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AMATRA XV PENSA

Patrícia Maeda
Juíza do Trabalho da 15ª Região
Presidenta da AMATRA XV
e Diretora da ESMAT 15

DESAFIO DA DEMOCRACIA
No próximo dia 05 de outubro (sexta-feira),
completaremos 30 anos da promulgação da
Cons tuição da República Federa va do Brasil.
Ainda nesta primeira semana de outubro,
teremos a interessante convergência de agendas
polí cas ins tucional e nacional: as eleições para
os cargos de direção do Egrégio Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região (no dia 04,
quinta-feira) e as eleições 2018 para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República,
Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, Senador e Deputados Federal,
Estadual e Distrital (no dia 07, Domingo). Se as
eleições sempre estão envoltas por disputas e
certo clima de apreensão, na conjuntura atual,
elas se revelam o locus onde se trava o desaﬁo da
democracia.
No âmbito nacional, podemos constatar sem
maiores esforços que vivemos um momento de
polarização da sociedade em torno das principais candidaturas. A democracia, dentre outros
signiﬁcantes, representa também a capacidade
de convivência na pluralidade de pensamento.
Assim, embora pareça di cil, é absolutamente
necessário manter a serenidade e conseguir
estabelecer o diálogo entre os que divergem em
suas opções. Independentemente de quem se
eleger, é importante lembrar que todas e todos
magistrados do trabalho teremos importantes
desaﬁos em comum: como enfrentar as restrições advindas da Emenda Cons tucional n.
95/2017, que, após os cortes orçamentários de
2016, “congelou” os gastos com despesas
primárias por 20 anos, engessando o orçamento
do Poder Judiciário (assim como o dos demais
Poderes)? Como ﬁcará a estrutura material da
Jus ça do Trabalho? Será possível a nomeação
de novos magistrados e servidores? Como se
dará a tão proclamada reforma previdenciária?
Enﬁm, as incertezas são muitas...
No âmbito ins tucional, com vistas a uma maior
par cipação democrá ca na gestão do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, a AMATRA
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XV, em ação coordenada pela ANAMATRA,
requereu “recolocar o tema urgente e relevante
da retomada do diálogo interno nos tribunais em
torno do aperfeiçoamento ins tucional com a
ampliação e a abertura do debate e da escolha
para os cargos de direção”. Pretendia-se rediscur a possibilidade de alteração do Regimento
Interno deste Regional, a despeito da rejeição da
proposta anterior (Processo n. 000016664.2013.5.15.0897) pela maioria dos integrantes
do Tribunal Pleno Administra vo na sessão de
3/10/2013.
Infelizmente, não ob vemos êxito em reabrir a
discussão, pois, em decisão monocrá ca do
Presidente do Tribunal, vemos como resposta:
“Portanto, nos termos da legislação vigente,
reputo que a questão já foi devidamente apreciada por este Tribunal, não havendo, no âmbito
desta Presidência, encaminhamentos adicionais.”
Respeitamos a decisão, mas nossa luta pela
democra zação não ﬁnda por aqui. Acreditamos
que o aprimoramento da democracia é uma
construção a ser elaborada para o futuro e que
este seja breve!
No tocante à democracia associa va, as questões mais controver das são subme das à
consulta do corpo de associados. Foram três
consultas realizadas desde abril de 2017. Além
disso, os Diretores Regionais têm levado temas
urgentes à discussão nas circunscrições e a
realização de reuniões tem sido frequente –
apesar do baixo quórum. Sabemos que sempre
há o que melhorar e, por isso, mantemos o canal
aberto para contribuições, dúvidas e sugestões,
prezando por espaços dialógicos em todas as
instâncias.
Sigamos ﬁrmes, fortes e conﬁantes! Que o
desaﬁo da democracia nos faça mais tolerantes
com a pluralidade e menos resignados com as
desigualdades!

TOGA SARADA

Camila Moura de Carvalho
Juíza do Trabalho da 15ª Região

Minha primeira (e única?) Maratona
Corro, logo existo.
Com o perdão da paráfrase um tanto clichê, não
resis ao trocadilho simplesmente porque a
corrida, para além de um hobby ou de uma
a vidade sica pra cada para manter a forma,
representa para mim um ﬁo condutor na vida.
Lá pela juventude saíamos cedinho eu e mamãe
para caminhadas ma nais, sempre com nossa
ﬁel escudeira canina (uma linda pastora alemã
adotada), sempre acabava ameaçando umas
pernadas pelas trilhas e ruas. Isso tornou-se para
mim uma espécie de ritual em que a cada dia, ia
incrementando com gosto; ora aumentando o

percurso; ora acelerando para sen r o sabor do
desaﬁo e a euforia da serotonina; tudo de uma
forma muito lúdica e sem qualquer pretensão,
não fosse a vontade de me diver r, apenas.
Daí para “viciar” na brincadeira, foi um “pulo” ou
melhor; uma passada...rs.
Assim seguiu-se a
vida e passei a adotar a prá ca da corrida como
uma mistura de talismã e terapia; de brincadeira
e refúgio; de estar comigo mesma e sen r a
liberdade de simplesmente colocar um par de
tênis e sair correndo.
Umas provas aqui, outras ali; de cinco, dez
quilômetros até topar com o desaﬁo de uma
prova de meia-maratona. Vinte e um quilômetros e noventa e sete metros (sim porque os 97
metros fazem uma diferença bem psicológica!).
Pensei: uau!! Será que consigo? É muito! É longe.
Não sei...desaﬁo lançado.
Encaixados os treinos na ro na apertada,
consegui completar minha primeira “meia”.
Emoção única da conquista, da sa sfação, do
dever cumprido com esforço.
Já orgulhosa do feito, ﬁz outra e mais uma e
depois outra. Até aí, ok! Estava tudo bem comigo
e, deﬁni vamente, a ideia de correr mais que
isso não passava pela minha cabeça. Até porque,
pensei novamente: “ah jamais conseguiria fazer
uma maratona”. Era algo absolutamente impensável e impossível para mim.
Bem, mal sabia eu que estava enganada quanto
àquela conclusão e naquela altura já estava
matriculada numa escola de corrida. Passei a
frequentar os treinos à noite e, como se sabe,
esses grupos estão cheios de pessoas que falam
quase que o tempo todo de tudo sobre corrida e,
inevitavelmente, acabamos sendo contagiados
por esse clima. O assunto “maratona” não
tardou a aparecer para mim e lembro-me
claramente que com ele veio junto um sen mento novo e confuso; um misto de vontade e
dúvida. Não acreditava que conseguiria; nem
nos meus maiores devaneios me imagina correndo uma maratona, mas decidi tentar.
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Sim, seria tudo bem diferente. Muito mais di cil.
Seis meses de preparação, com treinos de
corrida e fortalecimento, além dos temidos
“longões” todo ﬁm de semana. Desaﬁo posto. A
prova escolhida foi em Porto Alegre (para a 35ª
Maratona de Porto Alegre, ocorrida em 10 de
junho de 2018), considerada uma das provas de
maratona mais rápidas, pelas condições climá cas (frio) e de percurso (plano).
Conciliar a ro na de trabalho, a vida pessoal e
social com os treinos cada vez mais intensos foi
uma tarefa nada trivial. Era preciso uma mudança de hábitos para ter os resultados esperados e,
confesso, demorei um pouco para me adaptar a
essa nova dinâmica, mas quando me dei conta já
estava acordando aos sábados às 5h00 da manhã
para fazer o “longão” do ﬁm de semana – sem
ironia alguma – feliz da vida!
Realmente, a nova ro na passou a ser algo tão
desaﬁador, quanto prazeroso e os resultados se
tornaram consequência disso. Não se tratava
mais “apenas” de me preparar para uma maratona, mas sobretudo de estabelecer novas prá cas
e essa disciplina passou a enriquecer minha vida
pessoal e proﬁssional de uma maneira muito
posi va.
As semanas se passavam e estava conseguindo
cumprir a planilha de treinos. Evidentemente
que nem sempre tudo saía como esperado. Às
vezes não queria correr em razão do frio, do
cansaço sico ou mental, mas procurava não
pensar nisso e simplesmente ia.
A medida que a data da prova se aproximava e os
treinos se intensiﬁcavam, as dores musculares,
o cansaço e a ansiedade se transformavam em
outros novos obstáculos que me via obrigada a
superar.
Algumas vezes me perguntei o que estava
fazendo ali, correndo tanto e para quê; porém,
no fundo, desis r não era uma opção para mim.
Queria apenas concluir a prova, sem me lesionar,
independentemente do tempo que durasse o
percurso.
Costumava pensar que nha apenas que correr,
nada além disso. Colocar as coisas nessa perspec va me ensinou muito sobre resiliência,
aceitação e respeito aos nossos próprios limites.
Lá estava a corrida me ensinando mais uma lição
na vida.
Chegado o dia da prova, a emoção e a felicidade
já se apresentaram desde o trajeto para o local
da largada. Apesar do medo de me machucar, de
sen r cãibras, fome, frio ou tudo isso junto (rsrs),
no fundo, sabia que conseguiria. Estava feliz por
já ter chegado até ali e compreendi perfeitamen-
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te o que muitos maratonistas queriam dizer
quando aﬁrmavam solenemente “que o pior da
maratona são os treinos”.
Era assim simples: deveria apenas correr. Foi isso
que ﬁz por quarenta e dois quilômetros, cento e
noventa e cinco metros, percorridos em cinco
horas, tempo durante o qual parece que se vive
uma “mini-vida”; quando muitas lembranças
passam pela nossa mente e os sen mentos são
tantos e tão diversos que é di cil de explicar.
Pensar em tudo que passamos; lembrar dos
treinos; conversar com outros corredores; ouvir
estórias; testemunhar a tudes de superação, de
força, de garra, (inclusive próprias) até cruzar a
linha de chegada é realmente uma experiência
indescri vel, transformadora e no meu caso
(assim como no de muitos e muitos corredores);
regada a muitas lágrimas de felicidade e uma
imensa sa sfação da missão cumprida.
E assim foi essa experiência incrível que vivi e
recomendo a todos que, assim como eu, amam
correr. Percebi que é possível, com boa orientação, disciplina nos treinos e obviamente sem
dispensar uma avaliação médica.
Claro que estando em Porto Alegre, ainda
aproveitei para “turistar” pela região que tem
lugares incríveis e uma cultura regional muito
marcante. Uma das coisas mais legais das provas
de corridas é que ainda se pode aliar essa a vidade ao turismo; a conhecer novos lugares e
pessoas...
Não ve dúvidas em aproveitar para dar uma
es cadinha à encantadora Bento Gonçalves para
comemorar o feito tomando seus ó mos vinhos
e pedalando pelas lindas vinícolas do Vale dos
Vinhedos, mas aí já é estória para uma outra
conversa...

AMATRA XV PELO MUNDO

Cristiane Montenegro Rondelli
Juíza do Trabalho da 15ª Região

Como é viver em Roma

Estava trabalhando em casa, escrevendo no
computador, quando toca o telefone. Esperava a
resposta da aprovação do meu nome para fazer
o doutorado em Roma, na Universidade La
Sapienza. Vivia a expecta va de fazer o curso e
ainda poder concre zar um sonho an go, viver
na Itália.
Por vários mo vos a Itália é um país onde muitos
brasileiros gostam de estar e desejam, ao menos
passear um dia. A origem italiana da família, a
gastronomia apreciada em todo o mundo, a sua
bela história que se revela em todos os seus
cantos, com monumentos preservados e sua
arquitetura romana. A natureza com a
topograﬁa das colinas e paisagens com
ciprestes, campos de trigo, girassóis e papoulas.
A linguagem verbal e gestual. O povo expansivo,

direto e parecido, em muitos aspectos, com o
nosso povo.
Na espera da resposta aﬁrma va sobre o
doutorado, chega uma no cia também
esperada, porém há mais de cinco anos, para
realização de outro sonho, um ﬁlho. De um dia
para o outro tornei-me mãe do segundo ﬁlho,
que chegou com menos de um mês de vida. E, no
dia seguinte, ﬁnalmente a no cia da aprovação
para o doutorado.
Dessa forma, com muitas expecta vas, nos
mudamos para a cidade eterna. Moramos em
Roma por dois anos, período da licença para
fazer o curso e estudar. Aprender e crescer.
Viver em Roma foi uma experiência maravilhosa
e vou tentar descrevê-la neste pequeno ar go. O
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obje vo de estudo e aprofundamento do Direito
do Trabalho logo se ampliou para um
aprofundamento da vida em muitos sen dos.
O primeiro impacto foi na escolha de uma casa.
Precisava organizar a vida de forma simples para
favorecer o obje vo e não "perder" tempo com
os afazeres domés cos. O es lo de vida mudou.
Sem carros, sem alguém para ajudar em casa,
sem amigos próximos. Fomos aprendendo a
conhecer as reações dos italianos e a forma,
aparentemente truculenta e muito direta no
primeiro contato, que até assusta, mas que
depois passamos a entender, e o acolhimento
carinhoso torna-se o comum.
A língua já era conhecida, mas como em toda
cultura, as expressões do co diano somente são
aprendidas na vivência e muitas situações
engraçadas foram vividas em razão dessas
expressões e do contato com as pessoas dali.
I n t e r j e i ç õ e s , ﬁ g u ra s , c o s t u m e s e a t é
xingamentos... essas coisas aprende-se somente
na convivência e não em cursos de línguas.

Escolhemos o apartamento perto de tudo,
universidade, escola das crianças e dos meios de
transporte. Um hospital infan l por perto, três
parques para caminhar, andar de bicicleta e
passear, três cinemas, quatro teatros e muitos
restaurantes.
Nos mudamos para outro país de peito aberto,
para conhecer e aprender tudo o que se
apresentasse em nosso caminho. Claro que foi
muito mais fácil em se tratando de um país com
uma cultura parecida com a nossa, mas não é a
mesma cultura.
As crianças se adaptaram com a facilidade da
idade.
E é fácil adaptar-se com o que é bom. A sensação
de segurança ao andar pelas ruas, a liberdade de
se locomover a pé, de bicicleta, ou com os meios
de transporte público nos permi u viver em
Roma, como os romanos e com os romanos.
O italiano é mais extrover do que o europeu,
mas não tanto como o brasileiro para fazer
amizade. Devagar fomos nos inserindo na
comunidade e ﬁzemos alguns amigos. Acredito
que os relacionamentos construídos nesse
período permanecerão, pois se cons tuíram
calmamente, sem extremos e sem intromissões.
Aprendemos que na Itália não se come somente
massa, ao contrário do que muitos pensam. O
hábito de se comer os antepastos com muitos
legumes mediterrâneos, o primeiro prato de
carboidrato e o segundo de proteína com salada
foi assimilado e compreendido. Não é um se
empanturrar de muita comida, mas é uma
tradição de se comer bem, vagarosamente, e
com qualidade.
O peixe é presente nas casas toda sexta-feira.
Neste dia da semana o mercado tem uma
enorme oferta de pescados. Ostras, vieiras,
camarões, peixes, lulas, polvo, tudo lindo, limpo
e com muito frescor e beleza.
As frutas e verduras também são abundantes e
conheci saladas diferentes e deliciosas.
Aprimorei minha culinária entendendo um
pouco mais sobre as massas e a diversidade de
molhos. Aprendi o que são os verdadeiros
molhos Carbonara e Alfredo. Sacrilégio para
qualquer italiano colocar creme de leite nesses
molhos.
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Alimentado o corpo e acertado o abrigo, a alma
também sofreu inﬂuência forte nessa vivência.
As visitas a muitas igrejas e a proximidade com o
Papa Francisco fez com que a família se
aproximasse mais do divino. A arte encontrada
nas igrejas e nos inúmeros museus nos levou a
uma maior reﬂexão, à transcendência e à beleza
que eleva o espírito. Viver em Roma representa
também entender como o homem pode traduzir
o que é de mais belo em maravilhosas obras de
arte. Ouvimos muitas vezes as belas palavras do
Papa Francesco e assis mos algumas missas em
italiano. A retórica italiana é belíssima. Os
sermões são poé cos e as músicas são
inspiradoras.
Em todo primeiro domingo de cada mês os
museus têm entrada livre. As crianças já sabiam
que esse dia era para nos encontrarmos com a
arte, bela, ins gadora, es muladora e até
angus ante. A arte para nos ensinar a nos ver e a
entender a vida.

Alguns ﬁnais de semana e os períodos de férias
foram u lizados para viagens na península da
esplêndida bota e nos países que a rodeiam,
aproveitando a oportunidade de se viajar com
baixo custo para lugares que estavam ao nosso
lado.
Mas o principal alimento de toda essa
experiência foi para a mente. Para falar do
obje vo deste período me atenho a alguns
p o r m e n o r e s p a ra p o d e r c o m p a r l h a r
informações importantes a quem quiser sen r o
que é viver em Roma. O curso de doutorado na
Sapienza é valorizado em toda a Itália e Europa.
O edital normalmente é publicado em julho, o
projeto é enviado depois de um mês, a primeira
prova é realizada aproximadamente em
setembro e a entrevista ﬁnal, para se avaliar a
relevância do projeto e a proﬁciência na língua,
se dá em meados de outubro. Essas datas
podem variar, mas a estrutura básica é esta. As
aulas são realizadas no primeiro semestre le vo,
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ou seja, a par r de setembro e há um es mulo
enorme para que o doutorando par cipe de
todos os eventos jurídicos realizados em Roma e
na Itália, com publicação de ar gos e exposição
de suas ideias. Assim, ve a oportunidade de
conhecer outras universidades, em Congressos e
Seminários importantes, realizados nas cidades
de Veneza, Milão, Turim, Napoli, Parma,
Macerata e sobretudo em Roma, que conta com
vários centros de estudos jurídicos de renome. É
realmente um banho de cultura, expansão do
aprendizado e ampliação dos horizontes.
A oferta de bibliotecas também é algo altamente
es mulante. Além da biblioteca da Sapienza, a
biblioteca nacional é referência de modernidade
e pra cidade. Muito perto da Universidade e da
principal estação de metro (Termini) é um
espaço para estudo concentrado e onde se
esquece do mundo externo para se focar nos
livros e se aprofundar. Existem ainda as
bibliotecas do Senado, da Câmara dos
Deputados, do Tribunal de Contas, das demais
universidades, além das muitas livrarias.
O contato com os professores diretores do
doutorado é muito próximo. Na universidade os
brasileiros são acolhidos com muito respeito em
razão do histórico de alunos que já
frequentaram os cursos e, como o grupo do
doutorado é pequeno, a orientação e o apoio
são intensos.
O curso tem a duração de três anos, mas como a
nossa licença é de somente dois, há uma
possibilidade no regulamento da universidade
de se con nuar com a pesquisa por um ano em
outro país. A autorização para esse
distanciamento é conferida quando da
aprovação do projeto.
A tese é defendida após o término do terceiro
ano, em Italiano para uma banca formada por
professores de três universidades e seu tutor
não par cipa desta comissão.
O úl mo ano normalmente é u lizado para a
redação da tese, quando se presume que o
estudante conseguiu absorver o máximo de
experiências e aprendizados.
Assim, com o corpo, a mente e a alma
alimentados neste ambiente da cidade eterna,
retornamos ao nosso país com um pouco de dor
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no coração de deixar essa vida de sonhos, mas o
espírito estava aberto para os novos voos que
essa experiência nos permi r vislumbrar. É
fundamental que possamos nos deixar viver em
outros mundos, ainda que por leituras e outros
meios mais simples, para poder então aprender
a valorizar mais o muito que temos de bom em
nossas origens. A dor que havia no coração foi
curada com o amor com que fomos recebidos na
volta. As saudades dos que aqui ﬁcaram foi
esvanecida com nosso reencontro e lembramos
que essa dor foi sen da na saída dos dois lindos
des nos: Itália e Brasil. Relembramos que o
Viver pode ser maravilhoso onde quer que
estejamos, desde que tenhamos nosso corpo,
mente, alma e Espírito abertos para todas as
experiências.

AMATRA XV ENTREVISTA

AMATRA XV entrevista o Ministro
Maurício Godinho Delgado

O entrevistado dessa edição é o Ministro
Maurício Godinho Delgado, Doutor em Filosoﬁa
do Direito pela UFMG, Mestre em Ciência Polí ca
pela UFMG e Bacharel em Direito pela UFJF.
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
em Brasília-DF. Professor Titular do Centro
Universitário do Distrito Federal (UDF), em
Brasília-DF, e de seu Mestrado em Direito das
Relações Sociais e Trabalhistas. Magistrado do
Trabalho há mais de 27 anos, seja como Ministro
do TST (2007-atual.), Desembargador do TRT-MG
(2004-2007) e Juiz do Trabalho de 1ª Instância em
Minas Gerais (1989-2004).
AMATRA XV - Patrícia Maeda: Primeiramente eu
preciso agradecer a sua disponibilidade em nos
conceder essa entrevista e dizer que é um
grande prazer falar com a Vossa Excelência.
Para a gente começar a nossa conversa, nós

estamos em 2018 e em tese comemoramos os
30 anos da Cons tuição Federal, a Cons tuição
Cidadã que teria consagrado diversos direitos
sociais. Eu vi pelo currículo do Ministro que,
q u a n d o Vo s s a E xc e l ê n c i a co m e ço u n a
Magistratura, estaria ingressando em um
momento de grande o mismo em relação aos
direitos sociais. O senhor pode traçar um
paralelo entre aquele momento de ingresso na
Magistratura e hoje, como Ministro do TST em
2018?
Ministro Maurício Godinho Delgado: Que
pergunta di cil! Obrigado pelo convite, eu é
quem agradeço demais essa gen leza. Para mim
é um prazer e uma honra muito grande ter essa
oportunidade de dialogar pelos meios virtuais
com os nossos colegas de São Paulo da 15ª
Região.
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A pergunta realmente nos coloca em reﬂexão
permanente, eu de fato sou da geração que viveu
a ditadura. Quando veio o golpe de Estado de
1964 eu nha 11 anos e acompanhei tudo com
alto interesse. Minha família é muito grande, 11
irmãos, contando comigo. Todos líamos muito
jornal. Meu pai assinava 3 a 4 jornais, então nós
éramos muito interessados pelo des no país.
Vivemos todos os males da ditadura, que são
inúmeros.
Depois, vivemos um grande momento de esperança, com o ﬁm do Regime Autoritário com a
construção da Cons tuição de 88. E, de fato,
entendo que a Cons tuição de 88 foi a nossa
maior obra em 500 anos de história. É realmente
mo vo de muito orgulho nós termos esse
Cons tuição, os cons tucionalistas do mundo
ocidental, europeu pelo menos, elogiam a
Cons tuição e tem um apreço e um respeito por
ela impressionante e os juristas brasileiros
também. A Cons tuição faz 30 anos em um
momento que, de fato, ela está sendo desconstruída, derruída e esvaziada. Efe vamente, não
esperávamos comemorar os 30 anos da
Cons tuição em um contexto tão dramá co
como esse: o esvaziamento do caráter humanís co e social da Cons tuição da República. Mas,
como nós somos do direito, temos que pensar
que a Cons tuição existe, as condutas contrárias
a cons tuição, as ideias contrárias, o solapament o, n e g l i g e n c i a m e n t o e d e s r e s p e i t o à
Cons tuição, essas medidas estão erradas.
A Cons tuição da República não foi revogada,
não sofremos uma revolução que tenha derrubado a Cons tuição. Parece-me que o papel dos
proﬁssionais do Direito é tratar da Cons tuição
de 88, tal como ela foi construída e tal como ela se
iden ﬁca: como uma Cons tuição cidadã, que é,
de fato, uma Cons tuição que assegura a
cidadania no país e a cidadania é, e tem de ser,
sempre inclusiva. Essas medidas de exclusão, de
apartamento, de segregação, são medidas que,
obviamente, não espelham o espírito cons tucional.
Eu creio que é uma comemoração que não é tão
feliz conforme imaginávamos. Todos nós, par cularmente os Magistrados do Trabalho, a área
trabalhista, ao lado das áreas sociais, talvez seja a
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área mais homenageada pela Cons tuição da
República. Evidentemente que gostaríamos de
estar comemorando os 30 anos com maior
apreço, entusiasmo e com fes vidades que
correspondentes a vida real.
Passamos por uma fase extremamente crí ca e,
portanto, creio que temos que ter a visão histórica, o que existe é a Cons tuição de 88 e temos
essa postura contrária de desrespeito a da
República. O compromisso da ordem jurídica e
dos proﬁssionais do Direito é com a Cons tuição
da República e tudo que bem a espelhe.
AMATRA XV - Marcus Barberino: Eu também
sou um infante da Cons tuição da República,
mas olhando para a sua formação, vejo que tem
uma formação dis nta. O senhor veio de uma
carreira acadêmica que ﬂui nas bases profundas
e estruturais da sociedade, que envolve a
inves gação da formação dela a par r dos
conceitos da ciência polí ca. Eu estava ontem
revivendo um texto da minha formação e queria
muito que você respondesse a nós sobre esse
momento do país e me veio uma anteposição. A
Cons tuição deseja que o país se torne uma
sociedade com um certo molde, dentro dos
marcos de uma economia de mercado, de uma
sociedade capitalista. A Cons tuição traz coisas
que são programas para todos nós, comandos
para nós que somos agentes do Estado e também para os cidadãos e para as grandes organizações. Me veio uma anteposição entre o fato
de que a Cons tuição requer um certo apreço
pelas regras e pelos valores que as regras
inspiram, e esse espírito que a sociedade parece
estar vivendo, um desarranjo ins tucional e
social profundo, que me lembra muito uma
ﬁgura anterior. Estamos nós no Brasil atualmente a procura do nosso Luís Bonaparte?
Ministro: Eu espero que não. Porque realmente
as autocracias sempre são a pior solução, sejam
as autocracias disfarçadas, sejam as autocracias
explícitas, elas não constroem muita coisa ao
longo da civilização, pelo menos no período mais
recente da civilização, e elas tem o DNA da
destruição. Às vezes, em alguns casos da história,
há projetos interessantes, igualitários, eu diria
até bem intencionados, mas o DNA autocrá co
leva necessariamente à desigualdade, ainda que

ela seja um pouco diferente da desigualdade
anterior, e leva necessariamente a entropia, a
desagregação, exerce, es mula e dá o exemplo
da violência, e todos acham que a violência está
ins tucionalizada.
Além disso, as autocracias não costumam ter
zelo nem gosto pela igualdade. Ao reverso, tem
um profundo apreço pela desigualdade, e isso é
o que menos precisamos para o Brasil. O Brasil já
é um dos países mais desiguais do mundo, então
naturalmente o que menos precisamos é um
apreço das polí cas públicas pela desigualdade,
segregação e pela segmentação da sociedade.
Eu não tenho mais nenhum pendor para fazer
análise polí ca, não teria como responder,
portanto, a sua pergunta. Estou afastado da área
já há várias décadas. É apenas, digamos assim,
um retrato na parede, como diria o Carlos
Drummont de Andrade e entendo que a solução
estaria no aperfeiçoamento das ins tuições, na
linha da Cons tuição, serem sempre um
aperfeiçoamento democrá co. O caminho que a
Cons tuição direcionou para o país é o caminho
de criar uma sociedade livre, justa e solidária,
baseada naqueles princípios humanís cos e
sociais. Esse é o caminho e há de ser necessariamente um caminho democrá co. O que se
construir contra esse caminho me parece que é
algo rigorosamente e essencialmente ideológico. Todos nós podemos ter ideologia, mas

naturalmente, nas grandes questões nacionais e
nas grandes questões que envolvam interesses
díspares, o que prevalece é a Cons tuição da
República e a sua grande diretriz. A ideologia é
quase como uma religião, é uma coisa interna de
cada um, de pertencimento, cada um tem a sua
tradição familiar, a sua inserção social, cultural, e
naturalmente pode ter a sua ideologia, a sua
religião. Mas em suma isso não pode afetar a
compreensão da sociedade, há uma dimensão
estritamente individual, que é importante,
naturalmente, mas quando nós falamos da
Cons tuição, nós estamos falando de uma
dimensão macro, de uma dimensão mais ampla.
Eu creio que os caminhos estão na Cons tuição,
basta cumprir a Cons tuição. O que realmente
me parece que não é uma boa diretriz, é esse
esvaziamento e solapamento da Cons tuição da
República Federa va do Brasil. Esse não é o
melhor caminho.
AMATRA XV - Márcia Sampaio Mendes:
Ministro, na perspec va dessa angús a que nós
estamos aqui tratando, a resposta para os
vários colegas que nos mandaram perguntas
para a nossa conversa de hoje: talvez passe,
pelo princípio do não retrocesso social, pelo
princípio prote vo em evolução do caput do
Ar go 7º, essa angús a, a ferramenta para a
solução talvez fosse essa?
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Ministro: Sem dúvida nenhuma. Eu creio que a
Cons tuição nos dá todos os instrumentos para
enfrentarmos os nossos desaﬁos. Sabemos que
os desaﬁos são enormes, nunca vivemos uma
quadra como essa. No regime autoritário eu já
era, desde antes da universidade, focado na área
trabalhista, da democracia e das questões
sociais. Eu não me lembro no regime autocrá co,
que durou cerca 20 anos, de termos uma legislação que alterasse de maneira tão dramá ca as
bases de um certo pacto de convivência social.
É claro que no plano polí co ideológico e em um
plano estritamente da representação polí ca, a
ditadura foi impiedosa, inclusive colocou um
ar go na Cons tuição, o Ar go 185, que dizia
que qualquer ato que fosse pra cado com base
no comando revolucionário, era um ato que não
podia nem sequer ser examinado pelo Poder
Judiciário. Mas de uma maneira geral, esses atos
se circunscreviam à questão polí ca ideológica e
não a ngiram de uma maneira dramá ca, por
exemplo, o direito de seguridade social, o direito
do trabalho, o direito de locações, onde as
pessoas exercem o seu direito de moradia. Não
houve uma mudança dramá ca, houve alguns
aspectos. Restringiu-se um pouco o poder
norma vo, nunca como hoje ele está restringido;
o direito de greve foi proibido, sem dúvida
nenhuma, mas o direito de greve, no Brasil, foi
cerceado até a Cons tuição de 88, isso não
chegou a ser uma novidade do regime militar.
Infelizmente é uma con nuidade de uma prá ca
equivocada e an democrá ca.
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Então, na verdade, o contexto atual é um contexto de desaﬁos muitos grandes, mas as respostas
estão na Cons tuição da República, ou pelo
menos uma das principais respostas, não a única,
porque também me parece que a matriz internacional ra ﬁcada pelo estado brasileiro ao longo
das várias décadas, é também, uma diretriz
civilizatória muito importante para os proﬁssionais do direito. Nessa matriz cons tucional e
internacional, impera va no país, nós temos
vários princípios que são princípios cardeais.
Esse princípio que me parece absolutamente
claro na Cons tuição da República, no Ar go 5º,
Parágrafo 2º, é o princípio da vedação do retrocesso social. Lá está dito que são válidas normas
internacionais que sejam mais favoráveis do que
aquilo que a Cons tuição prevê ou que sejam
compa veis e harmônicas com o regime
construído pela Cons tuição, que é o regime do
estado democrá co de direito. Então isso
realmente veda a inserção de uma pletora de
normas que se direcionam a piora das condições
de vida e trabalho.
Vamos entender que o princípio da vedação do
retrocesso social, é claro, ele não é um princípio
radical. Você pode ter mudanças pontuais, como
é óbvio, adequações na legislação, não há como
se negar, o direito é vivo. O que se está dizendo é
que a Cons tuição criou um patamar civilizatório
mínimo, ins gou a essa criação, e nas úl mas
décadas a legislação infracons tucional no país
foi muito aperfeiçoada. O país ra ﬁcou várias
convenções da OIT extremamente importantes e
civilizatórias, tudo isso é o projeto e a matriz
cons tucional.
Então, efe vamente, mudanças pontuais são
válidas, mas mudança de tamanha monta,
realmente tem uma diﬁculdade de compa bilização com esses princípios cons tucionais.
Conﬁra o restante da entrevista com temas
como Direito Material e Acesso à Jus ça em
vídeo, acessando o nosso canal do Youtube:
youtube.com/c/TVAMATRAXV

JUSTIÇA NA COMUNIDADE
USINA DE IDEIAS

Encontros para Capacitação do Programa
TJC reúnem cerca de 550 participantes
em municípios da 15ª Região

Capacitação do TJC em Sorocaba/SP

A atual edição do Programa Trabalho, Jus ça e
Cidadania reuniu mais de 550 par cipantes em
Aparecida, Indaiatuba e Sorocaba, entre magistrados da 15ª Região, alunos e professores das
redes públicas de ensino.
O 3º Encontro para Capacitação do Programa
Trabalho, Jus ça e Cidadania foi realizado no dia
27 de junho, no Centro de Referência em
Educação, em Sorocaba, com as palestras:
“Trabalho infan l”, proferida pelo Doutor Valdir
Rinaldi Silva, que apresentou a evolução histórica
do trabalho infanto-juvenil, com destaque para a
atual situação do país; “Medicina e segurança do
trabalho”, pelo o Doutor João Ba sta Amâncio,
que ar culou os conceitos, as normas e os casos
exemplares de acidentes de trabalho que resultaram de falhas na observação das regras de
segurança do trabalhador; “Reforma trabalhista”, ministrada pelo Desembargador João Ba sta
Mar ns César, enfa zando que nova legislação

não fomentou o aumento do emprego, nem
mesmo da massa salarial, mas que precarizou
ainda mais o mercado de trabalho no Brasil.
O 1º Encontro do Programa TJC e MPT nas Escolas
- Capacitação dos Professores da rede municipal
de Aparecida foi realizado no dia 20 de agosto, no
Auditório Padre Noé So llo, no Santuário
Nacional de Aparecida, contando com a presença
de cerca de 360 par cipantes, entre professores
da rede municipal de Aparecida e de Po m,
autoridades eclesiás cas e magistrados. Na
ocasião, o Doutor José Roberto Dantas Oliva
apresentou registros de exploração do trabalho
infanto-juvenil no Brasil, com base nas esta s cas oﬁciais, e a ar culação de ins tuições para o
combate ao grave problema social. Já o Doutor
Ronaldo José de Lira mapeou as ocorrências de
acidentes de trabalho, agravos à saúde e óbitos
de crianças e adolescentes em todo o país. A
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Doutora Carolina de Almeida Mesquita abriu o
Painel “Boas prá cas na rede de proteção”,
explicando as a vidades do MPT, especiﬁcamente,
as ações de combate extrajudicial aos agravos e
acidentes de trabalho infanto-juvenil. Explicou o
funcionamento do programa “MPT na Escola”, cujo
obje vo é a par cipação de professores na
promoção dos direitos da criança e do adolescente
nas escolas de ensino fundamental, em par cular,
a erradicação do trabalho infan l e a proteção ao
trabalhador adolescente. O Doutor Marcelo Garcia
Nunes realçou a importância dos professores e da
educação como promotores de oportunidades
para os jovens. Por ﬁm, a Doutora Eliana dos Santos
Alves Nogueira apresentou as estratégias e os
resultados da ar culação de diversas ins tuições
para a erradicação do trabalho infan l e proteção
do adolescente no município de Franca/SP. A rede
é composta por ins tuições do Judiciário, do setor
empresarial, e do governo federal, estadual e
municipal.
O 1º Encontro para Capacitação do Programa
Trabalho, Jus ça e Cidadania em Indaiatuba foi
realizado no dia 27 de agosto, na Escola Ambiental
Bosque do Saber, contando com a presença de
cerca de 80 par cipantes, entre magistrados,
professores e servidores da rede municipal. A
Doutora Adriene Sidnei de Moura David iniciou a
palestra “Combate ao trabalho infan l” e apresentou diversas situações de exploração do trabalho
infanto-juvenil no Brasil nos contextos domés co,
ar s co, despor vo, turís co-recrea vo, assim
como destacou o elo entre a evasão escolar,
exploração do trabalho, e a falta de reais oportunidades para crianças e adolescentes ví mas desse
grave problema social. Em seguida, o Doutor
Marcelo Bueno Pallone proferiu a palestra “Reforma da Previdência Social”, salientando as intenções e as consequências prá cas desse projeto
polí co para os trabalhadores, elucidou as
principais alegações de déﬁcit do sistema de
seguridade social do Brasil (composto pela
Previdência Social, Assistência Social e Saúde) e
rebateu-as com base em esta s cas de ﬁnanças
públicas do país, que demonstram haver superávit
na seguridade social. Com a palestra “Reforma
Trabalhista: temas selecionados”, o Doutor
Maurício Bearzo
de Souza apresentou
indicadores que sinalizaram a redução da taxa de
desocupação como uma das consequências
econômicas após a Lei n.º 13.467/2.017 entrar em
vigor, mas ao custo da redução do con ngente de
empregados com carteira assinada e do aumento
número dos empregados sem carteira assinada, e
do irrisório acréscimo dos rendimentos brutos das
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pessoas ocupadas. No âmbito da Jus ça do
Trabalho, o Doutor Maurício Bearzo sustentou a
tese de que a redução do número de ações trabalhistas, veriﬁcada até o momento, não deverá se
sustentar em longo prazo, pois a “maior parte das
ações trabalhistas aborda (no todo ou em parte)
direitos básicos e que não são inﬂuenciados pela
Lei n.º 13.467/2.017”.
As culminâncias do TJC já estão agendadas para
Indaiatuba (21/11) e Sorocaba (26/11). Nestes
eventos, os alunos apresentarão os trabalhos
ar s cos inspirados nos conteúdos aprendidos a
par r das a vidades desenvolvidas em sala de aula
com professores e magistrados da 15ª Região.

Sorocaba/SP

Aparecida/SP

Indaiatuba/SP

GIRO DE NOTÍCIAS

Magistrados empossados na 15ª Região

Tomaram posse no dia 11 de junho, no Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, os juízes
Clóvis Victório Junior, que assumiu a tularidade
da Vara do Trabalho de Andradina, por promoção
por an guidade, e Cléa Ribeiro, como juíza
subs tuta, oriunda do TRT-2 (SP), em virtude de
permuta com a juíza Mônica Muniz Barre o
Volasco Foschi.
No dia 16 de julho, oriundo do TRT-2 (SP), o Juiz
Alexandre Silva de Lorenzi Dinon tomou posse
como juiz do trabalho subs tuto, em virtude de
permuta com a Juíza Rebeca Sabioni Stopa o, na
mesma data a Juíza Priscila Gil de Souza Murad,
do TRT-24 (MS), tomou posse como juíza do
trabalho subs tuta por permuta com a Juíza
Juliana Mar ns Barbosa.

Samantha Iansen Falleiros e Aluísio Teodoro
Falleiros, oriundos do TRT-1 (RJ), tomaram posse
no TRT-15, por meio de concurso de remoção
nacional.
No dia 16 de agosto, tomou posse como
Desembargador do Trabalho o Doutor Jorge Luiz
Souto Maior que foi promovido pelo critério de
an guidade , assumindo a vaga decorrente da
aposentadoria do Desembargador Carlos
Augusto Escanfella.
No dia 03 de setembro, foi empossado, como juiz
do trabalho subs tuto, o Doutor Fernando
Rodrigues Carvalho, oriundo do TRT-6 (PE),
tomou posse em virtude de habilitação em
concurso de permuta com a Juíza do Trabalho
Subs tuta Liana Maria Freitas de Sá Cavalcante.

No dia 13 de agosto, os juízes subs tutos
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Magistradas e Magistrados da 15ª Região
Participam do XIX CONAMAT

A cidade de Belo Horizonte/MG sediou, de 02 a
05 de maio, o XIX Congresso Nacional dos
Magistrados da Jus ça do Trabalho – CONAMAT,
evento realizado pela Associação Nacional dos
Magistrados da Jus ça do Trabalho - ANAMATRA.
O Congresso teve como obje vo a discussão e a
deliberação sobre temas sócio-polí co-jurídicos
vinculados aos interesses do Poder Judiciário, da
sociedade, dos proﬁssionais do Direito e, em
par cular, dos magistrados do Trabalho.
A 15ª Região marcou presença com delegação de
mais de 15 par cipantes, o que comprova uma
forte união associa va, especialmente em
tempos de crise no país.
A par cipação foi essencial para a profundidade
e relevância dos debates no Congresso, de tal

modo que foram aprovadas 16 teses de autores
associados da AMATRA XV.
Par ciparam do evento pela 15ª Região, além do
Presidente da ANAMATRA, Doutor Guilherme
Guimarães Feliciano e da Vice-Presidenta da
AMATRA XV, no exercício da presidência, Doutora
Patrícia Maeda, os seguintes Magistrados e
Magistradas: Adélia Weber Leone Almeida Faria,
Alexandre Garcia Muller, Ana Paula Alvarenga
Mar ns, Carlos Eduardo Oliveira Dias, Cris ane
Helena Pontes, Daniel Rezende Faria, Edna
Pedroso Romanini, Firmino Alves Lima, Jorge
Souto Maior, José Antonio Panco , José Antônio
Ribeiro de Oliveira Silva, Marcus Menezes
Barberino Mendes, Maria Madalena de Oliveira,
Maria Sueli Neves Espicalquis, Olga Regiane
Pilegis, Orlando Amâncio Taveira e Ronaldo
Capelari.

Confraternização da AMATRA XV reúne mais
de 110 participantes em Campinas
No dia 07 de junho, primeiro dia do 18º
Congresso Nacional de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15, foi realizada
a já tradicional Confraternização da AMATRA
XV.
O evento foi pres giado por 112 par cipantes
que se diver ram no Zaﬀ Bar, em Campinas,
embalados pelas músicas do Show Diego Paiva
em Duo.
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Inaugurada Sala da AMATRA XV no
Fórum Trabalhista de Bauru

Em solenidade no dia 3 de agosto, foi inaugurada
oﬁcialmente a nova sala da AMATRA XV no
Fórum Trabalhista de Bauru. O espaço é des nado aos magistrados associados da circunscrição
e tem como ﬁnalidade facilitar o convívio
associa vo dentro do ambiente jurisdicional.
A Diretora do Fórum, Ana Cláudia Pires Ferreira
de Lima, agradeceu a presença dos
Desembargadores, Juízes e Representantes da
Caixa, para ela: “É uma conquista para os colegas
de Bauru e Região. Um ponto de encontro, o que

é bom, pois ﬁcamos isolados em salas de
audiência e gabinetes e esse ponto de encontro
propiciará momentos de bate-papo e descontração, nós só temos a agradecer.”.
A AMATRA XV através do Diretor Regional de
Bauru, Maurício de Almeida, reiteram o convite
para que todos os associados que verem a
oportunidade possam conhecer o ambiente
instalado no Fórum Trabalhista de Bauru no
endereço: R. Antônio Cintra Júnior, 3-11 - Jardim
Cruzeiro do Sul - Bauru - SP.

AMATRA XV e ESMAT 15 recebem visita do
Professor Fabio Petrucci da Universidade La Sapienza
A Presidenta da AMATRA XV e Diretora Geral da
ESMAT 15, Juíza Patrícia Maeda recebeu, no dia
23 de agosto, na sede das en dades, a visita do
jurista italiano Doutor Fabio Petrucci, Professor
da Universidade La Sapienza, em Roma.

Também par cipou da reunião a Diretora do
Fórum Trabalhista e Coordenadora do JEIA de
Franca, Juíza Eliana dos Santos Alves Nogueira.

O encontro, um dos vários compromissos do
jurista em sua estadia no Brasil, visou uma maior
aproximação da Universidade Italiana ao ambiente jurídico da 15ª Região, buscando, inclusive,
possíveis parcerias e convênios acadêmicos
entre a ins tuição de ensino e a AMATRA XV e
ESMAT 15.
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Seminário reúne todos os segmentos do Poder
Judiciário e a OAB para discussões sobre conciliação

Sorocaba sediou nos dias 09 e 10 de agosto o
Seminário Interins tucional de Autocomposição
de Conﬂitos. O evento foi realizado na Faculdade
de Direito de Sorocaba, e teve como organizador
o Comitê de Integração do Poder Judiciário em
Sorocaba, integrado pela Jus ça Estadual, Jus ça
Federal, Jus ça do Trabalho e Ordem dos
Advogados do Brasil 24ª Subseção Sorocaba e
188ª Subseção Votoran m.
O Seminário, apoiado pela AMATRA XV, foi aberto
pela conferência da Desembargadora Daldice
Santana, do Tribunal Regional Federal da 3ª
Região -TRF-3, Conselheira do CNJ e Presidente
da Comissao Permanente de Acesso à Jus ça e
Cidadania, responsável pelo Movimento
Permanente pela Conciliação. Segundo ela, a
conciliação, que antes era uma programação
ins tucional das Jus ças Federal e comum,
"agora passa a ser uma diretriz legal, é obrigado
(o sistema jurídico) passar essa diretriz para a
população". E acrescentou: "O Poder Judiciário
tem que saber ouvir e fazer o diagnós co e
tratamento (do conﬂito entre pessoas)."
O evento apresentou em sua programação
painéis dedicados à Jus ça Federal, Jus ça
Estadual e Jus ça do Trabalho, com foco na
conciliação de conﬂitos em bene cio do cidadão.
O painel da Jus ça do Trabalho contou com a
presença de magistrados da 15ª Região, entre
eles o Desembargador José Otávio de Souza
Fe r re i ra , c o o rd e n a d o r d o N u p e m e c , a
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Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de
Araújo e Moraes e a Juíza Kathleen Mecchi Zarins
Stamato, coordenadora do Cejusc de 2° Grau,
além do Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do TST,
Rogério Neiva.
A programação ainda contou com uma palestra
sobre Direito Sistêmico, proferida pelo Juiz do
Tribunal de Jus ça da Bahia, Sami Storch.
O evento foi encerrado no dia 10, com a
Conferência do Vice-Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, Ministro Renato de
Lacerda Paiva, que foi apresentado pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região - TRT-15, Desembargador Fernando
da Silva Borges.
Para o Juiz Paulo Eduardo Bello , coordenador do
Centro Judicial de Soluções de Conﬂitos da Jus ça
do Trabalho - CEJUSC-JT, o evento buscou incen var a conciliação como solução de conﬂitos entre
os cidadãos, além de prestar esclarecimentos e
atualização sobre o tema.
"Agora o Poder Judiciário vem com uma polí ca
de paciﬁcação, solução, conciliação", disse. Por
esse método, a parte envolvida ajuda a solucionar o seu problema e não delega uma deﬁnição
somente ao juiz. Como resultado, esse procedimento paciﬁca o conﬂito entre as partes.
*Com informações do Jornal Cruzeiro do Sul.

Diretores da AMATRA XV e ESMAT 15 da
Gestão 2015/2017 são homenageados na pessoa
do Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga

Foram realizadas, no dia 31 de agosto, as aposições dos retratos do Juiz Luís Rodrigo Fernandes
Braga e descerramentos das placas de Diretorias
da Gestão 2015/2017 nas Galerias da Sede Social
da AMATRA XV e ESMAT 15.
Durante a solenidade a Presidenta da AMATRA
XV e Diretora Geral da ESMAT 15, Juíza Patrícia
Maeda agradeceu a presença de todos, disse
estar feliz em poder fazer essa homenagem ao
Ex-Presidente Luís Rodrigo Braga e ressaltou a
competente gestão da AMATRA XV e ESMAT 15
no período de 2015 a 2017, mesmo tendo
tomado posse em momentos turbulentos.
O Juiz Luís Rodrigo Braga ofereceu a homenagem
a todos os membros da diretoria em sua gestão,
agradecendo todos os presentes, diretores, expresidentes, a atual gestão e a sua família.
Relembrou os momentos de diﬁculdade em sua
passagem pelo cargo, ressaltando a perseverança da diretoria e a união dos associados mesmo
em momentos di ceis.
Contou, emocionado, como seu pai, Senhor
Mário Fernandes Braga, se preocupou com sua
candidatura e posse a frente da AMATRA XV e

ESMAT 15, mas mesmo assim o apoiou em todos
os momentos.
Finalizou o discurso reiterando conquistas
valorosas da associação e também da ESMAT 15
em sua gestão, citando também a con nuidade
do trabalho realizado na gestão atual.
Na sequência o homenageado, juntamente com
a Presidenta atual, realizou o descerramento,
revelando seu retrato na galeria das fotograﬁas
dos Ex-Presidentes AMATRA XV e Diretores da
ESMAT 15.
Pres giaram a solenidade os Desembargadores
Francisco Alberto da Mo a Peixoto Giordani e
Lorival Ferreira dos Santos, a Desembargadora
Aposentada Iara Alves Cordeiro Pacheco, os
Juízes Alessandro Tristão, Flávio Landi, Marcos da
Silva Pôrto e Renato Henry Sant’anna, todos ExPresidentes da AMATRA XV. Par ciparam
também a Desembargadora Thelma Helena
Monteiro de Toledo Vieira e o Juiz Marcelo Carlos
Ferreira, integrantes da comissão de prerroga vas da AMATRA XV, além do Juiz Sérgio Milito
Barêa, Diretor Regional de Ribeirão Preto da
AMATRA XV e da esposa e pai do homenageado,
Senhora Rosana Kirches Humberto Braga, e
Senhor Mário Fernandes Braga.
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1º Congresso da AMATRA XV reúne
Magistrados e familiares em Barra Bonita/SP

Entre os dias 06 e 09 de setembro foi realizado, no
Hotel Estância Barra Bonita, o 1º Congresso da
AMATRA XV.
O inédito evento buscou promover uma programação cultural, ins tucional e espor va para os
associados da AMATRA XV e seus familiares e
convidados.
No dia 07 de setembro, a programação contou
com a presença da Desembargadora Beatriz
Renck, da 4ª Região, para uma roda de conversa.
A magistrada foi apresentada pelo Presidente do
TRT-15, Desembargador Fernando da Silva
Borges.
O tema proposto foi: “Magistradas nos órgãos de
cúpula do Poder Judiciário: novos olhares e novas
possibilidades”, que levantou discussões importantes sobre gênero e como combater, a ainda
insistente, discriminação relacionada à atuação
da mulher no judiciário e em outros ambientes de
trabalho.
No dia seguinte os associados puderam conversar
com o Presidente da ANAMATRA, Juiz Guilherme
Guimarães Feliciano. Apresentado pelo
Desembargador do TRT-15, Edmundo Fraga
Lopes, Vice-Presidente Judicial do TRT-15, o
magistrado falou sobre o Futuro do Direito e da
Jus ça do Trabalho com foco na atuação da
associação nacional.
O presidente também atualizou os par cipantes
sobre temas e bandeiras importantes levantadas
pela ANAMATRA, notadamente a valorização e
defesa da Jus ça do Trabalho em diversos
âmbitos.
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O evento também contou com diversas atrações
de entretenimento. No primeiro dia os par cipantes se diver ram no “AMATRA in Concert”. Ao
som da banda Seo Dito, os convidados veram a
oportunidade de par cipar, cantando e dançando hits nacionais e internacionais.
A festa con nuou no dia 07 de setembro com a
apresentação da cantora e compositora, Bia
Lopes, ﬁlha do Desembargador Edmundo Fraga
Lopes, que agitou a plateia com sucessos sertanejos e também músicas autorais de seu CD, recémlançado, “Agora Chora”.
No sábado, dia 08 de setembro, foi dia de um
almoço especial com feijoada e chorinho ao som
do grupo “Marcos Moraes Choro Trio”, que conta
com a presença do ilustre Juiz Aposentado, Léo
Minoru Ozawa.
Os associados par ciparam ainda da noite
“Inﬁnita Highway”, no dia 09, com o jantar e
ambiente tema zados com a cultura norte
americana.
Durante os 4 dias de programação os par cipantes puderam usufruir da estrutura do Hotel
Estância Barra Bonita para prá ca de exercícios,
como caminhada, corrida, futebol e natação.
Puderam também par cipar da famosa atração
turís ca da região, o passeio de navio no Rio Tietê
em Barra Bonita, onde a embarcação passa pela
eclusa de uma das barragens do rio.
Conﬁra as fotos no FACEBOOK da AMATRA XV
facebook.com/amatraxv
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AMATRA XV realiza reunião
institucional em Presidente Prudente
Dando con nuidade ao cronograma de visitas às
sedes regionais da AMATRA XV, reuniram-se, no
dia 10 de setembro, na sala de convivência da
AMATRA XV, no Fórum Trabalhista de Presidente
Prudente, a Presidenta da AMATRA XV, Juíza
Patrícia Maeda, o Diretor Regional da
Circunscrição de Presidente Prudente, Juiz
Mouzart Luís Silva Brenes e os Juízes, Alexandre
Franco Vieira, Eucymara Maciel Oliveto Ruiz,
José Roberto Dantas Oliva, Ká a Liriam Pasquini
Braiani, Nelma Pedrosa Godoy Sant’anna
Ferreira e Rogério José Perrud.

Outras reuniões periódicas da AMATRA XV nas
demais Circunscrições deverão ocorrer em
breve.

Durante a reunião, foram discu das informações
rela vas a condições de trabalho e questões
corpora vas de interesse dos associados.

AMATRA XV participa do
Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos 2018
autoridades. Nesta 8ª edição, o Prêmio contou
com o apoio da AMATRA 1 (RJ).
O obje vo da premiação é valorizar ações
realizadas por pessoas sicas e jurídicas no Brasil
que estejam comprome das com a defesa dos
direitos humanos no mundo do trabalho. O
Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos 2018
distribuiu um total de 60 mil reais. Além da
premiação em dinheiro, o vencedor em cada
categoria/subcategoria recebeu um troféu.

A ANAMATRA entregou, no dia 19 de setembro,
o Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos
2018. A cerimônia aconteceu no Centro Cultural
da Jus ça Federal, no Rio de Janeiro, e contou
com a par cipação da Presidenta da AMATRA XV,
Juíza Patrícia Maeda e do Diretor de Direitos
H u m a n o s e C i d a d a n i a d a A M AT R A X V,
Desembargador João Ba sta Mar ns César,
além de presidentes das demais AMATRAS,
magistrados de diversas Regiões, entre outras
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O rap “Quebrando as correntes”, do aluno
Maxwell Santos, da Escola Estadual de Ensino
Médio Japão, em Porto Alegre, venceu na
categoria Programa Trabalho Jus ça e Cidadania
(TJC). A ideia surgiu quando o estudante teve
contato com o Programa da ANAMATRA, realizado na 4ª Região pela AMATRA 4 (RS). "Para um
escritor, poeta, músico, quando seu trabalho e
seus pensamentos são entendidos e apoiados
pelo público, isso cria um certo valor emocional
sobre a nossa arte. Ter do esta oportunidade de
me expressar e par cipar de um concurso tão
importante como este é algo que vou levar como
experiência para toda a minha vida", declara o
estudante.

AMATRA XV participa de
Diálogo Jurídico em Sorocaba
No dia 24 de setembro, na FADI – Faculdade de
Direito de Sorocaba, foi realizado o evento
“Diálogos Jurídicos – Desaﬁos Contemporâneos
da Magistratura”.
O evento, que foi organizado pelo Centro
Acadêmico Rubino de Oliveira e apoiado pela
FADI, AMATRA XV, ANAMATRA , A JUFE,
APAMAGIS e AJUFES, recebeu o público formado
por professores, juristas e alunos de direito, para
uma programação interins tucional que tratou
de questões sobre a carreira da magistratura no
país.

Doutor Emerson Tadeu Pires de Camargo,
representando a APAMAGIS, a Presidente do
Centro Acadêmico Rubino de Oliveira, Carolina
Helena da Silva e os Diretores da AMATRA XV,
Desembargador João Ba sta Mar ns César e Juiz
Ronaldo Oliveira Siandela.

Par ciparam do encontro a Presidenta da
AMATRA XV, Juíza Patrícia Maeda, o Presidente
da ANAMATRA, Juiz Guilherme Guimarães
Feliciano, o Vice-Presidente da A JUFE,
Desembargador Carlos Eduardo Delgado, o Juiz
da Vara de Execuções Criminais de Sorocaba,

Presidenta da AMATRA XV fala sobre a Reforma
Trabalhista na Perspectiva de Gênero
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, par cipou no dia 28 de setembro,
do evento “Os desaﬁos do trabalho contemporâneo no Brasil”, realizado no TRT-2 (SP) e
promovido pela Escola Judicial do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região (EJUD-2),
o Ins tuto de Pesquisa e Estudos Avançados
da Magistratura e do Ministério Público do
Trabalho (IPEATRA) e a Associação Brasileira
dos Advogados Trabalhistas (ABRAT).

Na foto, o Juiz Roberto Vieira de Almeida Rezende, Diretor
AMATRA 2, a Juíza Patrícia Maeda, Presidenta da AMATRA XV, a
Juiza Noemia Porto, Vice-Presidente da ANAMATRA, o
Desembargador Adalberto Martins, Diretor da EJUD-2 e a
Procuradora do Trabalho, Adriane Reis de Araújo, Presidente do
IPEATRA.

A magistrada par cipou do painel denominado “O Trabalho na Reforma Trabalhista”,
onde palestrou sobre a Reforma Trabalhista
na Perspec va de Gênero.
Para a Presidenta: “A par r da teoria da
divisão sexual do trabalho é possível compreender porque os efeitos decorrentes da
entrada em vigor da Lei 13.467/2017 no
mercado de trabalho são mais intensos e
desaﬁadores para as trabalhadoras.”

Na foto, o Doutor Luis Carlos Moro, da ABRAT, o Desembargador
Adalberto Martins, Diretor da EJUD-2, a Doutora Gabriela Neves
Delgado, da ABRAT, a Juíza Patrícia Maeda, Presidenta da
AMATRA XV e o Procurador do Trabalho Angelo Fabiano farias da
Costa, Presidente da ANPT.
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12º Encontro Anual de Magistrados Aposentados
Reúne mais de 70 Participantes

Em sua 12ª Edição o Encontro Anual de
Magistrados Aposentados contou com a par cipação de mais de 70 convidados, entre magistrados e familiares. O evento foi realizado no
restaurante Vila Paraíso, em Joaquim Egídio, no
dia 29 de setembro.

Presidente do TRT-15, pelo Desembargador José
Antonio Panco , Diretor de Aposentados da
AMATRA XV, pelo Juiz Rodnei Doreto Rodrigues,
Diretor de Aposentados da ANAMATRA e pelo
Desembargador Luís Carlos Cândido Mar ns
Sotero da Silva, Presidente da ABAS 15.

O Diretor de Aposentados da AMATRA XV,
Desembargador José Antonio Panco , a
Presidenta da associação, Juíza Patrícia Maeda,
ﬁzeram a recepção dos convidados. Um dos
grandes momentos do evento ﬁcou por conta
das homenagens feitas aos magistrados que se
aposentaram desde o úl mo evento, realizado
em outubro de 2017.

Os homenageados foram os magistrados aposentados: Alcione Maria dos Santos Costa
Gonçalves, Carlos Augusto Escanfella, Henrique
Damiano, Inez Maria Jantalia, Jaide Souza Rizzo,
José Roberto Thomazi, Luciana Moro Loureiro.

Os discursos foram realizados pela Juíza Patrícia
Maeda, Presidenta da AMATRA XV, pelo
Desembargador Fernando da Silva Borges,
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Seriam homenageados também os associados:
Afrânio Flora Pinto, Maurízio Marche , Mônica
Aiex e Wilson Pocidônio da Silva, aposentados no
ano corrente, que não puderam comparecer ao
evento, mas receberão a placa de reconhecimento em sua residência.
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ARTIGO

Noemia Garcia Porto
Vice-Presidente da ANAMATRA

Reforma trabalhista e processo constituinte:
o poder que não emana do povo
Lei nº 13.467/2017 é um dos eventos jurídicos de maior abalo
à estrutura normativa dos direitos sociais trabalhistas

Três décadas depois do advento da Cons tuição de 1988, que, dentre os seus feitos inéditos, contemplou
o reconhecimento formal dos direitos dos trabalhadores como fundamentais, é necessário reconhecer
que o alcance dos arts. 7º a 11 têm sido objeto das mais variadas disputas, e nem sempre voltadas à ideia
primordial da centralidade do cidadão que necessita do trabalho para viver. Os direitos sociais, nos
discursos sobre a cons tuinte 87/88, apareciam como conquista e avanço, no entanto, em tempos mais
recentes foi ganhando espaço a propagação do senso comum de que representariam entrave ao
desenvolvimento econômico.
O advento da Lei nº 13.467/2017 é um dos eventos jurídicos de maior abalo à estrutura norma va dos
direitos sociais trabalhistas. Podem ser mencionadas, numa abordagem inicial: a possibilidade de
negociação cole va abaixo da proteção garan da em lei; a existência de negociação direta entre
trabalhador e empregador; a exclusão de normas de duração do trabalho como equivalentes às de
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medicina e segurança; o es mulo a contratações que não fortalecem o regime cons tucional de emprego
como autônomo exclusivo, intermitente e terceirizado; e as diﬁculdades impostas no acesso à Jus ça do
Trabalho, com limitação da gratuidade de jus ça e previsão de sucumbência em desfavor do trabalhador.
As premissas que animaram essas alterações foram as de modernização das linhas de produção,
existência de excesso de direitos para os trabalhadores que engessam as relações de trabalho,
desenvolvimento econômico como um ﬁm em si e necessidade de maior liberdade contratual.
Aos direitos trabalhistas foi negada a condição de direitos de cidadania, sendo tratados como mero
assistencialismo que poderia ser concedido ou re rado a depender do ﬂuxo da economia. Essas ideias,
porém, não são inéditas.
Alguns exemplos são elucida vos quanto às diﬁculdades persistentes no trato dos direitos trabalhistas
como direitos fundamentais. A PEC nº 341/2009, apresentada na Câmara dos Deputados, previa a
redução para dois ar gos apenas, descons tucionalizando diversas garan as, ou seja, abarcava explícita
modiﬁcação que pretendia re rar determinados temas, ao menos formalmente, do status
cons tucional. Assim, lei disporia sobre a garan a dos trabalhadores e as a vidades sindicais seriam
previstas em lei. A premissa era de que tais direitos não eram matéria adequada ao texto da Cons tuição.
Em 2011, aprovada a sua criação pelo TSE, o Par do Social Democrá co (PSD) lançou manifesto
propondo uma revisão cons tucional exclusiva. O par do defendia a inicia va e a propriedade privadas e
a economia de mercado, como regime capaz de gerar riqueza e desenvolvimento. Falava que o Brasil
precisava se modernizar, tornando-se mais ágil, libertando-se das impossibilidades e oferecendo,
verdadeiramente, igualdade de oportunidades àqueles que querem se proﬁssionalizar, gerir o próprio
negócio e vencer na vida. Os direitos sociais apareciam apenas na prioridade de assistência aos
desamparados. O silêncio nas manifestações iniciais do par do quanto à questão trabalhista apontava no
sen do de que o desenvolvimento econômico propugnado não viria acompanhado do compromisso com
a melhoria da condição social dos trabalhadores. Nesse sen do, sobreveio a PEC nº 98 de 2011 para
possibilitar a realização da revisão por meio de uma Câmara Revisional exclusiva, que seria instalada em
2015.
As PECs de 2009 e de 2011, embora mais recentes, não são exemplos isolados. Também tramitou no
Congresso Nacional, com parecer favorável, à unanimidade, da Comissão de Cons tuição e Jus ça, a PEC
nº 157/2003, que propunha um procedimento diferenciado de revisão cons tucional, culminando com o
referendo popular. Seus defensores alegavam a vantagem de a proposta promover uma espécie de
modernização da Cons tuição, permi ndo sua atualização periódica, com o apoio da vontade do povo.
Insis a-se na ideia equivocada de que a Cons tuição de 1988 teria supostos excessos, que deveriam ser
sanados por um procedimento de revisão. A hipótese de modernização do Estado brasileiro passaria pela
redução do âmbito norma vo de proteção aos trabalhadores.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de São Paulo, apresentou ao Poder Execu vo, em 2011, minuta de
anteprojeto de lei pelo qual seria criada, no ordenamento jurídico brasileiro, a ﬁgura do Acordo Cole vo
de Trabalho com Propósito Especíﬁco. O ins tuto seria instrumento u lizado por sindicato proﬁssional
habilitado pelo Ministério do Trabalho, o qual, entabulado no âmbito de determinada empresa, versaria
sobre condições especíﬁcas de trabalho. Como a en dade teria que receber uma espécie de credencial
do Poder Execu vo, admi a-se a interferência estatal na organização sindical. A primeira premissa era a
de que a legislação trabalhista, oriunda da década de 1930, ainda estabelece restrições à organização
sindical e à negociação cole va; a segunda, de que deve ser vista como um problema a existência de
ques onamento judicial sobre os acordos cole vos celebrados. Como é possível perceber, a questão
posta diz respeito ao conﬂito entre “negociado e legislado”. No passado, houve empenho do Poder
Execu vo na aprovação do PL nº 5.483/2001, que, segundo consta na própria ementa explica va do
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projeto, ﬂexibiliza a CLT. Em ambas as inicia vas, ocorridas em momentos diferentes e por atores
dis ntos, houve a tenta va de transformação da negociação cole va em instrumento de ﬂexibilização
dos direitos assegurados pela legislação trabalhista.
O poder cons tuinte não se esgota no momento de promulgação do texto. É um exercício permanente
que pode conferir legi midade, autoridade e força para estabelecer o que a cons tuição cons tui, e
mesmo para manter a sua força norma va ou revogá-la. Ocorre que a inclusão da população, com efe vo
gozo de exercício dos direitos fundamentais é essencial para a cidadania e para a democracia e, com elas,
para a dimensão procedimental do poder cons tuinte, que não se confunde, e tampouco se encerra, com
a democracia representa va.
Entre a forma e a matéria cons tucionais existe uma distensão, exposta no percurso acidentado dessas
tenta vas de mudanças cons tucionais e de alterações em legislação ordinária, culminando com a
recente aprovação da Lei nº 13.467/2017, que coloca à prova esse elemento procedimental do poder
cons tuinte, com ameaça persistente aos direitos sociais de conteúdo trabalhista, justamente sob a
lógica de que cons tuem excesso inadmissível.
A Lei nº 13.467/2017 foi aprovada com discursos sobre a urgência de um suposto Brasil que tem pressa,
tendo como pano de fundo a jus ﬁca va sobre uma também suposta tendência irreversível da
economia. Nenhum espaço ins tucional foi criado, durante a tramitação, para importantes demandas
difundidas na sociedade civil como os da liberdade sindical plena; formas de remuneração que
observassem a maior intensiﬁcação do trabalho na era pós-fordista; controle efe vo das dispensas
arbitrárias; promoção da concorrência leal entre as empresas, coibindo o dumping social; mecanismos de
redução dos acidentes e doenças proﬁssionais; combate às discriminações no mundo do trabalho; entre
outros. A realidade, traduzida em diversos estudos e esta s cas, do desamparo, da crise sindical, do
empobrecimento salarial e da exclusão de incontáveis trabalhadores foi silenciada.
Ser povo que trabalha e demanda proteção em razão da desigualdade estrutural do mercado, na
perspec va de quem apoiou a reforma, não é moderno, soa excessivo, precisa ser sanado e diﬁculta o
exercício da liberdade. Mas na perspec va de quem? De qual povo? De qual Brasil? O percurso do
cons tucionalismo social de 1988 está marcado pelas diﬁculdades de resistência aos discursos
recorrentes de que modernizar, progredir e crescer economicamente devem vir conjugados com o
sacri cio dos direitos sociais e dos trabalhadores e de suas famílias. Aﬁnal, como ser livre na pobreza?
Os próprios cidadãos devem se apropriar do discurso da cons tuição como luta pela realização de
direitos. O elemento procedimental do poder cons tuinte não se relaciona com as ideias que vão e vem
sobre congressos revisores, poder cons tuinte permanente ou outras alterna vas similares que visam a
aumentar o poder de decisão de parlamentares eleitos. Trata-se do movimento em que a cons tuição
seja e se torne uma reivindicação, não apenas simbólica, mas real e constante do povo. A ideia de povo
não pode ser apropriada por nenhum integrante do poder cons tuído como uma homogeneidade
distante da realidade vivida num mercado de trabalho profundamente desigual. O que há de essencial
como desaﬁo para o futuro é a revitalização do poder cons tuinte como processo, isto é, como poder que
realmente emana de um povo concreto.
O presente ar go está incluído em uma série dedicada aos 30 anos da Cons tuição de 1988. Este espaço é
compar lhado por professores e pesquisadores integrantes do grupo de pesquisa “Percursos, Narra vas,
Fragmentos: História do Direito e do Cons tucionalismo” (UnB – Programa de Pós-Graduação em Direito,
Estado e Cons tuição), por componentes do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) e por
pesquisadores convidados.
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AS INSCRIÇÕES PARA OS JOGOS NACIONAIS DA ANAMATRA ESTÃO ABERTAS!
A AMATRA XV TEM UM HISTÓRICO DE COMITIVAS VENCEDORAS EM TODAS
AS EDIÇÕES DO EVENTO, E O OBJETIVO É AMPLIAR AINDA MAIS ESSAS
CONQUISTAS EM 2018!
PARA INCENTIVAR OS ATLETAS, A AMATRA XV CUSTEARÁ AS INSCRIÇÕES E
OFERECERÁ UM INCENTIVO A TODOS OS ASSOCIADOS QUE PARTICIPAREM
DE QUALQUER MODALIDADE NOS JOGOS DESSE ANO!

participem!
Prazo final para inscrição

15/10/2018
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