça do Trabalho para o jul-
gamento das ações de indenização por aci-
dentes de trabalho e, conseqüentemente,
revogando o disposto da CLT, art. 643, § 2º2 .

Ainda perseguindo essa contundente
alteração de rota na fixação da competên-
cia, a EC Nº 45/2004 tornou clara a possibili-
dade de a Justiça do Trabalho conhecer a
respeito dos litígios decorrentes do exercí-
cio do direito de greve (art. 114, II). Nesse
sentido, firma-se a posição no sentido de que
os interditos proibitórios ajuizados por con-
ta de deflagração de movimento paredista
pertencem à competência da Justiça do Tra-
balho. Questão ainda não totalmente resol-
vida diz respeito à delimitação do remédio
destinado a provocar a análise da legalidade
do movimento grevista. Ora, sabemos que os
parágrafos 2º e 3º do art. 114 praticamente
inviabilizaram o exercício do poder normati-
vo e, conseqüentemente, dos dissídios co-
letivos. Como a legalidade dos movimentos
era aferida por intermédio desse procedi-
mento de competência originária dos Tribu-
nais, sustentamos a idéia de que, a partir de
agora, a aferição da legalidade deverá ser
procedida através de procedimentos peran-
te o primeiro grau de jurisdição.

Ainda dentro da visão ampliadora, a EC
Nº 45/2004 consagrou a competência da Jus-
tiça do Trabalho para processar e julgar os
conflitos de direito sindical (art. 114, III).
Entre esses conflitos incluem-se as disputas
inter-sindicais de representatividade, as
ações dos sindicatos em face dos emprega-
dos e empregadores, além dos conflitos in-
ternos dos sindicatos. Sendo assim, qualquer
demanda interna das entidades sindicais e
inclusive relativas à própria eleição para os
cargos diretivos passa a integrar a compe-
tência da Justiça do Trabalho.

Outra inovação de relevo foi a previsão
expressa para o processamento dos remédi-
os constitucionais do mandado de seguran-
ça (CF, art. 5º, LXIX e LXX), do habeas corpus
(CF, LXVIII) e do habeas data (CF, art. 5º, LX-
XII). Essa inserção no texto constitucional
trouxe uma significativa alteração em rela-
ção ao mandado de segurança, que deixa de
ser ajuizado exclusivamente perante o se-
gundo grau de jurisdição (CLT, art. 678, b,

3), podendo ser processado perante o pri-
meiro grau, desde que verse sobre matéria
da competência da Justiça do Trabalho. A
inserção do habeas-corpus possibilita, agora
que os próprios Tribunais do Trabalho co-
nheçam das ameaças à liberdade imputadas
a Juiz do Trabalho. Aventa-se, igualmente, a
possibilidade de ser ajuizado o habeas-cor-
pus quando a ameaça à liberdade decorra
de ato ilegal (por exemplo, o trabalho es-
cravo), ocasião em que será ajuizado peran-
te o primeiro grau de jurisdição.

Ainda dentro da alteração do paradigma
da fixação da competência da Justiça do Tra-
balho, a EC Nº 045/2004 inseriu a possibilidade
de conhecimento de ações relativas às pena-
lidades aplicadas pelos órgãos de fiscalização
das relações de emprego (art. 114, VII). Essas
ações envolvem não apenas a discussão quan-
to à aplicação das penalidades, como também
as ações destinadas à cobrança das multas
aplicadas e inscritas na dívida ativa da União.

Finalmente, o aumento da competên-
cia envolve, necessariamente, a adequação
procedimental. A inserção de novas ações
faz com que o tradicional procedimento
comum das ações trabalhistas não seja sufi-
ciente diante das novas demandas. Sendo
assim é possível vindicar, de forma prelimi-
nar: a) a assimilação integral do rito dos pro-
cedimentos cíveis e criminais para o manda-
do de segurança, habeas-corpus e as ações
possessórias; b) a assimilação parcial do pro-
cedimento comum trabalhista para as ações
de direito sindical; c) a assimilação integral
do rito trabalhista para as ações decorren-
tes da relação de trabalho, execução fiscal
decorrente das multas aplicadas pelo Minis-
tério do Trabalho.

n Resumo da aula inaugural da Escola Superior da
Magistratura Trabalhista – ESMAT do ano de 2005.

1 - Vide CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à justiça.
Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris, 1988.; MARINONI,
Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento ante-
cipado e execução imediata da sentença, 3ª ed. São Paulo,
Revista dos Tribunais, 1999; SILVA, Ovídio A. Baptista.
Curso de processo civil, v. 01, 5ª ed. São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2000.

2 - E, de igual forma, o entendimento jurispruden-
cial capitaneado pela Súmula Nº 15 do Superior Tribunal de
Justiça.

WOLNEY DE MACEDO CORDEIRO é  Mestre em
Direito, Juiz do Trabalho da Décima Terceira Re-
gião e Professor Universitário.
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“Um homem não pode fazer o certo numa área da vida, enquanto está
ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível.”
Mahatma Gandhi ||
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mitos e metáforas ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

Nas horas de Deus, amém
“Há uma coisa que se esquece muito
no Brasil, é a sorte do povo: do povo,
que não é o grande proprietário, o ca-
pitalista riquíssimo, o nobre improvisa-
do, o bacharel, o homem de posição.
Fala-se todo o dia de política (...) Ora-
se a propósito de tudo, menos a pro-
pósito do povo.”

A citação que abre esta coluna, em-
bora soe familiar e atual, faz parte das
Cartas do Solitário, escritas por Tavares
de Bastos no ano de 1861. Nelas, o autor
dirige uma queixa à imprensa e aos ho-
mens de seu tempo, chamando a atenção
para o fato de que no Brasil se escrevia a
respeito das grandes potências da época,
mas nada a respeito do povo; que os eru-
ditos estudavam a entomologia das bor-
boletas e a geologia dos sertões, mas não
conheciam de perto o mundo em que o
povo vivia; que os jornais, em lugar de
repercutir as questões sociais, agarravam-
se à estéril política dos partidos.

Nesse povo esquecido estavam tan-
to os escravos quanto pobres “livres”, mas

que dependiam totalmente dos proprietári-
os da terra. Os da zona rural, de vez em
quando arranjavam serviço semi-escravo no
tempo da colheita; os da cidade, quando não
arrumavam biscate, sobreviviam, no mais
das vezes, de pequenos furtos ou esmolas.

E a situação não melhorou com a
abolição da escravatura, pois esta não foi
acompanhada de qualquer plano para me-
lhorar as relações de trabalho no Brasil.
Por isso, a condição dos negros, agora “ex-
escravos” (ex-escravos?), tendeu a ficar
ainda pior do que antes, pois foram ex-
pulsos das fazendas com uma mão na fren-
te e outra atrás, sem indenização ou as-
sistência, indo parar nas periferias das
cidades, onde os esperavam a exclusão e
o preconceito racial.

A bem da verdade, mesmo antes da
Lei Áurea, muitos negros deixaram de ser
escravos, sem que isso significasse o iní-
cio de uma vida digna para eles. Na época
da Guerra do Paraguai, por exemplo, hou-
ve grande dificuldade de recrutamento de
soldados entre os jovens brasileiros, o que
fez com que o governo convocasse os ne-

gros escravos para a campanha militar.
Como recompensa, prometiam trocar-lhes
os grilhões por uma carta de alforria. E
muitos deles, egressos do campo de ba-
talha como mutilados de guerra, engros-
savam as fileiras dos “inválidos da Pá-
tria”, cidadãos “livres” apenas para es-
molarem nas ruas, assim imortalizados
nas décimas plangentes de Juvenal Gale-
no, que ainda hoje podem ser entoadas
como clamor do povo esquecido a quem
diz amar sua pátria:

“E em breve, em breve Silvina
Guiando Anselmo, seu bem,
Assim cantava esmolando,
Nas horas de Deus, amém:
- Ao  meu esposo uma esmola...
Ao mutilado um vintém!
E quem amar sua pátria
Um hino lhe dê também! -
Ai, muita gente chorava
Nas horas de Deus, amém.”

ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO é Juiz Titular
da Vara do Trabalho em Guarabira/PB e professor da
UEPB. Autor dos livros "Direito, mito e metáfora" (Ed.
LTr) e "Bem-vindo ao Direito do Trabalho" (Ed. Papel Virtu-
al)   E-mail: epifanio.antonio@uol.com.br
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informátic    Jurídica MARCOS FARIAS@
Como grande parte dos colegas são inici-

antes na Internet e em matéria de computa-
dor, vamos divulgar o significado de algumas
palavras muito citadas no mundo da informáti-
ca. Como o assunto é extenso e o espaço res-
trito, dividiremos por partes, como fazia Jack...

Attachment - Enviar um attachment sig-
nifica anexar um arquivo (imagem, programa
etc) a um e-mail e remetê-lo a alguém.

Backbone - Backbone (espinha dorsal).
Rede principal que carrega a maior parte do
tráfego de dados entre as redes menores. Os
backbones da Internet atravessam milhares de
milhas levando os pacotes de informação. Ti-
picamente, um país tem poucos backbones,
até mesmo um só. Em geral, pelo menos um é
mantido pelo Estado. Há também os backbo-
nes de empresas particulares.

Banda - Designa uma faixa de freqüência
delimitada no espectro magnético. Para evitar
interferência entre os sinais, é reservada uma
banda para cada tipo de serviço de telecomu-
nicação.

Bookmark - É um “atalho” que marca o
endereço de um site para ser acessado nova-

Glossário (1ª parte)
mente. Os browsers possibilitam armazenar
bookmarks, ou “favoritos” (favorites), que guar-
dam a URL dos sites tornando fácil visitá-los
novamente.

Browser - Também chamado navegador,
é o programa utilizado para visualizar as pági-
nas da WWW. Atualmente, os dois mais conhe-
cidos são o Internet Explorer e o Netscape
Navigator.

Cache - Geralmente a palavra cache se
refere a uma porção de memória. Os brow-
sers possuem um cache próprio onde colo-
cam as últimas imagens e páginas html visuali-
zadas. O espaço que a memória cache do bro-
wser ocupa no disco rígido do computador
pode ser configurado.

Cookie - Os cookies são arquivos texto
(.txt) enviados pelo servidor web para os bro-
wsers que visitam suas páginas. O cookie é ar-
mazenado pelo browser e é ativado toda a vez
que a página que o gerou é acessada. Os cooki-
es servem para informar aos servidores web
quantas vezes uma mesma página é acessada
pelo mesmo browser. Pode servir também para
ativar páginas customizadas para um usuário.

Cracker - Cracker é o hacker “mau”.

Aquele que invade sistemas e computadores
alheios com a intenção de causar dano, rou-
bar dados. Enquadram-se nesta categoria os
“pichadores” de sites, que invadem e desfigu-
ram páginas pela Internet. O Brasil é triste-
mente famoso pelo grande número de crackers
- muitas vezes confundidos com hackers.

Download - “Fazer o download” de um
arquivo (uma imagem, um programa...) signifi-
ca trazê-lo de algum ponto da rede e guardá-
lo na memória do seu próprio computador.

E-commerce - Representa as operações
de compra e venda que são fechadas em am-
biente eletrônico, na Internet. É a forma abre-
viada de electronic commerce, ou comércio
eletrônico.

E-mail ou mail - Eletronic Mail (correio ele-
trônico) é o sistema para troca de mensagens
de texto e arquivos de computador via Internet.

FAQ - Abreviação para Frequently Asked
Questions (questões freqüentemente pergun-
tadas). Arquivo de perguntas e respostas bási-
cas sobre algo. De certa maneira, este glossá-
rio pode ser um FAQ sobre siglas da Internet.

Marcos Farias é Juiz do Trabalho aposentado, Advogado e
Diretor de Informática da Amatra 13. Contatos – 227.0538 –
227.0233 - 9983.0038. E-mail – jmsfarias@globo.com
Homepage pessoal – http://www.openline.com.br/~mfarias

nnnnn
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Nós geralmente descobrimos o que fazer percebendo aquilo que

não devemos fazer. E provavelmente aquele que nunca cometeu
um erro nunca fez uma descoberta.”

Samuel Smiles
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tela de cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Menina de Ouro
(MILLION DOLLAR BABY, DRAMA, EUA, 2003)

Maggy Fitzge-
rald é uma mulher
pobre de 32 anos que
sonha em ser boxe-
adora profissional.
Frankie Dunn é um
velho treinador por
diversas vezes já
nocauteado pela
vida. Maggy quer ser
treinada por
Frankie, que se recusa ao argumento de que não treina
garotas. A determinação daquela, contudo, o fará mudar
de idéia, iniciando uma relação que irá além dos treinos e
lutas. “Menina de Ouro” não é um filme sobre boxe embo-
ra a vida de seus personagens esteja diretamente ligada a
este esporte. Partindo de uma sinopse pouco original, o
filme pode evocar, em quem o assiste, uma rápida lem-
brança de “Rocky” ou “Touro Indomável”, clássicos do gê-
nero, que conquistaram bilheteria e crítica, respectiva-
mente, nos anos oitenta, lembrança esta que será rapida-
mente deixada de lado quando o mesmo espectador se
aperceber que, aqui, a grande luta da personagem ocorre
internamente e não nos ringues: é a luta contra a desespe-
rança, a miséria, a mediocridade e o determinismo. A vio-
lência dos golpes emerge como redenção de uma vida es-
téril. A dupla treinador-boxeadora, ao longo do filme, se
transmuta, mas não de maneira óbvia, numa relação de
pai-filha, onde cada um tenta suprir suas próprias carênci-
as e compensar antigas falhas. Tudo, de maneira muito
sutil, defensiva, sem grandes arroubos de emoção. Esta
atitude contida é, inclusive, o grande diferencial deste dra-
ma, que, ao invés de tentar manipular o espectador, o en-
volve na história, deixando-o perceber por si só, a grande-
za e a fragilidade dos personagens. Hillary Swank (vence-
dora do Oscar de melhor atriz por “Meninos não choram”)
tem a chance de se colocar no patamar das grandes intér-
pretes da atualidade, numa atuação que consegue ser for-
te e comovente como poucas. Clint Eastwood dispensaria
maiores comentários, porém, tenho que dizer que, na
múltipla função de ator principal, diretor, produtor  e res-
ponsável pela trilha sonora,  e do alto dos seus setenta e
poucos anos, se afirma como um dos nomes mais inteli-
gentes e sensíveis do cinema norte-americano. O roteiro
de “Menina de ouro”, assinado por Paul Haggis, baseia-se
num conto do livro Rope Burns: Stories From the corner,
escrito pelo lutador e empresário de boxe Jerry Boyd, sob
o pseudônimo F.X. Toole. O filme já ganhou duas das cinco
indicações ao Globo de ouro: melhor atriz e diretor, e con-
corre com sete indicações ao Oscar. Entrego esta matéria
antes da cerimônia hollywoodiana, mas, independentemente
da escolha da academia, afirmo: “Menina de ouro” é um
grande filme, com a participação de grandes atores, e ar-
rancará, na grande maioria das vezes, lágrimas e aplausos
dos seus espectadores.

nnnnn     FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA é Juíza do Trabalho
   Substituta da 13ª Região.

Budapeste

BUDAPESTE, a mais recente das três
obras literárias da lavra de Chico Buarque
de Holanda, é, com certeza,  a que de-
monstra  seu mais elevado grau de ama-
durecimento como escritor.

Embora o tema central não se resu-
ma à cidade que empresta título ao li-
vro, mesmo porque o cenário é dividido
com o Rio de Janeiro, o autor traça em
detalhes muitas de suas paisagens. Aos
que já visitaram ambas cidades não se torna difícil desco-
brir os lugares que descreve ao longo do desenrolar da
história, valendo ressaltar a intimidade que demonstra par-
ticularmente com Budapeste, o que deve ter sido fruto de
boa pesquisa.

Com efeito, o autor relembra que a cidade foi origina-
riamente formada por duas, BUDA e PESTE, cortadas pelo
nem sempre azul Rio Danúbio.Aquela situada na sua mar-
gem oeste, onde fica o centro histórico. Esta, na margem
leste, sede de restaurantes, teatros, cinemas, butiques,
shoppings centers e ruas de comércio.

O autor esconde-se sob o pseudônimo de José Costa,
na verdade seu alter ego, um escritor anônimo de enco-
menda que inventa discursos, artigos, memórias de acordo
com interesses de ocasião, obviamente assinados por ter-
ceiros. Ora, o tema não chega a ser novidade numa  época
em que são oferecidos até via Internet teses e monografias
apócrifas, para serem apresentadas nas mesmas condições,
em pós-graduações, mestrados e doutorados.

Mas, não se cogite ser este o tema central da obra.
Como sempre, Chico Buarque de Holanda revela-se um
mestre da língua, um verdadeiro ourives, que vai escul-
pindo cada palavra exata do texto, com capricho meticu-
loso, para, ao se aventurar além do idioma pátrio, arris-
car-se no húngaro. Em sua prosa depurada, relembra o
antigo compositor musical do cancioneiro popular somen-
te comparado a um Noel.

Pode-se dizer que o pano de fundo do livro é, como
sempre, na obra de Chico Buarque de Holanda, a alma fe-
minina, aqui girando entre duas personagens, Vanda e
Kriska. Parte-se dos sentimentos de abandono ao zelo com
que uma e outra, no auge do amor, tratam ao Costa, ou
seja, descritos na ótica masculina.

Apenas faço um pequeno registro na tradução literal
da moeda húngara que o autor preferiu lançar mão. Ao con-
trário do que  muitos pensam, na Hungria utiliza-se o fo-
rint, e não, o euro. O autor optou por empregar o nome da
moeda original – forint.

Enfim, trata-se de um autêntico Chico Buarque de Ho-
landa em prosa que recomendo com fervor, quer pela sua
construção engenhosa, quer pelo seu final poético.

Ah, sim!  No final, fica um pequeno lembrete. Àque-
les que como eu, estão saudosos do Chico compositor, re-
gistro que ele tem 4 composições inéditas e está no estú-
dio gravando novo CD.

n n n n n  JOSÉ FÁBIO GALVÃO  é Juiz Titular da Vara do Trabalho de Taperoá/PB.

JOSÉ FÁBIO GALVÃO
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“Todos os erros humanos são impaciência,
uma interrupção prematura de um trabalho metódico.”
Franz Kafka ||

Ano VI - nº 17 - João Pessoa/Paraíba - Janeiro/Fevereiro de 2005 11

n PROMOÇÃO

O juiz Antônio Eudes Vieira Júnior
 foi promovido, pelo critério de

merecimento, para o cargo de juiz titular
da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB.
Magistrados, diretores e servidores do
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,
além de familiares, prestigiaram a promoção
do juiz Antônio Eudes Vieira Júnior, cuja
solenidade de posse no novo cargo foi
realizada no Gabinete da Presidência do
TRT da 13ª Região, em João Pessoa.

C u r t a s

Cruzar a linha vermelha, no meio
da madrugada, convenhamos, é meio
assustador.

Logo vêm à mente as imagens so-
bre emboscadas e tiroteios tão lar-
gamente divulgadas na imprensa. Exa-
gero da mídia ou não, o receio fica.
Ah, fica!

Mas ele não resiste aos encan-
tos daquilo que nos espera pela fren-
te.

Não por outro motivo, Gil senten-
ciou: “O Rio de Janeiro continua lin-
do, o Rio de Janeiro continua sendo o
Rio de Janeiro, fevereiro e março...”.

Chegando à Lagoa Rodrigo de
Freitas, olho pela janela da ‘van’ e vejo
o Cristo Redentor.

Ali no alto, soberano e sereno,
ele parece estar incólume a tudo o
que passa (cá) embaixo. Talvez porque
esteja inebriado com a indescritível e
inacreditável harmonia da beleza na-
tural com a intervenção humana, numa
prova que, juntos, homem e natureza
podem criar coisas belas no sentido
literal da palavra.

A viagem prossegue e, com o pas-
sar do tempo (ele passa muito rápido
quando se está lá), pode-se notar que
o carioca sabe o porquê do carinho
que sente pela sua cidade, apesar de
todas as suas mazelas.

Ele segue em frente, sorriso nos
lábios, samba nos pés, shorts e camise-
tas, biquínis e sandálias em lugares bem
variados, causando estranheza a mora-
dores de outras cidades, até mesmo do
ensolarado e calorento nordeste.

Chegando a Copacabana, somos
tomados por uma sensação de familiaridade,
como se voltássemos a épocas passadas, ain-
da que seja esta a primeira vez que lá se
chegue. É como se um livro se abrisse à nos-
sa frente e pudéssemos ler variados relatos
sobre o nascimento da boemia, da bossa e
da poesia que ecoam em nossos ouvidos até
hoje.

Por ali passaram baianos que, hoje, são
conhecidos pela sua “baianidade”, mas que
têm – e nunca deixarão de ter – um traço de
Copacabana em seus rostos marcados pelo
tempo porque, ali, foram reconhecidos pelo
Brasil que aprendeu a amá-los e admirá-los.

Respirar o ar do Rio é deixar-se tomar
pelo jeito boêmio do seu povo, é pensar
despretensiosamente por alguns instantes,
sem preocupar-se tanto com o que fazer,
enfim, deixar-se levar...

É caminhar pela Vieira Souto com ber-
mudão e tênis (ou com “as legítimas”) e, cla-
ro, óculos para aplacar a fúria do bravo sol
que somente se rende à geladíssima água do
mar que só não faz arrepiar um certo casal
de apaixonados que tem como galanteador
o dono de algumas das mais apaixonadas le-
tras de música. Ah, esse Chico...

Rio de Janeiro, aquele abraço!

minhas
andanças

n APOSENTADORIA

A juíza titular da Vara do Trabalho
 de Catolé do Rocha, Maria José

de Andrade Maia, aposentou-se

oficialmente no dia 4 de março deste

ano, fato que gerou uma homenagem

espontânea à magistrada realizada, no

dia 8 de março, por seus colegas.

Sentir o Rio não dispensa a fes-
tança gastronômica, a passada pelo
“Sushi Leblon”, nem, muito menos,
uma visita à casa de Carla Pernambu-
co, que, num ato de covardia, de
maneira aparentemente despreten-
siosa, coloca lá no seu cardápio uma
sobremesa (suflê de goiabada com cal-
da de catupiry) que faz salivar até
mesmo aqueles que se proclamam
imunes às delícias do doce.

Mas, lá, encontra-se de tudo e
pessoas de todos os lugares. Recen-
temente, pude conhecer, lá no Bair-
ro de Botafogo, uma simpática more-
na chamada Neide. Toda de branco,
recebeu-me com sorriso (igualmente)
branco nos lábios e me fez entrar em
seu restaurante simpático (Yorubá),
coberto de folhas ao longo do chão
amadeirado, onde, sentado, em uma
das mesas, fui, mais uma vez surpre-
endido, de forma sorrateira, desta vez
por um prato de pequenos e quentes
acarajés que pareciam nunca ter mer-
gulhado numa panela de óleo.

Incrível? Inacreditável? É mes-
mo! Mas eu vi... e era assim mesmo.

 Poderia passar muito tempo
falando de coisas, lugares e pessoas
que me despertaram algum tipo de
admiração, surpresa e, paradoxal-
mente, familiaridade.

Deste último sentimento é que
vem a sensação que o Rio é minha
casa e, talvez por isto, que a sauda-
de se aloja em meu coração toda vez
que saio de lá. Ela só não vem só.
Traz consigo uma companheira inse-
parável: a certeza de que, breve,

estarei lá de novo.
Rio de Janeiro, e de todos os meses

do ano, aquele abraço!

Do alto do morro da Urca, a Baia da Guanabara e a Marina da Glória

Teleférico do Pão de Açúcar: ele faz parte do cenário
do Rio de Janeiro.

Escreva sobre suas viagens, aventuras ou
lugares que você já visitou e envie para o
Jornal Amatra. Não esqueça de ilustrar o ar-
tigo com imagens de suas andanças.

COLABORE!

ANDRÉ MACHADO CAVALCANTI

nnnnn André Machado Cavalcanti é Juiz do Trabalho
   Substituto da 13ª Região e Diretor da ESMAT
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“O vigor físico é bom, o vigor intelectual é melhor ainda,
mas, muito acima de ambos, está o vigor do caráter.”

Theodore Roosevelt
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O ensino é mesmo muito bem estru-
 turado e de excepcional qualidade.

Programas acadêmicos são cumpridos à
risca, avaliação e atenção com os
estudantes são pontuais, professores
dedicados à academia com elevado
profissionalismo são alguns dos detalhes
que instigam aos que pretendem estudar
e pesquisar com seriedade.

O sistema espanhol de educação e
de saúde não deixa a desejar. O serviço
público é de boa qualidade e quase não
há lugar para planos de saúde privados
ou escolas particulares. Mesmo os que
estudam em escolas ou universidades
privadas contam com amplo programa
oficial de concessão de “becas” (bolsas
de estudo), que praticamente garante o
custeio de todo o curso. Mesmo estran-
geiros têm acesso a programas específi-
cos de “becas” que incluem hospeda-
gem, custeio de transporte e de outros
materiais de pesquisa. Em meu caso,
concorri a duas “becas”: uma de matrí-
cula (período de docência) e outra de
custeio de hospedagem, transporte e
compra de certa quota de livros. Não fui
contemplado.

A biblioteca “Francisco de Vitória”,
do curso de Direito, é estupenda. Ali se
encontram livros novos, obras medie-
vais (muitas no original e em latim),
sistema eficiente de microfilmagem,
intercâmbio “on line” com outras

universidades, revistas de todo o
mundo, tudo para deleite dos estudan-
tes. Salamanca, por certo, merece o
título que se lhe atribuem: “ciudad de
cultura”. É um monumento cultural vivo.

A sensação é de que o Brasil está a
anos-luz de um adequado sistema de
educação e de saúde. É claro que isso
não é novidade, exceto quando se
verifica, por vivência própria, que a
situação é muito mais grave do que se
pensa. É sentimento que nos instiga
automaticamente à lamentação. Embo-
ra tenhamos professores de nível
acadêmico igual ou mais elevado que os
catedráticos de Salamanca, sentimos
que estão impedidos de trabalhar com
profissionalismo e dedicação: faltam-
lhes condições de trabalho.

Por outro lado, os espanhóis são
muito simpáticos. Não há repulsa aos
estrangeiros. O ambiente é de acolhida
e “amistad”. Para nós, de língua portu-
guesa, não há dificuldades com o idioma
espanhol. Somos muito próximos, talvez
primos. Salvo os percalços dos primeiros
contatos, logo se aprende a falar ao
menos o conhecido “portunhol”, bem
como cedo se compreende a fala ibérica.

Causou-me estranheza a comida
espanhola. Não que seja das piores.
Nada, porém, como o tempero brasi-
leiro. À exceção da famosa “tortilla”,
a comida espanhola é um tanto insossa

e “sem graça”.
Apesar da boa hospitalidade

espanhola e de seus excelentes serviços,
devo dizer que voltei ao paraíso. O
Brasil é mesmo insubstituível. Depois de
três ou quatro meses longe, a saudade
bate forte em qualquer um. Senti-me
um alienígena, disperso no espaço e no
tempo. Por vezes caía em depressão,
misto de saudade, patriotismo, dúvidas.
Ao lembrar de Mara, minha eterna
companheira, via-me comovido. Enfim,
a empreitada “salmantina” foi válida e
extremamente proveitosa, academica-
mente falando.

Cá estou. Feliz. Muito feliz. Volto
com vontade redobrada de trabalhar
para este inigualável Brasil. Volto
saudoso e assaz agradecido com a
hospitalidade dos espanhóis.

perfil
Salamanca,

“ciudad de cultura”

n  Cláudio Pedrosa Nunes é Juiz do Trabalho
Substituto e Doutorando em Direito do Trabalho
pela Universidade de Salamanca.

CLÁUDIO PEDROSA NUNES

Salamanca é considerada a capital européia da cultura. Destaca-se como cida-
de patrimônio cultural da humanidade (Convenção Unesco 1972). Monumentos sun-
tuosos, no estilo gótico medieval, e a tradição de ensinança de excelência fazem
desta bela cidade espanhola o ponto de convergência de diversas nacionalidades.
Alemães, franceses, ingleses, holandeses, nórdicos, italianos, portugueses, além
de muitos “sudamericanos” transformam a cidade em uma verdadeira Babel.


