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 Propõe-se este artigo a traçar uma retrospectiva dos fatos marcantes do 
TRT da Paraíba nos últimos vinte anos. Porém, consideramos importante fazer um 
relato dos eventos mais significativos para a nossa história, nos setenta anos que 
antecederam à criação do nosso Tribunal. 

 A Justiça do Trabalho foi instalada oficialmente em todo o país, como 
órgão integrante do Poder Judiciário, em 1° de maio de 1941, durante o governo do 
Presidente Getúlio Vargas. Em 1943, é promulgada, também por Getúlio Vargas, a 
Consolidação das Leis do Trabalho. No entanto, já em 1915, partiu do jurista e 
Deputado Federal paraibano João Maximiano de Figueiredo, na condição de Relator da 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a iniciativa de apresentar àquela Casa 
Legislativa, o primeiro Projeto de Código do Trabalho, com 107 artigos. Muitos dos 
princípios nele contidos vieram a integrar, mais tarde, a CLT.  

 Outro eminente paraibano que tem seu nome ligado à causa trabalhista 
é Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, uma vez que foi sócio-fundador da Organização 
Internacional do Trabalho. 

 De 1941 a 1985, a Justiça do Trabalho no nosso Estado esteve 
subordinada à Jurisdição da 6ª Região, sediada em Pernambuco, e que abrangia ainda os 
Estados de Alagoas e do Rio Grande do Norte. 

 A Junta de Conciliação e Julgamento da Paraíba, criada pela Lei n° 
6.596, de 12 de dezembro de 1940, e instalada em 1ª de maio de 1941, funcionou 
inicialmente no 1° andar do prédio de n° 50 da Praça Anthenor Navarro e teve como 
primeiro Presidente o Juiz Clóvis dos Santos Lima, posteriormente Juiz togado do TRT 
da 6ª Região (posse em 13/04/59), e, por fim, Juiz Presidente daquela Corte nos 
períodos de 1964 a 1966 e de 1970 a 1974.  

 A partir de 10/09/1960, a Paraíba passou a contar com mais uma Junta 
de Conciliação e Julgamento, instalada na cidade de Campina Grande.  

 Em 01/03/71, é instalada a 2ª JCJ de João Pessoa, funcionando, 
juntamente com a 1ª JCJ, no prédio da Rua D. Pedro I, 247, que, por iniciativa do 
Presidente da 6ª Região, na época Juiz Clóvis dos Santos Lima, passou a ser 
denominado Fórum Maximiano Figueiredo, solenemente inaugurado em 05/08/72. 
Durante sua gestão ainda é inaugurado, em Campina Grande, no dia 22/06/1973, o 
Fórum Ireneo Joffilly. 

 O TRT da 13ª Região foi criado pela Lei 7.324, de 18 de junho de 
1985, com Jurisdição sobre os Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. 



  A criação do nosso Tribunal é resultado do empenho de autoridades e 
lideranças políticas, dentre as quais destacamos o Juiz Paulo Montenegro Pires, o então 
governador Wilson Leite Braga, o Ministro Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, à época Carlos Coqueijo Torreão da Costa, e do ex-Ministro da Justiça 
Abelardo de Araújo Jurema. 

 É interessante observar que o esforço envidado foi tão bem sucedido 
que, entre a publicação da lei de criação do Tribunal e a sua efetiva instalação, decorreu 
um período de pouco menos de quatro meses. 

 Em 22 de julho de 1985, foi empossada a Comissão de Instalação do 
TRT da 13ª Região, presidida pelo Sr. Érico Basílio Gomes, Diretor da Secretaria 
Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho. Fizeram parte dessa Comissão, entre 
outros, Mário Ivo da Costa Leite, ainda hoje servidor do nosso Tribunal, então Diretor 
do Serviço de Pessoal do TRT da 10ª Região, e Carlos Antônio Santa Cruz Montenegro, 
atualmente juiz aposentado, e primeiro Diretor Geral de Secretaria do novo TRT. 

 Para abrigar o Tribunal, foram doados pelo governo estadual, o prédio 
situado na Av. Coremas, 66, onde funcionava o antigo Colégio Stella Maris, além do 
terreno anexo. Feitas algumas adaptações necessárias, a edificação de dois pavimentos, 
modesta para os padrões atuais, estava apta ao funcionamento da Corte. 

 “A Paraíba nos seus 400 anos de existência ergue-se vaidosa de si 
mesma ao retroceder no tempo e poder contemplar os feitos dos seus filhos, e hoje, 
unida mais do que nunca ao Rio Grande do Norte, regozija-se pela implantação desta 
Casa que agrega as esperanças das classes trabalhadoras e patronais, que visam a 
construção de uma nação cada vez mais digna, fundamentada no princípio de uma 
democracia autêntica, onde a Justiça do Trabalho, exercida em toda a sua plenitude, 
possa cumprir sua função judicante de assegurar o direito de todos, indistintamente, 
evitando tanto quanto possível a exploração do homem e buscando harmonia social no 
convívio entre a massa trabalhadora e a elite empresarial.” 

 Estas foram palavras proferidas pelo Juiz Paulo Montenegro Pires, no 
ato de inauguração do TRT da 13ª Região, em cerimônia realizada no dia 11 de outubro 
de 1985, presidida pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. 

 No dia 22 de outubro de 1985 foram eleitos os Juízes Paulo 
Montenegro Pires e Aluisio Rodrigues, respectivamente para ocuparem os mandatos de 
Presidente e Vice-presidente. Vale ressaltar que o Juiz Geraldo Teixeira de Carvalho 
retirou seu nome da condição de elegível à Vice-presidência, em prol da harmonia entre 
os dois Estados, diante do momento de implantação do novo Tribunal.  

 A posse dos primeiros dirigentes deu-se em 8 de novembro de 1985, 
em sessão que contou com a presença de diversas autoridades civis e militares. No 
entanto, destacam-se as palavras do Juiz Ruy Eloy, que na época ocupava a presidência 
da AMATRA XIII, lembrando aos empossandos que “jamais a imponência e a 
importância do cargo judiciário dominará as vossas cabeças e vos enleve tanto que vos 
faça acristar no alto da pirâmide o ensurdecer às súplicas que mourejam na base deste 
edifício judiciário, porque sempre vos lembrareis que embaixo labutam os demais 
artífices desta obra que administrais e que desta planície também vós saístes, alçando 
vôo, em direção às alturas”. 



 A primeira composição do Tribunal, assim ficou: Paulo Montenegro 
Pires (Presidente); Aluísio Rodrigues (Vice-presidente); Geraldo Teixeira de Carvalho; 
Tarcísio de Miranda Monte; Gil Brandão Libânio (indicado pelo Ministério Público do 
Trabalho); Severino Marcondes Meira (indicado pela OAB), bem como os classistas 
Srs. Nélio Silveira Dias (representante dos empregadores) e Espedito Félix da Cruz 
(representante dos empregados). 

 O primeiro Presidente do TRT, eleito pelo critério de antiguidade, 
herdou da 6ª Região a seguinte jurisdição:  - na Paraíba:  1ª e 2ª JCJs de João Pessoa e  
JCJ de Campina Grande; - no Rio Grande do Norte: 1ª e 2ª JCJs de Natal, JCJ de 
Mossoró e JCJ de Macau. 

 Preocupado em promover a interiorização da prestação jurisdicional, o 
Juiz Paulo Pires lutou pela criação de mais JCJs na 13ª Região, conseguindo que fossem 
instaladas as JCJs de Goianinha (RN), em 1986, e Guarabira (PB), em 1897. 

 Visando instrumentalizar o Tribunal, possibilitando a consecução das 
atividades meio e fim, promoveu a elaboração do Regimento Interno e do Regulamento 
Geral de Secretaria e, para divulgação dos atos administrativos, instituiu o Boletim 
Interno.  

 Foi  durante esta gestão que se realizou o primeiro Concurso Público 
para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto, cujo resultado foi 
homologado em 20/01/1987. Dentre os 318 que tiverem inscrição deferida, onze foram 
aprovados: os juízes Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Francisco das 
Chagas Pereira, Francisco de Assis da Silva, Carlos Coelho de Miranda Freire, Ana 
Clara de Jesus Maroja Nóbrega (atual Vice-Presidente), Edvaldo de Andrade, Carlos 
Antônio Santa Cruz Montenegro, Eridson João F. Medeiros, Eduardo Sérgio de 
Almeida, José Barbosa Filho e Dinah Figueiredo Pinheiro .  

 Merece destaque ainda na gestão Paulo Pires a criação das Medalhas 
de Honra e de Serviço, com diploma anexo, para homenagear personalidades civis e 
militares que tenham prestado relevantes contribuições à Justiça do Trabalho. Em 1987, 
os critérios para a concessão de honrarias foram reformulados, instituindo-se a Ordem 
do Mérito Epitácio Pessoa, atualmente a maior honraria concedida pelo TRT da 13ª 
Região a autoridades e personalidades que se destacam no cenário paraibano. 

 Em 13 de novembro de 1987, o Juiz Aluísio Rodrigues assumiu a 
Presidência do Tribunal. Lamentavelmente, passados quatro meses, sofre um acidente 
automobilístico, em março de 1988, quando se dirigia à V Jornada  Luso-Hispano-
Americana de Direito do Trabalho, que se realizava em Fortaleza – CE, razão pela qual 
precisou se afastar da Presidência para tratamento de saúde, assumindo o Vice-
presidente, Juiz Geraldo Teixeira de Carvalho. 

 Não obstante, naquele mesmo ano, promoveu o I encontro de 
Magistrados do Trabalho da 13ª Região, em Natal – RN, entre os dias 07 e 09/12. 

 No mesmo período, também em Natal, promoveu, em parceria com a 
AMATRA XIII, o Ciclo de Debates sobre Temas Trabalhistas Pós-constituintes. 

  Ainda em dezembro de 1988, Aluisio Rodrigues é eleito membro da 
Academia Nacional de Direito do Trabalho. 



 No ano de 1989 são instaladas mais quatro JCJs na Paraíba: Sousa 
(01/05), Patos (24/05) e a  3ª e 4ª JCJs de João Pessoa (14/07),  estas no Fórum 
Maximiano Figueiredo. 

 A gestão do Juiz Geraldo Teixeira, como titular da presidência, iniciou-
se em 03 de novembro de 1989. 

 Fato relevante que marca o início desta gestão é a realização do I 
Concurso Público para Provimento de Cargos e Empregos do Quadro e Tabela 
Permanente de Pessoal. 

 Em dezembro daquele ano, o Juiz Geraldo Teixeira de Carvalho foi 
eleito, por aclamação, Coordenador do Colégio de Presidentes e Corregedores dos 
Tribunais Regionais do Brasil.  

 Sua administração foi marcada pela modernização, que se traduziu no 
início da informatização do TRT 13ª Região, priorizando a 1ª instância, e na 
interligação do banco de dados do TRT ao TST. 

 O traço de modernização aparece também no projeto arquitetônico do 
novo Edifício Sede do Tribunal, cuja Pedra Fundamental foi lançada em janeiro de 
1991, e inaugurado em novembro daquele mesmo ano, com o nome Fórum Juiz Clóvis 
dos Santos Lima. 

 Seguindo a mesma linha arquitetônica do Edifício Sede, foi reformado 
o prédio que abrigava o Fórum Maximiano de Figueiredo, sendo inaugurado também 
em novembro de 1991. 

 Outro dado relevante desta gestão, foi a criação da Revista do Tribunal 
Regional do Trabalho da 13ª Região, sendo lançados os números 1 e 2, em novembro de 
1991. Publicação destinada a divulgar artigos de magistrados, profissionais da área 
jurídica e estudantes de Direito, a Revista do TRT 13ª Região, lançada anualmente, 
geralmente no mês de outubro, além de já estar no seu 13º número, teve duas edições 
especiais, uma dedicada ao Juiz Aluisio Rodrigues e outra ao Juiz Ruy Eloy.     

 Em atenção à disposição da Constituição Federal de 1988, durante a 
gestão do Juiz Tarcísio Monte (de 14/11/91 a 11/11/93), o Estado do Rio Grande do 
Norte é desmembrado da 13ª Região, passando a contar com seu próprio Regional (21ª 
Região), instalado em 16 de junho de 1992. 

 Dentre as realizações desta gestão destaca-se, sem dúvida, a instalação 
de 13 novas Juntas de Conciliação e Julgamento: 5ª e 6ª de João Pessoa (12/11/1992),  
Mamanguape (06/04/1993), Itaporanga (13/04/1993), Cajazeiras (15/04/1993), 
Monteiro (19/04/1993), Areia (23/04/1193), Itabaiana (27/04/1993),  2ª e 3ª de Campina 
Grande (30/04/1993), Picuí (04/05/1993), Catolé do Rocha (em 06/05/1993) e  Taperoá 
(11/05/1993). 

 Em novembro de 1992, acontecem o Encontro de Colégio de 
Presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, realizado em João Pessoa, e a 
inauguração da segunda etapa da construção do Edifício Sede do Tribunal. 



 Em 1993, no final de seu mandato, inaugura, na sede do Tribunal, duas 
áreas destinadas a promover integração e congraçamento entre os servidores: a Capela 
São Francisco de Assis (06/10) e a Área de Integração Cultural (11/11). 

 Uma das características da administração do Juiz Marcondes Meira (de 
12/11/1993 a 10/11/1995) foi a construção e inauguração de sedes próprias para o 
Fórum Ireneo Joffilly e para a maioria das JCJs do interior, todas obedecendo a um 
mesmo padrão arquitetônico, de linhas modernas, em conformidade com o edifício sede 
e o Fórum Maximiano Figueiredo.  

 Realizou-se também o I Congresso de Direito e Processo do Trabalho 
do Sertão Paraibano, nos dias 19 e 20/04/95, o I Seminário de Atualização em Processo 
Trabalhista, em 14/07/95, na Capital, além da 1ª Semana da Saúde, de 08 a 12/05/95. 

 Em 26/07/95, é firmado convênio com a UFPB para estágio de alunos 
do Curso de Direito no TRT. Nos mesmos moldes, firma-se convênio também com a 
UNIPÊ, em 07/08/1995, para estágio de alunos dos cursos de Direito e Administração 
de Empresas.   

 No período de 25 a 27/10/1995 é  realizada a 1ª EXPOSEINF, evento 
promovido pelo Serviço de Informática, que teve, nos anos seguintes, a 2ª e a 3ª edição. 

 Ao final de seu mandato, o nosso Tribunal celebrou dez anos de 
instalação. 

 Com a aposentadoria do Juiz Gil Libânio, em 18.10.1993, foi nomeado 
para o cargo, oriundo do Ministério Público do Trabalho, o Procurador Vicente 
Vanderlei Nogueira de Brito, que tomou posse no TRT, em 25 de fevereiro de 1994. 

 Durante o mandato do Juiz Vicente Vanderlei foi realizado o II 
Concurso Público para Provimento de Cargos e Empregos do Quadro e Tabela 
Permanente de Pessoal. 

  A requerimento da AMATRA XIII, deu-se reconhecimento, nesta 
gestão, ao curso Ministrado pela Escola Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba 
- ESMAT como pós-graduação “lato sensu” para efeito de pontuação na prova de títulos 
do Concurso de Juiz do Trabalho da 13ª Região. 

  Em 11/10/1996, é instalado, no 3° andar do edifício sede, o 
Memorial da Justiça do Trabalho na Paraíba, coordenado pelo Juiz Ruy Eloy. Ocupou 
também aquele magistrado a Presidência da recém-criada Comissão de Eliminação de 
Documentos e Autos Findos – CPIDAF, posteriormente denominada Comissão 
Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, que teve ainda como Presidente o 
Juiz Normando Salomão Leitão e é atualmente presidida pelo Juiz Paulo Henrique 
Tavares da Silva. 

 Coube ainda ao Juiz Vicente Vanderlei a criação, nos Fóruns 
Maximiano Figueiredo e Irineo Joffilly, das Centrais de Mandados Judiciais; a 
instituição, na Secretaria de Planejamento e Finanças, do Balcão de Informações, 
destinado a propiciar aos interessados o conhecimento dos gastos do Erário, realizados 
por este Tribunal; e, por, fim, a realização da I Semana do Judiciário do TRT, de 09 a 
13/06/1997, evento destinado aos alunos da graduação, que mescla palestras com 



renomados juristas e a apresentação de trabalhos acadêmicos, pré-selecionados e 
julgados por uma banca examinadora. 

  A partir de junho de 1997, o TRT da 13ª Região vivencia uma situação 
excepcional em razão da Resolução n° 416/97, da Corregedoria Geral da Justiça do 
Trabalho, que afastou todos os juízes que compunham a Corte, inclusive o Juiz 
Presidente, cujo mandato terminaria apenas em novembro daquele ano. O mesmo 
expediente designa o Juiz Ruy Eloy, então Presidente da 2ª JCJ da Capital, observando 
o critério de antiguidade, para responder como Presidente e Corregedor da Corte e 
convoca os Juízes Presidentes das outras cinco JCJs de João Pessoa (Edvaldo de 
Andrade, da 1ª JCJ; Ana Clara de Jesus Maroja Nóbrega, da 3ª JCJ; Ana Maria Ferreira 
Madruga, da 4ª JCJ, designada para a Vice-Presidência; Francisco de Assis Carvalho e 
Silva, da 5ª JCJ e Carlos Coelho de Miranda Freire, da 6ª JCJ) para substituírem os 
Juízes Togados afastados, bem como os suplentes de juízes Classistas para a 
substituição dos titulares da representação paritária. 

 Em 10/12/1997, Ruy Eloy toma posse com Juiz Togado da Corte, 
ocupando a vaga deixada pelo Juiz Tarcísio de Miranda Monte. 

 Num esforço concentrado, a nova equipe de Juízes convocados, julgou 
5.600 processos em apenas seis meses, número equivalente ao total de processos 
julgados nos dois anos anteriores. Aliás, celeridade processual é a principal 
característica da gestão Ruy Eloy. Em 1998, o Tribunal Pleno atingiu a marca 10.373 
(dez mil, trezentos e setenta e três) processos julgados, uma média de 1.481 (um mil, 
quatrocentos e oitenta e um) processos por Juiz, figurando em 2º lugar, dentre os 24 
Regionais, em produtividade individual.  

 Atuando como Corregedor, Ruy Eloy também alcança números 
impressionantes, ao mudar a metodologia dos trabalhos de correição, costumeiramente 
feitos por amostragem, e passando a analisar processo por processo. No período de 
janeiro de 1988 a abril de 1999, examinou 37.532 (trinta e sete mil, quinhentos e trinta e 
dois) processos. 

  Dentre os eventos realizados durante sua gestão, destacam-se o 7º 
Encontro de Presidentes e Corregedores dos Tribunais do Trabalho; a II Semana do 
Judiciário, encerrada com palestra do eminente jurista Paulo Bonavides; a transferência 
do Memorial da Justiça do Trabalho para prédio na Praça Anthenor Navarro, onde teve 
início a Justiça do Trabalho em nosso Estado; a inauguração da Área de Integração 
Cultural no Fórum Ireneo Joffilly; e a realização do X Concurso Público para 
Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto . 

  Em 1998, é firmado convênio entre o TRT, a AMATRA, a OAB e a 
UFPB, para que fosse ministrado, nas dependências do Tribunal, o Curso de 
Especialização em Direito do Trabalho, coordenado pelo Professor Doutor Manoel 
Alexandre Belo, no período de 08/09/98 a 14/12/199. 

  Ainda em 1998, é disponibilizada, em definitivo, a página do TRT na 
Internet. Foi criado, ainda, o serviço Disque-Processo para consulta dos jurisdicionados. 

 Com a aposentadoria do Juiz Geraldo Teixeira de Carvalho, é 
nomeada Juíza Togada da Corte Ana Maria Ferreira Madruga, então titular da 4ª JCJ da 
Capital, em 07/04/1998. 



  Em 1999, o Juiz Ruy Eloy encampa a luta pela manutenção da 
Justiça do Trabalho no país, e, em especial, pela manutenção do nosso Regional, 
ameaçados de extinção, segundo Projeto do Relator da Comissão Especial da Reforma 
do Judiciário. A sociedade paraibana ainda guarda na lembrança da marcha realizada 
em João Pessoa em defesa do Tribunal, que congregou centenas de pessoas, dos mais 
variados segmentos, estando à frente o Juiz Presidente do Tribunal, o Presidente da 
Seccional da OAB local, hoje o Juiz Afrânio Melo e o Arcebisbo da Paraíba, Dom 
Marcelo Carvalheira, dentre outras autoridades locais. 

 Com a aposentadoria do Juiz Paulo Pires, foi promovido o Juiz 
Francisco de Assis Carvalho e Silva, então titular da 5ª JCJ de João Pessoa, para Juiz 
Togado do TRT, em 25.10.2000. E já no dia 08 de novembro de 2000, toma posse na 
Presidência do Tribunal.  

 Em 18/12/2000, é empossado como Juiz Togado do Tribunal o Dr. 
Afrânio Neves de Melo, ocupando a vaga decorrente da aposentadoria do Juiz Severino 
Marcondes Meira, destinada ao quinto constitucional dos advogados. 

 Preocupado com a grave situação das dívidas trabalhistas dos 
municípios e do Estado, o Juiz Francisco de Assis Carvalho e Silva foi o responsável 
pela instalação do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, experiência pioneira no 
Brasil, que serviu de modelo para outros Tribunais no país. 

 Também foi o responsável pela revisão e atualização do Regimento 
Interno e do Regulamento Geral de Secretaria do TRT.  

 Firmando um compromisso com a qualidade no serviço público, 
implantou a ferramenta de qualidade “5S”, realizando o I Encontro da Qualidade, em 
05/10/2001.  Implantou  ainda a rede local de internet (intranet). 

 Na sua gestão, ainda houve mudança do Fórum Maximiano Figueiredo 
para o prédio da CEF, na rua Miguel Couto,  Centro, nesta cidade, em 24/05/2002 . 

 Com o fim da representação classista, assumem como Juízes Togados 
do Tribunal, Ana Clara de Jesus Maroja Nóbrega, à época Titular da 3ª JCJ da Capital, 
em 19/06/2001, na vaga de Haroldo Coutinho de Lucena, e Edvaldo de Andrade, titular 
da 1ª JCJ da Capital, em 17/06/2002, na vaga de José Dionísio de Oliveira. 

 Ana Maria Ferreira Madruga foi a primeira mulher a assumir a 
Presidência do Tribunal, no dia 08 de novembro de 2002. 

 Seu interesse pela modernização do Tribunal, particularmente na 
primeira instância, foi revelado através da implantação de Sistema Unificado de 
Acompanhamento Processual (SUAP) por meio eletrônico, a criação do Núcleo do 
Processo de Qualidade e do Programa de Instrutor Interno, como também a implantação 
do Prêmio Aluísio Rodrigues, destinado aos servidores do Tribunal que se destacam em 
seus misteres, além do Projeto Sexta-feira, com palestras destinadas aos servidores dos 
Fóruns de João Pessoa e Campina Grande. 

 Foi também a responsável pela instalação da Ouvidoria do TRT, além  da 
Agenda do Trabalhador, programa que facilita, sobremaneira, o acesso do 
jurisdicionado à Presidência do Tribunal. 



 Também na sua gestão foi instalada a 7ª Vara da Capital.  

 Em 23/04/2004, toma posse como Juiz Togado Paulo Américo de 
Andrade Maia, Titular da Vara do Trabalho de Areia, ocupando a vaga decorrente da 
aposentadoria do Juiz Aluísio Rodrigues. 

 No dia 05 de novembro de 2004, toma posse na Presidência do 
Tribunal, o Juiz Afrânio Neves Melo.  

 O eixo da nova administração passa a ser a priorização do acesso do 
cidadão à justiça. Nessa linha, cria-se o Projeto Conciliar, com a finalidade de compor 
as dívidas vencidas pelos municípios, bem como institui-se o Dia “D” da conciliação, 
no qual todas as unidades jurisdicionais se dedicam totalmente à conciliação dos feitos 
em tramitação.Estimula-se a prática da sentença líquida, bem como adota-se o sistema 
de pauta eletrônica, permitindo aos advogados o acompanhamento das pautas em todas 
as Varas espalhadas pelo Estado através da internet. Brevemente, serão instaladas mais 
duas Varas na Capital, duas em Campina Grande, além da Vara de Santa Rita. 

 Com a aposentadoria do Juiz Ruy Eloy, é empossado Juiz Togado da 
Corte Carlos Coelho de Miranda Freire, Titular da 7ª Vara do Trabalho de João Pessoa, 
em 15.08.2005. 

 Esse breve passeio pela história do Tribunal evidencia que o respeito e 
carinho que lhe devota o povo paraibano advém não só da prestimosidade com que são 
julgadas as causas sob sua competência, num esforço diuturno dos magistrados e 
servidores que compõem a Corte, mas também pelo compromisso social revelado ao 
longo desses anos, que fez com que o órgão sempre participasse dos eventos culturais e 
beneficentes voltados ao engrandecimento da população.  Credencia-se assim o TRT da 
Paraíba para o futuro, ultrapassando os limites da composição dos conflitos individuais 
e coletivos, sendo um efetivo veículo da realização da verdadeira idéia de Justiça.       


