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Confira imagens da festa da AMATRA 13
no arraial mais animado de João Pessoa.

Tomou posse no último dia 31 de
maio, em Brasília, a nova diretoria da As-
sociação Nacional dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho (ANAMATRA), biênio
2005/2007. Assumem a entidade, como
presidente, o juiz José Nilton Pandelot,
titular da 4ª Vara do Trabalho de Betim
(MG) e ex-presidente da Amatra mineira,
e Cláudio Montesso, juiz titular da  58ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro – como
vice-presidente. A solenidade de posse foi
realizada no Porto Vitória, no Setor dos
Clubes Sul, Capital Federal.

Presentes à cerimônia autoridades
como os presidentes do STF (Supremo Tri-
bunal Federal), ministro Nélson Jobim, do
TST (Tribunal Superior do Trabalho), mi-
nistro Vantuil Abdala, da AMATRA 10 (DF

A Assembléia Legislativa da Paraíba rea-
lizou, no último dia 15 de junho, sessão
especial para discutir a relação profissio-
nal entre propagandistas e laboratórios
farmacêuticos multinacionais. Convidado
a participar desse importante debate, o
presidente da Amatra 13, juiz Humberto
Halison de Carvalho (foto), compareceu
à AL e, em seu pronunciamento, alertou
sobre o cumprimento dos princípios cons-
titucionais da cidadania, da dignidade da
pessoa humana e do valor social do tra-
balho.

O presidente da AMATRA 13 foi con-
vidado pelo Sindprovendas (Sindicato dos
Propagandistas, Propagandistas-Vendedo-
res e Vendedores de Produtos Farmacêu-
ticos no Estado da Paraíba).

Sessão Especial na AL
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Diretoria da ANAMATRA toma posse
e TO), Luiz Fausto Marinho de Medeiros,
presidentes de TRTs e de associações de
classe, além de parlamentares. Entre as
propostas de campanha do grupo eleito
para a direção da Anamatra estão a re-
gulamentação do inciso I, artigo 7º, da
Constituição Federal; repelir a interferên-
cia indevida de instituições financeiras
internacionais na definição de políticas
judiciárias; combater o trabalho escra-
vo, a exploração do trabalho infantil e
todas as formas de discriminação no tra-
balho; apresentar novas proposições le-
gislativas que tornem o processo mais cé-
lere, eficaz e democrático, com expres-
sa rejeição às propostas que atentem con-
tra a independência do Judiciário, como
a súmula vinculante.

Antônio Peixoto conta-nos sua história

MINHAS ANDANÇAS: O frio e as belezas naturais nas férias de inverno em Campos de Jordão.

Atualmente morando em Natal, o Juiz do Trabalho An-
tônio Peixoto de Araújo se aposentou ao completar 37
anos de serviço público. De lá, via e-mail, ele concedeu
entrevista ao Jornal  Amatra 13 e conta um pouco como
foi sua trajetória de vida e de magistratura.

 “As Penalidades Administrativas e a Ampli-
ação da Competência da Justiça do Traba-
lho” foi o tema da palestra proferida pelo
colega Paulo Roberto Vieira Rocha, no últi-
mo dia 17 de junho, dentro da programa-
ção do Projeto Sexta-feira, do TRT da 13ª
Região. O evento, realizado no auditório da
Caixa Econômica Federal – Fórum Maximia-
no Figueiredo, contou com a participação
de diversos servidores e juízes, interessa-
dos em esclarecer dúvidas advindas com a
recente reforma constitucional.

Projeto Sexta-feira

 Em sessão administrativa ocorrida no
último dia 12 de julho, o Pleno do TRT da
13ª Região modificou anterior entendi-
mento, relativo ao direito dos Juízes
Substitutos quanto ao ressarcimento de
despesas realizadas em viagens de traba-
lho, corrigindo equívoco que perdurava
há vários anos. Leia mais sobre o assunto
no nosso Editorial.

Na mesma oportunidade, o colega João
Agra foi promovido, pelo critério de an-
tiguidade, para o cargo de Juiz Titular
da Vara do Trabalho de Itaporanga-PB,
de modo que nos associamos a ele num
sentimento de muita alegria e torcida
pelo seu êxito.

Boas novas

Caminhos da VidaCaminhos da Vida
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Correção de rumos

André Machado Cavalcanti
Juiz Substituto do TRT 13ª Região e Vice-Presidente da Amatra 13
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Aniversariantes

Cônjuges

JULHO/2005
19/07 - Daliban Magalhães Ferreira
            (Maria Íris Diógenes)
20/07 - José Mário Porto Júnior
             (Ana Paula Porto)

AGOSTO/2005
04/08 - Ana Maria V. Correia L. de Andrade
             (Edvaldo de Andrade)
11/08 - Selda Ribeiro Coutinho Maia
             (Paulo Maia)
15/08 - Margarida Verena B. T. de Carvalho
            (Geraldo Teixeira)
23/08 - José de Sousa Filho
           (Nayara Queiroz)

Considero esta uma edição festiva, por várias razões.
Primeiro, porque nela pudemos mostrar um pouco daquilo que foi

uma noite de muita alegria: a comemoração do nosso São João. Foi
esse sentimento que fez a diferença na Granja Bela Vista, no dia 10 de
junho passado, como mostram as fotos à página três. Elas falam por si
e revelam a criatividade de alguns, o molejo de outros, a meninice de
uns outros, mas, em relação a todos, um sentimento de muita união.

Além disso, o jornal traz o depoimento da colega Julieta Malfussi
que, por tantos anos, atuou em nosso Tribunal, estando hoje na 12ª
Região. É que, a partir da edição passada, todos os Juízes em situação
idêntica à dela, bem como os vários paraibanos que atuam em outros
regionais, passaram a receber o Jornal Amatra 13 em suas casas, de
modo a poder participar um pouco dos acontecimentos do nosso Estado
e do nosso Tribunal. Essa é mais uma maneira de encurtar as distânci-
as, aproximar os colegas e diminuir a saudade. Afinal, essa é a razão
de ser do nosso Jornal.

É também motivo de muita satisfação a decisão tomada pelo Pleno
do nosso Tribunal que, no último dia 12, sob a Presidência do colega
Afrânio Melo, e a relatoria de Ana Clara Nóbrega, modificou o seu
entendimento a respeito do pagamento de diárias a Juízes Substitutos,
acolhendo proposta da AMATRA 13, formulada ainda na gestão das
colegas Herminegilda Machado, Ana Paula Cabral, Lílian Leal e Roberta
Saldanha.

Correção de rumos como essa deixa claro que vale a pena lutar e
mostra-nos que o diálogo sempre constrói, abrindo a porta para que
novos entendimentos propiciem outras conquistas em prol de todos nós
que integramos a magistratura trabalhista paraibana.

Como disse, esta é uma edição festiva.

Do Leitor

“Colegas, agradeço o
envio da última edição do
Jornal Amatra 13 e aproveito a
oportunidade para parabenizar os
responsáveis pela excelente publicação
que, mesmo de longe, me mantém
informada sobre as notícias da querida
Paraíba. Abraço a todos.
Julieta Malfussi,
Juíza do Trabalho
Substituta da 12ª Região ”.

JULHO/2005
07/07 - Carlos Hindemburg de Figueiredo
27/07 - Rita Leite Brito Rolim

Notícias
da Paraíba
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A chuva que caiu sobre João Pessoa, no últi-
mo dia 10 de junho, nem de longe esfriou a alegria
de magistrados, familiares e amigos que estiveram
no São João da Amatra 13 deste ano. Numa festa
pra lá de animada não faltaram os tradicionais fo-
gos de artifício para a criançada, comidas típicas

São João da Amatra 13 é só alegria!
e muito forró pé-de-serra com o grupo Quinteto
Nordestino.

Com trajes juninos e muita disposição, os per-
sonagens dessa grande festança transformaram a
Granja Bela Vista, na Av. Rui Carneiro, no arraial
mais animado da cidade!!
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CAIXA inova
atendimento com
horário marcado

A decisão é acertada. Os ban-
cos têm por obrigação dar celeridade
ao atendimento, tornando-o confor-
tável e rápido, até porque o cliente é
o que há de mais importante na ra-
zão da sua existência.

É necessário, neste momento, que
a sociedade discuta democraticamen-
te não somente  o que fazer com as
filas dos bancos mas também com o
preço da gasolina, com as tarifas dos
serviços públicos, preço dos remédi-
os, impostos, com a reposição da in-
flação que corrói o salário dos traba-
lhadores, com a corrupção, o nepotis-
mo, etc. Tudo isso faz parte de um
processo salutar de amadurecimento
de uma sociedade democrática.

Para compreendermos melhor pre-
cisamos analisar a conjuntura que le-
vou os bancos à situação em que se
encontram. Primeiramente, os bancos
não cobravam tarifas, ganhavam di-
nheiro com a inflação. Para adequa-
rem-se ao Acordo da Basiléia tiveram
que agir rapidamente cortando gastos
e instituindo tarifas, tudo em nome da
sobrevivência do mercado financeiro
mundial. A reengenharia demitiu mi-
lhares de trabalhadores no país e no
mundo.

Mesmo com o recuo e implanta-
ção em parte da reengenharia, os ban-
cos continuaram a ter uma natural e
crescente demanda de clientes, incre-
mentada pelas políticas públicas de in-
clusão social através da bancarização
das classes menos favorecidas, agora
pagando tarifas por serviços e com
menos bancários para atendê-los.

É importante observar que os ban-
cos parecem iguais, mas não exercem
as mesmas atividades. Alguns bancos
apenas realizam pagamentos  e rece-
bimentos. Mas existem instituições
que assumiram o atendimento às clas-
ses menos favorecidas de forma ou-
sada. É o caso da Caixa Econômica
Federal.

Além de pagar e receber, a CAIXA
operacionaliza serviços a uma gama
imensa de trabalhadores através de
inúmeros programas que os outros
bancos não o fazem. É preciso lembrar:
a CAIXA estava sendo preparada para

a privatização e aí o enxuga-
mento da reengenharia foi mais
severo, incluindo a terceiriza-
ção.

  A CAIXA é uma empresa
que pela sua diversidade de
ações e importância social con-
fronta-se com o próprio conceito
de empresa bancária. A CAIXA
não é apenas um banco, é o amparo
do trabalhador nas horas tranqüilas
com a guarda do seu FGTS e nos mo-
mentos difíceis com o pagamento do
Seguro Desemprego; é a universidade
do estudante menos favorecido; é o
canal das pessoas que dependem, pela
desigualdade social, dos programas
sociais do Governo Federal. É a segu-
rança na guarda das economias dos
menos abastados, é o teto que ampa-
ra a família contra as adversidades e
atende as necessidades básicas de um
povo trabalhador e honesto.

Servir ao povo brasileiro
É com esta visão que os econo-

miários e economiárias buscam no dia
a dia, conduzir as ações dentro da Cai-
xa Econômica Federal. Na CAIXA não
se trabalha para uma instituição ou
para o Governo Federal. Os emprega-
dos da CAIXA trabalham para cumpri-
rem uma sagrada missão: a de contri-
buir para a melhoria da qualidade de
vida da população brasileira em todos
os seus aspectos.

Dentro do contexto de moderni-
zação a CAIXA para atender aos mi-
lhões de brasileiros, a CAIXA investiu
em tecnologia, em serviços pela Inter-
net, criou o Conectividade Social (os
serviços do FGTS passaram a ser fei-
tos por terminais dentro das empre-
sas conveniadas), criou salas de auto-
atendimento, canal 0800, Casas Loté-
ricas, Correspondentes Bancários (es-
tabelecimentos comerciais credencia-
dos). São 14.450 estabelecimentos da
CAIXA em todo o país: 1.818 agênci-
as, 442 postos de atendimento bancá-
rios, 9.000 casas lotéricas e 3.190 cor-
respondentes bancários.

Até que ocorram novas contrata-
ções de empregados para suprir a ca-
rência existente é necessária uma ava-

liação cuidadosa para que a CAIXA não
se torne mais uma “sucata” do gover-
no ou um peso para que  povo venha  a
arcar com seus prejuízos. E isto está
sendo feito.

A CAIXA é o único banco que vem
oferecendo  uma forma alternativa mo-
derna de atendimento. O cliente pode
ligar para o telefone 0800 574 01 01 e
agendar o horário do seu atendimen-
to. AGENDAR ATENDIMENTO EM BAN-
CO POR TELEFONE? Nem em paises de
primeiro mundo.

É a transformação da fila física
em fila virtual. O cliente não precisa
mais ficar de pé numa fila dentro do
banco, durante horas. Basta dirigir-se
ao banco minutos antes do seu horá-
rio agendado. Existe uma enorme van-
tagem para o cliente. Ele pode usar
parte do seu tempo resolvendo outras
atividades enquanto não chega o mo-
mento de dirigir-se ao banco.

Existem insatisfações? Sim, prin-
cipalmente por parte dos clientes que
estão usando o sistema pela primeira
vez, sem agendar por telefone. Ao
agendar o atendimento na agência ele
ainda não admite que já existe uma
fila (virtual dos que já agendaram por
telefone) para ser atendida antes dele.
Além disso, a CAIXA abre duas horas
mais cedo suas salas de auto-atendi-
mento para que os aposentados pos-
sam sacar seus salários. Idosos, defi-
cientes e gestantes em horário normal
têm preferência.

É certo que assim como ocorreu
com as insatisfações na época da im-
plantação da “fila única”, a aceitação
do atendimento com agendamento te-
lefônico é uma questão de tempo. O
tempo necessário para as pessoas usa-
rem o serviço por pelo menos uma vez
e comprovarem sua eficiência, como
muitos já o fizeram.

No mês de junho a imprensa da Paraíba evidenciou a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), reconhecendo
a constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.744/98 que
 determina o tempo máximo de espera dos clientes
nas filas dos bancos em vinte minutos.
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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 ANTÔNIO PEIXANTÔNIO PEIXANTÔNIO PEIXANTÔNIO PEIXANTÔNIO PEIXOOOOOTTTTTO DE ARAÚJOO DE ARAÚJOO DE ARAÚJOO DE ARAÚJOO DE ARAÚJO

Uma experiência de vida exemplar,
com simplicidade e certeza de vencer

Hoje aposentado como Juiz do Tra-
balho do TRT da 13ª Região, An-
tônio Peixoto de Araújo, que sem-

pre estudou em escolas públicas, relembra
com orgulho que já assumiu, durante a ado-
lescência norte-riograndense, as funções
de office boy, diretor do jornal estudantil
“O Atheneu” e aspirante a oficial pelo NPOR
(Núcleo de Preparação de Oficiais da Re-
serva) – chegando ao posto de 2º Tenente.

Antes dos laços com a Paraíba,
porém, o único filho do funcionário do
Fisco José Tavares de Araújo e da dona
de casa Helena Peixoto de Araújo esteve
no Rio de Janeiro. Por lá, onde residiu e
estudou de 1957 a 1959, o magistrado
acompanhou a revolução da bossa nova,
pelo rádio, e conta que não perdia as
partidas do seu time, no Maracanã. “Tor-
cedor do Vasco da Gama, sempre ia ao
Maracanã, aos domingos, assistir prin-
cipalmente os grandes clássicos disputa-
dos com o Flamengo, o Fluminense, o
Botafogo e o América. Era a época de
Pelé, Garrincha, Didi, Vavá, Nilton San-
tos, Djalma Santos, Belini, Pavão, Dequi-
nha, Barbosa, Ademir da Guia e muitos
outros craques consagrados. O país vi-
via os anos dourados, o povo sentia-se
feliz com o surto de desenvolvimento e
prosperidade desencadeado pelo Presi-

dente Juscelino Kubitschek. A construção
de Brasília seguia a todo vapor. O Brasil
conquistava, pela primeira vez, a copa
mundial de futebol, em 1958”.

Depois da experiência em solo ca-
rioca, já de volta à sua terra natal, aos
18 anos Antônio Peixoto conheceu Maria
Vilany Pinheiro, colega do curso Clássi-
co. O encontro deu-se graças à militân-
cia estudantil. “O Ateneu funcionava em
dois turnos: o matutino, para os rapa-
zes, e o vespertino, para as moças. No
último, era proibido o comparecimento
dos homens ao colégio. Entretanto, ha-
via exceção para os membros do Dire-
tório Estudantil. Assim, nos idos de 1962,
valendo-me desse privilégio, ia à sede
do órgão para cuidar da redação do jor-
nal ou participar de reuniões. Nessas oca-
siões, concluídas as tarefas oficiais, al-
gumas meninas visitavam o Diretório,
longe das vistas da Diretoria da escola,
para jogar ping-pong (tênis de mesa).

Uma delas, Maria Vilany Pinheiro, tam-
bém cursando o Clássico, membro do
Conselho Fiscal do grêmio, fez-me o co-
ração bater acelerado. Compreendi que
o meu sentimento era correspondido. O
namoro foi aceito por nossas famílias.
Em 1965, ela ingressou na Faculdade de
Direito. O namoro continuou firme.”

Tão firme que no dia 9 de janeiro
de 1966 Maria Vilany e Antônio Peixoto
recebiam as bênçãos de um casamento
próspero e feliz. Da união vieram os fru-
tos: os filhos Flávio e Henrique – advo-
gado e administrador, respectivamente.
O primeiro deles casou-se com Márcia
Helena, e em 1994 nascia Helena, a pri-
meira neta do casal. “Hoje com 11 anos,
ela é o xodó dos avós”, derrete-se o
magistrado. Mas Antônio Peixoto e Ma-
ria Vilany não deram sorte apenas no
amor. Nos negócios também houve har-
monia. Há mais de 20 anos eles abriram

Quando chegou à Paraíba - em 1978, como o
mais novo integrante do Serviço Jurídico do Ban-
co do Brasil em Sousa -, o então advogado Antô-
nio Peixoto de Araújo trouxe na bagagem uma
experiência de vida exemplar e a certeza de que
se erguia naquele momento a ponte valorosa en-
tre o Estado que o acolhia e o Rio Grande do
Norte, seu lugar de origem. Um ano depois de
sua chegada, foi contratado para lecionar Práti-
ca Forense na Faculdade de Direito de Sousa. Daí
à magistratura foram treze anos mais.

Continua nas páginas 6 e 7
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O Sr. descobriu a magistratura ou ela
o descobriu? Como o Sr. tornou-se Juiz
do Trabalho?

Diria que a descoberta se deu reci-
procamente. Quando resolvi participar
dos concursos para Juiz do Trabalho, con-
tando 48 anos de idade, pouco mais de
28 anos de serviço no Banco, dos quais,
15 prestados no cargo de advogado, bem
assim 15 como professor universitário,
senti que era chegada a hora de uma
decisão a respeito das minhas futuras
atividades, porquanto fazia jus à apo-
sentadoria proporcional, com 30 anos de
previdência. Deveria voltar à advocacia
particular ou buscar a magistratura? So-
pesei as alternativas. A partir de 1988,
com a promulgação da Constituição, o
serviço jurídico do Banco passou, no RN,
a enfrentar um crescente volume de re-
clamações trabalhistas, cerca de 150,
promovidas pelo Sindicato dos Bancári-
os, pleiteando incorporação de horas ex-
tras e reajustes salariais. As ações eram
aforadas em todas as cidades que pos-
suíam agência. Encarregado do acompa-
nhamento dessas causas, adquiri razoá-
veis conhecimentos de Direito e Proces-
so do Trabalho. Em 1992, os feitos se
achavam em grau de Recurso de Revis-
ta, todos admitidos e conhecidos pelo
TST. Desmotivado para voltar à banca pri-
vada, onde continuaria a enfrentar o
exaustivo dia-a-dia forense e a lentidão
da Justiça Comum, vislumbrei, num pos-
sível ingresso na Magistratura, o coroa-
mento da minha carreira. Dentro dessa
conjugação de fatores e perspectivas,
optei pelo concurso de Juiz do Trabalho.

O que significa, para o Sr., ser um
Juiz?

Desempenhar a judicatura com sim-
plicidade, zelo, proficiência e dedicação.

Fazer do exercício do cargo um
sacerdócio. Encarar sem medo
as questões que lhe são postas.
Ter sensibilidade para compreender que
os seus atos e decisões devem se sub-
meter, não somente à vontade da lei, mas
também aos princípios da racionalidade,
para entregar a prestação jurisdicional
de forma eficaz e célere. Atualizar-se diu-
turnamente no campo do direito que lhe
é afeto, acompanhar as novas modalida-
des de relações entre o capital e o traba-
lho, sem descuidar do conhecimento ine-
rente a outras áreas.

Quantos anos de magistratura?
6 anos e 10 meses. Os colegas do meu

concurso, Antônio Cavalcanti, Arnaldo José
Duarte de Lima, Maria Ângela, Silvia Cer-
veira, Normando Salomão Leitão, Rita Leite
Brito Rolim, Rômulo Tinoco dos Santos, to-
maram posse em maio de 1993. Eu assumi
no dia 1º de julho do mesmo ano, a pedi-
do, pois, embora houvesse sido classifica-
do em 3º lugar, tive necessidade de ficar
vinculado ao Banco, ainda durante 30 dias.
Por isso, passei para o último lugar na lista
de antiguidade dessa turma. Aposentei-
me, em maio de 2000, como Juiz titular
da Vara do Trabalho de Catolé do Rocha,
com 37 anos de serviço, nestes computa-
do o tempo prestado ao Exército e ao Ban-
co do Brasil. Ao assumir a Magistratura,
requeri exoneração da UFRN, para dedi-
car-me exclusivamente à nova carreira.
Servi como Juiz substituto em João Pes-
soa (5ª JCJ), entre 1993 e 1996. Nesse
período passei 30 dias em Areia. Entre
1997/1998, assumi a Presidência da JCJ
de Patos, substituindo o prezado amigo
José Marcos Farias. Promovido a Juiz titu-
lar da JCJ de Sousa, no início de janeiro de
1999, ali passei apenas 15 dias. Finalmen-
te, permutei para Catolé do Rocha, com o

um escritório de advocacia, em Natal,
para atuarem juntos na área de Direito
Civil e Empresarial.

Foi em 1992 que o caminho do bem
sucedido advogado Antônio Peixoto de
Araújo voltou-se novamente rumo à Pa-
raíba. Naquele ano, a Magistratura do

Trabalho abrira vagas para todo o país e
o vascaíno potiguar resolveu inscrever-
se para os Tribunais dos dois Estados que
sempre pontuaram sua vida – a Paraíba e
o Rio Grande do Norte. Numa concorrên-
cia de mil candidatos para 18 vagas, foi
aprovado em terceiro lugar no TRT pa-

raibano. Depois de quase sete anos como
Juiz do Trabalho, Antônio Peixoto de Ara-
újo aposentou-se ao completar 37 anos
de serviço público. Atualmente, o magis-
trado reside em Natal, com a família. De
lá, via e-mail, ele concedeu entrevista
ao Jornal da Amatra 13.

A   E N T R E V I S T A

ilustrado Juiz Paulo Henrique Tavares, que
também havia sido promovido.

Até 1994, em João Pessoa, as sen-
tenças eram manuscritas ou datilografa-
das pelo Juiz, entregues ao Diretor de
Secretaria, que encarregava dois funcio-
nários para copiá-las, à máquina. Depois,
voltavam ao Juiz, para revisão, etc. Des-
sa forma, a parte só recebia a respectiva
notificação 30 ou 40 dias após a lavratura
da decisão. Prolatávamos, em média, 15
sentenças por semana. Presidíamos cer-
ca de 40 audiências no “pautão” das se-
gundas-feiras e 15, diariamente, das ter-
ças às quintas-feiras. As atas eram lavra-
das em barulhentas máquinas elétricas.
Em seguida, despachávamos, no gabine-
te, os processos conclusos (reclamações
e execuções), pois não havia Juízes auxi-
liares suficientes para encarregar-se des-
ses serviços. Somente a partir de 1995,
alguns Magistrados adquiriram computa-
dores. Inicialmente, gravávamos e impri-
míamos as sentenças, em casa, porque o
equipamento de informática das JCJs não
tinha drive instalado para processar dis-
quetes. Depois, introduzido esse recurso,
levávamos as sentenças gravadas para a
JCJ, que se encarregava de imprimi-las.
Quando fui para Patos e Catolé do Rocha,
as JCJs já se achavam totalmente infor-
matizadas.

Nesse período, qual foi o seu momento
mais feliz como magistrado?

Diria que todos os momentos da ju-
dicatura me fizeram feliz, sobretudo pela
satisfação pessoal que experimentava ao
desincumbir-me dos meus encargos, nas
audiências, nas sentenças, nos despachos,
buscando aperfeiçoá-los, dar-lhes a pra-

Antônio Peixoto em momentos da vida:
(1) Funcionário do Banco do Brasil, em
1967; (2) Jovem estudante, em 1964 e
(3 e 4) no dia da formatura do NPOR,
com a sua noiva, Maria Vilany, em 1966.

1

4

2

3
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ticidade e a efetividade tão necessárias
à satisfação do direito questionado.  Em
João Pessoa, tive a honra de substituir,
quase ininterruptamente, por três anos,
o Juiz Presidente da 5ª JCJ, Dr. Francisco
de Assis Carvalho, hoje o nosso insigne
Desembargador do TRT, que me propiciou
valiosa orientação norteadora da minha
atividade judicante. Recordo, com sau-
dade, das reuniões de congraçamento
entre os Juízes, às sextas-feiras ou aos
sábados, em restaurantes de Tambaú.
Mantínhamos um fraterno convívio. Indo
para Patos, e depois para Catolé do Ro-
cha, passei a rever os colegas quase sem-
pre em congressos, seminários, conferên-
cias, ou em eventos patrocinados pelo TRT
ou pela AMATRA.

E a causa que mais lhe deu trabalho,
mostrou-se mais desafiadora?

Acho que não há causas desafiado-
ras. Algumas evidentemente apresentam
um certo grau de dificuldade para o seu
deslinde, como as que envolvem maté-
ria nova ou cujo direito discutido não se
acha perfeitamente regulado em lei ou
esta enseja interpretações conflitantes.
Outras são mais trabalhosas, em razão
das provas a serem produzidas. O Juiz
deve estar preparado para enfrentar to-
das, valendo-se, para resolver as que
considere mais complexas, da pesquisa
de doutrina e jurisprudência, da experi-
ência comum, do bom senso e da troca
de idéias com colegas.

Quando chegou a idade, o Sr. decidiu
que estava na hora de parar, curtir a apo-
sentadoria, ou gostaria de ter continua-
do dando veredictos, julgando causas?

Aposentei-me após completar 37
anos de serviço público. A lei exige 35.
Assim, creio que, tendo cumprido as mis-
sões que me foram confiadas ao longo
da vida, como Advogado, Professor e Juiz
do Trabalho, nada mais justo do que go-
zar o “ócio com dignidade” e passar o
bastão aos mais jovens.

O Sr. se considera um homem reali-
zado profissionalmente? Há algo que
gostaria de ter feito ou que ainda pre-
tende fazer?

Sim. Considero-me realizado na
minha carreira jurídica, cujo coroamen-
to se deu com o exercício da Magistra-
tura trabalhista, como já ventilei. Agra-
deço a Deus por conceder-me uma vida
repleta de realizações; à minha mulher
e aos meus filhos, pelo apoio e solidari-
edade que sempre me dedicaram, mui-

tas vezes arrostando sacrifícios diante
das várias mudanças de domicílio. Mas
ainda tenho sonhos a realizar. Quem não
os têm?

Como é desacelerar e redirecionar a
vida como aposentado?

É uma experiência aprazível. A apo-
sentadoria enseja o compartilhamento do
nosso cotidiano com a família, a dedica-
ção à leitura, às caminhadas, ao lazer,
ao turismo. Entretanto, Ainda não estou
vivendo inteiramente esse estágio, por-
que, após a minha jubilação, ainda pres-
tei, no ano de 2001, assessoria jurídica
à Controladoria do Município de Natal e,
em 2002, ao Banco do Estado, em liqui-
dação. Atualmente, venho cumprindo um
reduzido expediente matutino, no meu
escritório de advocacia.

Quais são os projetos daqui por diante?
Fechar o escritório. Já estou toman-

do providências nesse sentido, devendo
dar-se em breve a desativação. A partir
daí, passarei a considerar que todos os
dias são domingos e, então, poderei des-
frutar integralmente da aposentadoria.

Com toda sua experiência, como o Sr.
definiria o Judiciário brasileiro, hoje?

O assunto é vasto. Tentarei resu-
mi-lo. Excluo, por falta de espaço, uma
abordagem sobre a recente reforma,
ainda em fase de implantação. Como se
sabe, o Poder Judiciário brasileiro é de-
finido como um dos poderes integran-
tes do Estado democrático de direito.
Sua finalidade precípua é a de compor e
solucionar os conflitos de interesses que
lhe forem submetidos, garantindo a to-
dos, segundo a competência de seus
órgãos, conforme declinado na Consti-
tuição, a prestação jurisdicional, com a
aplicação da lei ao caso concreto. Hoje,
esse conceito clássico tem experimen-
tado crescente evolução e aperfeiçoa-
mento, em face dos reclamos da socie-
dade, no sentido de que a distribuição
da justiça se faça de modo seguro, efe-
tivo e célere, consoante os preceitos
legais em voga. Recentemente, foi pu-
blicado o resultado de uma avaliação de
desempenho do Judiciário, promovida
pelo STF, na qual se constatou que o
povo associa a Justiça, em razão da sua
morosidade, à figura de uma tartaruga.
Sabemos que essa pecha não atinge a
Justiça do Trabalho. No combate a esse
estado de coisas, a Associação dos Ma-
gistrados Brasileiros (AMB) vem exor-
tando os Juízes, há cerca de dois anos,
por meio de matérias publicadas em re-
vistas, jornais, folhetos, conferências,

congressos, reuniões, men-
sagens etc., a tornarem efe-
tiva a prestação jurisdicio-
nal, para atender aos ansei-
os dos jurisdicionados. Sen-
timos que essas medidas
vêm aos poucos surtindo o
efeito desejado, mas o Ju-
diciário só será louvado e
aplaudido pelos cidadãos
quando cada um dos seus
membros se conscientizar da
magnitude e da importância
dos poderes que detém, para
dirimir os conflitos e entre-
gar, efetivamente, a presta-
ção jurisdicional almejada
pelas partes litigantes.

Antônio Peixoto, Maria Vilany
e os filhos, Flávio e Henrique,
durante o Natal de 2004,
e com a neta Helena,
com 11 anos, “o xodó dos avós”.

Formatura do curso de Direito, em 1971

Vilany e Peixoto na praia de Touros, no RN (2003)
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Direitos fundamentais e direito privado:
resenha introdutória

artigo jurídico

A presente resenha objetiva tra-
 zer a debate questão deveras
 relevante e atual: a aplicabilida-

de das normas de direito fundamental
às relações privadas. De tal arte, aca-
tada essa possibilidade (aplicação dos
direitos fundamentais às relações pri-
vadas), modifica-se, por completo, a
hermenêutica de todas normas infra-
constitucionais, primando-se pela neces-
sária concretude da Constituição. De
fato, é impossível se pensar na efetivi-
dade de uma Constituição se os opera-
dores jurídicos olvidarem do compromis-
so de concretização dos direitos funda-
mentais em todas suas vertentes, in-
clusive nas relações privadas.

Aliás, sintomaticamente, foi na Ale-
manha do segundo pós-guerra, trauma-
tizada com o malogro da Constituição
de Weimar, onde essa tese restou aco-
lhida1. Ora, o acolhimento de tal ver-
tente doutrinária representa quebra de
paradigma da teoria clássica dos direi-
tos fundamentais. Há de se relembrar,
nesse passo, que, dentro da visão clás-
sica, os direitos fundamentais são di-
reitos de defesa do cidadão em face ao
Estado.

Todavia, quebrando tal dogma, a
Corte Constitucional  Alemã sacramen-
tou a tese de aplicabilidade das normas
de direito fundamental às relações pri-
vadas. Nesse novo modo de pensar, se
os direitos fundamentais representam
valores objetivos de uma dada socieda-
de, é obrigação da sociedade e do Esta-
do concretizá-los2 .

Na atualidade, ensina-nos Canoti-
lho, a tese de aplicabilidade dos direi-
tos fundamentais às relações privadas
bifurca-se em aplicabilidade imediata e
mediata3 .

 A aplicabilidade imediata, con-

ARNALDO JOSÉ D. DO AMARAL

quanto enfrente maior resistência dou-
trinária e jurisprudencial, é de mais fá-
cil apreensão, cuida-se da pura e sim-
ples aplicação direta de norma de di-
reito fundamental a uma relação pri-
vada. Exemplificativamente, podemos
pensar na hipótese de invocação ao di-
reito à privacidade para barrar a publi-
cação de uma revista ou jornal. Porém,
há complicadores inerentes à aplicação
das normas de direito fundamental,
dentre esses, podemos citar o conflito
entre direitos fundamentais. Exempli-
fiquemos aprofundando o caso hipoté-
tico citado neste parágrafo. Se o cida-
dão invocar o direito à privacidade para
não ver publicada reportagem sobre a
sua pessoa ou família, o jornal ou a
revista pode alegar que está ocorrendo
censura prévia.

Por sua vez, a tese da aplicabilida-
de mediata dos direitos fundamentais
resume-se, grosso modo, a defender que
as normas de direito fundamental de-
vem inspirar o executivo, legislativo e
judiciário em suas funções. Daí, quan-
do o juiz do trabalho aplicar a CLT, deve
aplicá-la no sentido de concretizar os di-
reitos fundamentais do trabalhador en-

quanto cidadão. Trata-se, digamos as-
sim, de uma “interpretação conforme os
direitos fundamentais”.

Exemplo de oportuno debate acer-
ca da extensão da aplicabilidade das
normas de direito fundamental às rela-
ções privadas é a recente decisão do TST
(AIRR 613/2000), que reconheceu o di-
reito de uma empresa em acessar o con-
teúdo da correspondência eletrônica de
um empregado. In casu, tal decisão dá
ensejo ao debate acerca da extensão do
direito fundamental à intimidade do
empregado. Mas, em atenção à inexo-
rável e compreensível ditadura de es-
paço, deixaremos esse assunto para
outra oportunidade.

Se o cidadão invocar o
direito à privacidade

para não ver publicada
reportagem sobre a sua

pessoa ou família, o
jornal ou a revista

pode alegar que está
ocorrendo censura

prévia.

 NOTA - A presente resenha é uma introdu-
ção a aula a ser proferida na Esmat-PB no
segundo semestre deste ano.

1 - Conf. SARMENTO, Daniel. A Vinculação
dos Particulares aos Direitos Fundamentais no
Direito Comparado e no Brasil. Organizador BAR-
ROSO, Luís ROBERTO, A Nova Interpretação Cons-
titucional, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, p. 195.

2 - Nas palavras de Alexy: “El Tribunal Cons-
titucional Federal trata de dar cuenta de efec-
to de irradiación de las nomas iusfundamenta-
les em la totalidad del sistema jurídico com la
ayuda del concepto de orden valorativo objeti-
vo. Para citar al Tribunal: `De acuerdo com la
jurisprudência permanente del Tribunal Consti-
tucional Federal, las normas iusfundamentaçes
contienen no sólo derechos subjetivos de defen-
sa  del individuo frente al Estado, sino que re-
presenta, al mismo tiempo, um orden valorati-
vo objetivo que, em tanto decisión básica jurídi-
co-constitucionale, vale para todos los ámbitos
del derecho y proporciona directrices e impul-
sos para la legislación, la administración y la
justicia.´”. Conf. ALEXY, Robert. Teoria de los
Derechos Fundamentales, Centro de Estúdios
Constitucionales, Madri, 1997, p. 507.

3 - CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Di-
reito Constitucional, 3a. ed. Coimbra:Livraria
Almedina, 1999, pp. 1205 e 1206.

Juiz Titular da Vara do Trabalho de Areia-PB.
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mitos e metáforas
ANTÔNIO CAVALCANTE DA COSTA NETO

Akedia

Um monge, em sua cela.
Está inquieto. A todo instante olha
pela janela, esperando uma visita
que não vem. Malditos irmãos, que
hoje, novamente, não se lembra-
ram de mim, pensa o monge. Anda
de um lado para o outro. A hora
da refeição não chega nunca? Por
que Deus não faz o sol andar mais
rápido? Toma a Bíblia em suas
mãos. Lê alguns versículos, mas
sente-se fatigado. Então se deita.
Faz da Bíblia travesseiro. Mesmo
cansado não consegue pegar no
sono, ainda mais com um traves-
seiro tão duro. Levanta-se e volta
a movimentar-se de lá para cá, ir-
ritado, praguejando mentalmen-
te contra tudo e contra todos.

A cena aqui recontada é nar-
rada originalmente por Evágrio
Pôntico, monge oriental do séc.

IV, para ilustrar seus ensinamen-
tos sobre a akedia, um mal que se
apodera do ser humano, dilace-
rando-o interiormente.

Akedia, como lembra An-
selm Grün, no livro Tranqüilidade
de coração, é a incapacidade de
se estar por inteiro em cada mo-
mento da vida. É a intranqüilidade
negativa que fragmenta o espíri-
to; é o tédio que produz dentro
da gente uma repulsa pelo lugar
em que se está. Trabalhando, não
se vê a hora de chegar o feria-
dão, mas quando este chega é só
aborrecimento. Não se relaxa, não
se consegue ler um livro até o fim.
Até mesmo quando se está num
ambiente agradável, quem sabe
num hotel cinco estrelas, falta dis-
posição para animar a si mesmo;
deixa-se tudo por conta de um

“animador”.
Acometido por esses sinto-

mas, aos quais se pode acrescen-
tar abatimento do corpo e do es-
pírito, moleza e frouxidão — si-
nais característicos da acídia —,
a pessoa se torna um “indolente
agitado”, podendo chegar ao es-
tágio mais agudo da akedia, o da
“paralisia da esperança”.

O que fazer, então, para li-
darmos com esse mal tão devas-
tador?

Com o perdão de quem cul-
tua best-sellers de auto-ajuda,
penso que não há receitas pron-
tas e infalíveis para enfrentar a
akedia. Entretanto, se no caso
de doenças do corpo o bom sen-
so aconselha procurar um médi-
co, nas do espírito os melhores
conselheiros são os contempla-
tivos. De suas experiências, se não
nos é dado extrair uma fórmula
única para patologias d’alma, ao
menos nelas é possível identifi-
car passos importantes para o
crescimento espiritual.

O primeiro é prestar aten-

MARCOS FARIAS *

(*) Juiz do Trabalho aposentado, Advogado e Diretor de Informática da Amatra 13.
Contatos – (83) 3227.0538 –3227.0233 (83) 9983.0038.

E-mail – jmsfarias@globo.com Homepage pessoal - http://www.openline.com.br/~mfarias

Informações atualizadas

A nova homepage da Ama-
tra 13 continua dinâmica e atua-
lizada, com notícias, fotos, arti-
gos jurídicos, sentenças, juris-
prudência, acórdãos, etc. Já se
encontram disponíveis inúmeras
fotos do São João da Amatra que
foi realizado no dia 11 de junho.
Muito interessante também a
seção “Material Didático” den-
tro do link da ESMAT, que divul-

 http://www.direitoejustica.com (DIREITO E JUSTIÇA) – Muita doutrina
sobre todos os ramos do Direito.

http://www.jus.com.br/legal/academia/index.html - PÁGINA LEGAL -
textos literários de ficção acerca do cotidiano jurídico, piadas jurídicas, etc.

http://www.direitoemdebate.net (DIREITO EM DEBATE) – artigos jurí-
dicos, regras de tratamento, dicas de português, etc.

https://ssl99.locaweb.com.br/becas/becassl/nindex.htm (BECAS) -
venda de becas de todos os tipos.

http://www.jonashass.com.br – Homepage do Juiz Jonas Hass. Muitas
informações jurídicas.

ga apostilas, programas e con-
teúdo de cursos, bibliografia,
etc. atualizada permanentemen-
te graças ao empenho do asso-
ciado André Machado, Diretor da
ESMAT 13. É importante que os
colegas disponibilizem sentenças
de suas lavras para publicação
na página.

As sentenças devem ser di-
rigidas por e-mail para
jmsfarias@globo.com ou
humbertohalison@uol.com.br.

DICAS DE HOMEPAGES JURÍDICAS

Continuamos nesta edição a
publicação do Glossário de
Informática, divulgando o

significado de algumas palavras
muito citadas no mundo da

informática:

 Gigabyte (Gb) - Equivalente a
1024 Mb.

Hacker - Um hacker é um espe-
cialista em computadores. Alguém
que sabe muito, estuda e entende
de redes, programação, sistemas,
etc. Gosta de “fuçar” o código dos
sistemas operacionais e outros pro-
gramas para descobrir como funci-
onam. Há confusão entre hacker e
cracker, como se fosse sinônimos.
Os hackers “de verdade” protes-
tam: consideram-se estudiosos e
não têm o objetivo de prejudicar
ninguém, ainda que invadam siste-
mas para entender seu funciona-
mento. Muitos são ativos trabalha-
dores na área de segurança.

Hiperlink -  Nome que se dá às
imagens ou palavras que dão aces-
so a outros conteúdos em um docu-
mento hipertexto. O hyperlink pode
levar a outra parte do mesmo do-
cumento ou a outros documentos.

Hipertexto - Documento capaz
de incluir em seu conteúdo ligações
com outras partes do mesmo docu-
mento ou documentos diferentes.
As ligações normalmente são indi-
cadas através de uma imagem ou

GLOSSÁRIO (3ª parte)

ção. Assim como o auto-exame é
fundamental para detectar doen-
ças do corpo, é preciso estar aten-
to aos primeiros sinais de dese-
quilíbrio interior, tentar identifi-
car as causas da intranqüilidade,
o que pressupõe o exercício do
silêncio e da introspecção.

Esse mergulho interior im-
plica ainda, como ensina o após-
tolo Paulo, que não se faça de si
próprio um conceito maior — e
ouso acrescentar, nem menor —
do que convém. Ninguém é uni-
camente luz. Por isso é inútil ten-
tar fugir da própria sombra. Mais
proveitoso é tirar da tensão inte-
rior alguma energia positiva, que
nos ajude a simplificar a vida, des-
frutando intensamente cada mo-
mento, o que só é possível quan-
do, mesmo sabedor do incessan-
te conflito interno, o ser humano
procura fazer-se íntegro em cada
atividade do dia-a-dia. A não ser
que se prefira, feito o desinfeliz
do monge aperreado em sua cela,
ficar praguejando o tempo intei-
ro, contra tudo e contra todos.

texto em uma cor diferente ou su-
blinhado. Ao clicar na ligação, o usu-
ário é levado até o texto ligado.

Homepage -  Muitas pessoas uti-
lizam inadequadamente o termo ho-
mepage para definir qualquer pági-
na na World Wide Web. Rigorosa-
mente, uma homepage é a página
de entrada de um Web site, mas o
termo pode ser usado também para
indicar a página principal de uma
determinada seção.

Internet - Significa uma imensa
rede de redes que se estende por
todo o mundo. Para que uma rede ou
computador se conecte à Internet
é necessário o protocolo TCP/IP.

Intranet - Uma rede de computa-
dores privada de determinada em-
presa, que usa o mesmo protocolo
que a Internet, mas só para uso in-
terno (ou seja, a maioria dos usuá-
rios de Internet não tem acesso).

IP (Internet Protocol) - Protoco-
lo responsável pela identificação das
máquinas e redes e encaminhamen-
to correto das mensagens entre elas.

IRC (Internet Relay Chat) - É um
sistema que permite a interação de
vários usuários ao mesmo tempo, di-
vididos por grupos de discussão. As
conversas acontecem em tempo real.

ISDN (Integrated Services Digi-
tal Network) - É uma rede digital
capaz de fornecer serviços de voz,
dados, imagens etc. No Brasil, a si-
gla usada é RDSI (Rede Digital de
Serviços Integrados).
(continua no próximo número)

Juiz Titular da Vara do Trabalho  de Guarabira/PB.
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tela de cinema
FÁTIMA CHRISTIANE G. DE OLIVEIRA

Eu não tenho medo
(YO NON HO PAURA, DRAMA, 108 MIN,

ITÁLIA/ESPANHA/INGLATERRA-2003)

Nos campos de trigo de um
pequeno vilarejo do sul da

Itália, no quente verão de 1978,
Michele (Giuseppe Cristiano),
um menino de nove anos, di-
verte-se com brincadeiras roti-
neiras junto  a outros de sua
idade. A paz aparente que rei-
na no ambiente bucólico não de-
morará a ser quebrada com a
surpreendente e apavorante
descoberta feita por Michele:
um buraco no chão, em meio à
plantação, onde uma criança
desconhecida é mantida amar-
rada e na mais completa escuridão. O susto e a incompre-
ensão que nascem deste encontro serão compartilhados
pelo espectador até que seja desvendado o mistério que
envolve a presença pertubadora do menino naquele escon-
derijo-prisão.

Com uma fotografia bem cuidada, o filme acerta ao
nos  apresentar os fatos através da visão infantil do per-
sonagem principal. Pelos olhos deste, entramos em conta-
to com uma inesperada violência  e partilhamos o abando-
no da inocência e o precoce ingresso no imperfeito mundo
adulto que são impostos ao mesmo. “Eu não tenho medo”
é um filme que se revela atual e, apesar de tudo, positi-
vo, na medida em que contrapõe,  diante de uma realida-
de sinistra, valores eternos e universais como a amiza-
de, a solidariedade e a coragem. Embora com um final
um tanto quanto previsível, prende-nos a atenção pelo
seu impacto, pelo seu drama, pela sua surpresa e mesmo
pela poesia que se esconde no grotesco da trama.

Um bom filme, certamente: sincero e simples. Uma
boa opção, já em DVD, para quem gosta de apreciar o
que há de novo fora do circuito americano. A direção é de
Gabriele Salvatores, de “Mediterrâneo”, e a narrativa
baseia-se em fatos reais. Isto, por sinal, é o que mais
assusta, ao final.

Juíza do Trabalho Substituta da 13ª Região.

O Horror Econômico

A questão do emprego, en-
volvendo temática que tanto nos
interessa, foi, é e continuará
sendo instrumento de debates e
paixões acaloradas, servindo de
mote político obrigatório em
campanhas políticas. Quem não
se lembra da promessa de gera-
ção de 10 milhões de emprego
de um certo candidato à Presi-
dência da República?

Este livro demonstra de for-
ma direta e crua a perversidade
de tal emblema, no sentido de
que “vivemos em meio a um en-
godo magistral, um mundo de-
saparecido que teimamos em não
reconhecer como tal e que cer-
tas políticas artificiais pretender perpetuar” (p. 06).

Escrito por uma romancista, ensaísta e crítica literá-
ria do jornal Le Mond, a Francesa Viviane Forrester, a obra
procura explicitar que os valores que condicionam o bem-
estar da civilização ocidental estão alicerçados no traba-
lho, que é tido como dignificante e libertário, mas, de for-
ma estrutural, crescente e sistemática, é negado à maioria
da população. Há pessoas que nunca trabalharam e nunca
trabalharão, num quadro de violência e exclusão que justi-
fica a titulação da obra.

Na “orelha”, o jornalista Carlos Heitor Cony denomina
a situação de “O Novo Holocauto”, onde “só os melhores,
os economicamente arianos, deverão sobrevier. Os não-ari-
anos formarão um gueto. Menos custo e mais benefício para
os balanços de governos e empresas”.

Improvável não se refletir diante da convincente ex-
posição de idéias e conclusões contidas no texto, principal-
mente para aqueles, que, como nós, Juízes do Trabalho,
são afeitos aos assuntos envolvendo o trabalho humano.

Leitura altamente recomendada.

Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 13ª Região.
PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA

O Horror Econômico
Viviane Forreste  Tradução de Álvaro Lorencini

(Editora da Unesp  1997 156 páginas)

A N O T E
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Férias de Inverno em Campos do Jordão

Escreva sobre viagens, aventuras ou  luga-
res que você já visitou e envie para o Jornal
da AMATRA 13. Não esqueça de ilustrar o
artigo com imagens de suas andanças.

COLABORE!

Juiz do Trabalho Substituto do TRT da 13ª Região

Imenso é o corre-corre diário: são audiên-
cias, despachos, sentenças, substituições
em Varas da Capital e do interior e, até

que enfim, o merecido descanso, as férias.
Logo surge a dúvida: o que fazer? para onde
ir? O tempo é curto, e é preciso aproveitá-lo
bem, porque rapidamente se vão trinta dias.

Vejo-me então diante de um dilema:
aproveitar para ficar um pouco mais em
casa, curtindo os filhos, ou viajar com a
esposa, para namorar, conhecer lugares
novos e diferentes culturas, com um pou-
co mais de sossego? O coração de pai fez
com que, inicialmente, pensasse em unir
as duas coisas: viajaríamos, então, todos
juntos.

No entanto, os altos preços dos pa-
cotes, o término do abono e a ausência
de definição acerca do PL dos subsídios
fez com que tivéssemos que optar por uma
curta viagem a dois, em um final de sema-
na prolongado.

Desembarcamos cedo em Guarulhos/
SP, onde alugamos um carro que nos levou
até nosso destino final, Campos do Jor-
dão, a chamada ‘Suíça Brasileira’.

Final de maio, início de junho, e logo
percebemos que a temporada já havia co-
meçado. Impressionava o ‘batalhão’ de ve-
ículos nas Rodovias Ayrton Senna/Carvalho
Pinto, na subida à Serra da Mantiqueira,
em direção à cidade paulista mais procu-
rada no inverno.

Evidentemente que as festejadas ci-
dades gaúchas e as da serra fluminense têm
o seu charme, mas nenhuma delas atrai a
quantidade de turistas que visitam Cam-
pos do Jordão, nessa época. É porque so-
mente essa cidade paulista consegue com-
binar aconchego e badalação. Clima quase
europeu, ótimos hotéis e pousadas, exce-
lentes restaurantes, muita natureza e in-
findáveis opções de lazer.

E naquela pequena cidade de cerca
de 60.000 habitantes há mesmo diversão para
todas as idades, principalmente no inver-
no. Na entrada da cidade (parada obrigató-
ria para fotografar o Portal), todos os car-
ros recebem um pequeno ‘guia’ turístico.
A 1.600m acima do nível do mar, os termô-
metros já indicam 9o C, o que não chegava
a ser um ‘frio de rachar’ para os mais acos-
tumados, mas o suficiente para amedron-
tar paraibanos recém-chegados.

SURPRESAS
Um bom começo para explorar a cida-

de é caminhar pelo Capivari, bairro turístico
da cidade, onde se concentram os hotéis
(pelo menos, a maioria deles), pousadas, res-
taurantes também onde se pode visitar sho-
ppings (o maior deles só funciona nesta es-
tação do ano – nos demais períodos, apenas
alberga variados eventos), surpreendendo

ainda o visitante a elegância e simpatia dos
moradores locais.

Aliás, muitas (e boas) surpresas te-
mos a cada instante, em Campos do Jor-
dão. Após vencido o temor do teleférico,
é possível escalar o Morro do Elefante, de
onde se tem uma das mais belas vistas da
cidade: bela arquitetura e  paisagens de
tirar o fôlego! Lugar perfeito para namo-
rar e tirar muitas fotos.

De volta à base do monte, é possível
tomar-se um pequeno ônibus (na verdade,
uma pitoresca ‘jardineira’) que leva o tu-
rista a conhecer mais detalhes daquela
charmosa cidade. O passeio nos leva atra-
vés de diversos bairros, todos cheios de
construções típicas do campo europeu,
permitindo conhecer um pouco mais da
história e das estórias locais, até se che-
gar à Cachoeira da Prata, lugar muito bo-
nito, mas onde se torna impossível arris-
car-se num banho, em razão da baixíssima
temperatura da água.

GASTRONOMIA
Se já é difícil iniciar uma dieta nas

férias, em uma viagem a Campos do Jordão
essa tarefa se torna impossível. A variada
oferta gastronômica faz o turista se delei-
tar: o Beto Perroy Grill é um restaurante
incrustado no meio de um bosque (extre-
mamente aprazível), onde se pode experi-
mentar churrasco feito em fogo de chão e
pratos deliciosos, despretensiosamente
preparados no fogo à lenha; no Gato Gor-
do, que fica ao lado, a comida não é tão
artesanal, mas nem por isso torna-se me-
nos gostosa, e o lugar tão bonito e confor-
tável quanto o primeiro. Pais e mães desa-
companhados dos filhos lembram, a todo
instante, dos pequenos, em lugares como
aqueles: crianças se divertem em brinque-
dos e casas feitas nas árvores, que nos fa-
zem imaginá-los dentro do famoso Sítio de
Monteiro Lobato...

Mas também existem restaurantes ‘ur-
banos’, dos quais se destacam o Davos, com
cozinha internacional, localizado na rua
Macedo Soares, pertinho do agito da cida-
de; o Só Queijo, onde se come o mais deli-
cioso fondue da região; o Santiago, de co-
zinha criativa e também localizado no ‘bur-
burinho’; e o Ludwig, o melhor (e mais chi-
que) da cidade, decorado em estilo inglês,
com excelentes cardápio e carta de vinho
(pena que a hora da conta não seja tão
agradável quanto o resto do tempo que se
passa no restaurante).

Há ainda programas clássicos em Cam-
pos do Jordão, a exemplo dos passeios pelo
Horto Florestal (na verdade, um parque
estadual), e pela Hípica, lugares belíssimos
e muito bem preservados, cheios de arau-
cárias, tipo de pinheiro definido, em lei

municipal, como símbolo da cidade de Cam-
pos do Jordão.

Não pode faltar ainda a visita ao Palá-
cio Boa Vista, onde a recepção fica por
conta de Dona Maria, uma senhora que não
esconde o prazer em mostrar, com extre-
mo bom humor, todo o acervo da residên-
cia oficial local do governador do Estado
de São Paulo, que conta com várias obras
de artistas modernistas, como Anita Malfat-
ti e Tarsila do Amaral.

Na visitação ao Museu a Céu Aberto,
a 10km do centro, observam-se obras da
artista Fenícia Leiner, avistando-se, ao lon-
ge, o exuberante morro do Baú, que se lo-
caliza a 25km da cidade. Esse, inclusive, é
um passeio que vale a pena, apesar da sinu-
osidade da estrada, que exige atenção re-
dobrada do motorista: as curvas são ainda
mais numerosas e acentuadas que na che-
gada a Campos. A Serra da Mantiqueira, vis-
ta do topo da Pedra do Baú, é uma imagem
de cartão postal; o pôr-do-sol, naquele lu-
gar, é inesquecível.

Antes, porém, de se chegar àquela
pedra, na estrada, há um recanto chamado
‘Pesca na Montanha’, uma espécie de ‘pes-
que-e-pague’ onde crianças e adultos di-
vertem-se, pescando trutas em lagos gela-
dos, rodeados de araucárias, em um visual
(e temperatura) que nos faz acreditar que
estamos, na verdade, no hemisfério norte.
Naquele local, pode-se praticar equitação,
canoagem e uma das sensações do momen-
to, o arvorismo (ou arborismo, tanto faz,
segundo o dicionário). Melhor mesmo, tal-
vez, seja ir ao local apenas para exercitar a
prática da simples contemplação...

Aliás, quem prefere passeios contem-
plativos não pode deixar de fazer o trajeto
de trem até a vizinha cidade de Santo An-
tônio do Pinhal, passeio que ajuda o visi-
tante a conhecer mais da fauna e flora lo-
cais, com um visual privilegiado da estrada
mais alta do país.

VIDA NOTURNA
A noite também reserva bons diverti-

mentos na Suíça Brasileira. A agitação inici-
al fica por conta do Baden Baden, um fa-
moso barzinho de origem alemã, onde ex-
perimentamos o chopp de fabricação local
(delicioso, diga-se) e a famosa lingüiça ace-
bolada (igualmente saborosíssima). O boli-
nho de bacalhau, a despeito de não ser
prato tipicamente alemão, também é uma
ótima pedida!

Mas este não é o único lugar onde se
pratica o esporte do ‘ver e ser visto’ na noite
jordanense: tomar um chocolate quente nas
lojas dos Chocolates Montanhês e Lievori é
passagem obrigatória para quem visita a ci-
dade no inverno, quando a temperatura, à
noite, pode despencar abaixo de zero.

Para quem gosta de ‘esticar’ a noite, não
pode deixar a cidade sem conhecer as boates
Phoenix e Winter Loundge, onde a moçada
mais adolescente se reúne, e onde nós, ‘trin-
tões’, sentimo-nos como verdadeiros ‘tios’...

O último dia amanhece mais quente,
e é o término da nossa viagem de férias,
que deixa saudade (não maior que a falta
dos filhos que nos esperam em casa) e o
gostinho de voltar um dia, se Deus quiser,
com toda a família reunida...

EDUARDO SOUTO MAIOR BEZERRA CAVALCANTI

minhas
andanças
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perfil
Aventura fora de estrada

ANDRÉ WILSON AVELLAR DE AQUINO
Juiz  do Trabalho Substituto do TRT da 13ª Região

Mais uma semana termina.
O saldo, como é de rotina, é o seguinte:

inúmeras audiências realizadas, muitos despachos
exarados e diversas sentenças proferidas.
Trabalhando em casa, inclusive à noite,

com a ajuda do computador, tudo,
felizmente, está em dia.

O sábado amanhece chuvoso, o que é
 comum no mês de junho. Acordo

cedo – 5:00 horas – para que possamos
aproveitar bem o dia. O equipamento
necessário – caixa de ferramentas, ma-
caco hidráulico, compressor, calibrador,
bússola e outros itens essenciais - pre-
parado na noite anterior, já se encontra
acomodado no Jipe especialmente pre-
parado para enfrentar trilhas de lama
escorregadia.

Rita Emília acorda logo em segui-
da. Rafael e Amanda também. Todos
bastante ansiosos para iniciar a via-
gem de estréia. Após um rápido café,
perto das 6:00 horas, pegamos a es-
trada e, um pouco mais à frente, nos
incorporamos ao grupo de jipeiros que
seguirá em comboio para participar do
passeio fora-de-estrada promovido
pelo Jipe Clube.

Para nós, tudo é novidade. Afinal
de contas, é a primeira vez que parti-
cipamos desse tipo de aventura. Será
que conseguiremos ultrapassar os obs-
táculos? E o carro, um Samurai com-
prado há duas semanas, resistirá às ad-
versidades? Quem sabe?

Chegamos em Areia por volta das
8:00 horas. O movimento no centro da
cidade já é intenso, chegando a con-
gestionar em determinados locais. As
ruas estreitas abrigam filas de carros,
e, com alguma dificuldade, consegui-
mos chegar ao local onde se realizam
as inscrições.

 Tudo resolvido, nos posicionamos
no comboio e aguardamos o início do
passeio. Por volta das 10:00 horas os
carros, aproximadamente cinqüenta,
começam a se movimentar em direção
à saída da cidade. Nos enveredamos na
mata, passando por uma estrada de bar-
ro estreita. Em determinados pontos as
árvores constroem verdadeiros túneis,
e o sol, que aparece timidamente, for-
ma uma cortina de raios, proporcionan-
do um belo espetáculo.

 Até o momento, tudo tranqüilo. A

trilha, apesar de escorrega-
dia, não apresenta grandes di-
ficuldades. Chegamos, então,
em um grande lago – o visual
é paradisíaco. O comboio pára
por alguns minutos, permitin-
do que desfrutemos da bele-
za do local. Tempo suficiente para al-
gumas fotos e um lanche rápido.

Partimos novamente e, pouco tem-
po depois, passamos em frente à sede
de um antigo engenho. A tranqüilida-
de, contudo, é interrompida pela pre-
sença de um grande obstáculo: uma
subida íngreme, de terra fofa e enchar-
cada. Os primeiros carros ultrapassam
com dificuldade. Enquanto aguardamos
a nossa vez, os amigos mais experien-
tes repassam dicas aos marinheiros de
primeira viagem.

 Confiante, inicio a subida, im-
primindo aceleração firme e constan-
te. Quando penso que terminou, en-
caro outra rampa, um pouco mais ín-
greme (a adrenalina vai ao limite). Não
desisto, reduzo a marcha e sigo em
frente, até ultrapassar definitivamen-
te o obstáculo.

 No topo da rampa, onde se en-
contram outros quatro carros, paramos
e relaxamos. A sensação é de vitória;
de que temos condições de continuar e
de ultrapassar qualquer obstáculo que
aparecer pela frente. A partir daí, pa-
rece que as coisas se tornam mais fá-
ceis. A confiança toma conta de nossas
cabeças e passamos, com facilidade,
por atoleiros, caminhos esburacados e
até pequenos riachos.

Seguimos apreciando a paisagem
serrana – fazendas, engenhos, casas de
taipa e muito verde. A chuva fina que
cai completa o maravilhoso cenário. O
comboio segue superando adversidades
e mantendo, até o final, a interação e
o respeito à natureza.

Apesar de tudo, por um instante
me vêm à mente os fatos ocorridos no
decorrer da semana. Audiências inter-

mináveis, momentos de estresse in-
tenso, cansaço físico e mental, mas,
também, sentimentos de inteira satis-
fação e alegria ao perceber com quem
está a verdade, ao solucionar o confli-
to com a convicção de estar entregan-
do a prestação jurisdicional de forma
justa e precisa.

É certo que, em alguns momen-
tos, me sinto como se estivesse dian-
te de um obstáculo intransponível. Re-
flito e, de forma prudente, encaro o
desafio. Como não posso desistir na
metade, sigo em frente até ultrapas-
sá-lo definitivamente. No final, a sen-
sação é de que somos capazes de, com
cautela e paciência, tomando as deci-
sões corretas, superar os desafios que
a vida nos impõe.

Certa vez, li em uma publicação
especializada que “estar a bordo de um
bom 4x4 não é garantia de superação
de qualquer obstáculo. Você não é o
Speed Racer e o seu carro não é o Ma-
tch 5 para saltar desfiladeiros, passar
por pedras de qualquer tamanho e ja-
mais quebrar. Para evitar contratem-
pos, conheça as limitações de seu veí-
culo”. Transportando para a vida coti-
diana, tenho que os obstáculos do dia
a dia devem ser superados com paci-
ência, bom senso e serenidade.

Logo retomo a concentração e vol-
to a apreciar as belezas do local. O pas-
seio termina às 4:00 horas da tarde.
Exaustos, nos dirigimos ao hotel onde
passamos a noite. No dia seguinte, re-
tornamos a João Pessoa.

Daí para frente, a história se
repete: audiências, despachos, sen-
tenças...


