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AMATRA XV PENSA

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

E 2018 chega ao m...
2018 foi o ano em que lembramos os 130 anos da
Lei Áurea, os 70 anos da Cons tuição da OIT e da
Declaração de Filadélﬁa, os 70 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, os
50 anos do Ato Ins tucional nº 5 e os 30 anos da
nossa Cons tuição Cidadã.
Sobre avanços e retrocessos, 2018 foi o ano em
que sen mos os efeitos da Lei n. 13.467/2017.
Sim, de fato, houve uma considerável redução no
número de novas reclamações, mas esta seria
um mo vo de comemoração?
Dados do Relatório do Conselho Nacional de
Jus ça (CNJ) – “A Jus ça em Números 2017” –
indicam como principal fator de li giosidade na
Jus ça do Trabalho o inadimplemento das
obrigações contratuais trabalhistas, inclusive de
verbas rescisórias, respondendo por 88,74% das
ações ajuizadas na Jus ça do Trabalho.
Portanto, se a redução das novas ações girou em
torno de 30% em 2018, é provável que demandas que versem sobre mero descumprimento de
obrigação – como o pagamento de verbas
rescisórias – tenham deixado de ser ajuizadas.
Infelizmente, a queda no nível de ajuizamento de
ações no Primeiro Grau da Jus ça do Trabalho
não representa uma sociedade com menos
conﬂitos, mas sim produto das barreiras
impostas ao acesso à jus ça.
A Jus ça do Trabalho historicamente sempre foi
a jus ça mais próxima da sociedade civil. Não é a
toa que a expressão “vá procurar seus direitos”
seja muito relacionada ao ato de reclamar na
Jus ça do Trabalho. Ela é o locus onde o trabalhador resgata sua cidadania.
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No ano das fake news, os ataques à Jus ça do
Trabalho ganharam força. Os mitos propagados
na década de 1990 voltaram revigorados pelas
redes sociais. Não basta ser o ramo do Poder
Judiciário mais célere, cria vo, conciliador. Suas
virtudes se tornam seus defeitos. Fica aqui a
pergunta: a quem interessa a ex nção ou o
enfraquecimento da Jus ça do Trabalho?
Em 2018 presenciamos com surpresa e tristeza o
anúncio do ﬁm do Ministério do Trabalho, no
mesmo ano em que ainda são no ciadas ações
ﬁscais em que são libertados trabalhadores
encontrados em situação análoga à de escravo.
Mas 2018 não foi apenas lamentos. É claro que
não alcançamos tudo o que desejamos para este
ano, mas devemos reconhecer que enfrentamos
momentos sensíveis, como a própria implementação da Resolução n. 219, CNJ. A luta pelo
assistente de juiz subs tuto atravessou diversas
gestões na associação e ao ﬁnal de 2018 esta luta
pra camente chega ao ﬁm. Sairemos todos os
magistrados do TRT15 vitoriosos com condições
de trabalho mais adequadas e isonômicas.
Tivemos diversas oportunidades de nos encontrarmos fora do ambiente de trabalho, seja para
discu r questões associa vas ou jurídicas
(CONAMAT e Congresso da AMATRA XV), seja
para pra car a vidades sicas (Jogos da
ANAMATRA), ou ainda para apenas confraternizar com colegas (em todas as Circunscrições).
Tivemos sim ó mos momentos em 2018!
E assim saímos de 2018 fortalecidos e unidos
para enfrentarmos os desaﬁos que estão por vir.
Tenham todos um ó mo recesso e que venha
2019!

AMATRA XV ENTREVISTA

Desembargadora Presidente do TRT-15,
Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes

A entrevistada dessa edição é a Desembargadora
Presidente do TRT-15 no biênio 2018/2020,
Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes.
A Desembargadora iniciou sua trajetória no
direito como advogada, em fevereiro de 1988 foi
aprovada no concurso da Procuradoria do
Trabalho e em seguida, em 01/12/1988, no 1º
concurso da Magistratura Trabalhista da 15ª
Região em 11º lugar, iniciando o exercício da
judicatura no cargo de Juíza do Trabalho
Subs tuta. Foi Juíza Titular na 1ª Junta de
Conciliação e Julgamento, hoje 1ª Vara de
Araçatuba, de 27/07/90 a 16/09/90; na 2ª Vara
de Jaú, de 17/09/90 a 18/12/90; na Vara de
Itanhaém de 19/12/90 a 25/04/2002 e de
26/04/2002 até o dia 03/ 05/06 na jurisdição da
cidade de Salto.
Foi incorporada à lista de Juízes Subs tutos do
TRT-15, no período de 18/04/1997 a 03/05/2006,
até ser promovida para o cargo de Juíza Togada do

Tribunal, com posse e exercício em 04/05/2006,
após 18 anos de Magistratura.
Compõe a Rede Nacional de Cooperação
Judiciária, inicia va da Comissão de Acesso à
Jus ça e à Cidadania do Conselho Nacional de
Jus ça – CNJ, que trata de implantar no Judiciário
brasileiro a cultura da cooperação entre magistrados e tribunais, atuando como Presidente do
Núcleo de Cooperação do E. TRT.
Em outubro de 2012 foi agraciada pelo E. Tribunal
Regional do Trabalho da 17ª Região – Espírito
Santo, com a Ordem Capixaba do Mérito
J u d i c i á r i o d o Tr a b a l h o n o g r a u d e
COMENDADOR.
Integrou a Administração do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região, ocupando o cargo de
Vice-Presidente Judicial – durante o biênio
2015/2016.

5

AMATRA XV: Doutora Gisela, quais as perspec vas da próxima gestão do TRT-15, o segundo
maior Tribunal do Brasil e o mais produ vo e
eﬁciente da Jus ça do Trabalho brasileira?
Desembargadora Gisela Moraes: De acordo com
dados do relatório Jus ça em Números, divulgados pelo Conselho Nacional de Jus ça - CNJ, o
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região é o
mais produ vo e eﬁciente dentre os Tribunais de
grande porte da Jus ça do Trabalho. Signiﬁca
dizer que o TRT da 15ª Região logrou apresentar
alto nível de produ vidade com os recursos
disponíveis, compara vamente aos outros
Tribunais Regionais do Trabalho.
A perspec va que se apresenta à próxima gestão
consiste, pois, em dar con nuidade às ações
aptas a assegurar a manutenção desse resultado
e, no que couber, aprimorá-las, não obstante a
notória restrição orçamentária que a nge o
Poder Judiciário e, especiﬁcamente, a Jus ça
Trabalhista.
O desaﬁo de se “produzir mais com menos",
especialmente se considerado o cenário pátrio e
mundial, marcado pela severidade que dada vez
mais se impõe aos agentes públicos, exigirá da
próxima gestão rigoroso enfrentamento para
manter os índices já alcançados, buscando
desburocra1 zar os trâmites processuais, bem
como elevar os níveis de processos solucionados
e reduzir a taxa de conges onamento de
processos.
Certamente, assuntos tais como a reforma
trabalhista, a eventual retomada das discussões
acerca da questão previdenciária, a perspec va
de con nuidade ou agravamento da crise
econômica e as restrições orçamentárias, dentre
outros tópicos, deverão se impor e, em alguns
momentos, pautar as ações e nortear as decisões
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª - Região.

XV: Sobre a Resolução 219 do CNJ, o que ainda
falta implementar? Quais as perspec vas para
abertura de novos concursos?
Desembargadora: Foi ins tuído, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o
Comitê Gestor Regional da Polí ca Nacional de
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição, prevendo, dentre as suas atribuições,
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o apoio à Administração na deﬁnição das
diretrizes visando ao cumprimento da Resolução
219, do Conselho Nacional de Jus ça (CNJ).
A par r das deliberações desse Colegiado, foram
deﬁnidas pela Administração do Tribunal as
ações a serem adotadas para o cumprimento da
norma, consolidadas no Plano de Ação enviado
ao Conselho Nacional de Jus ça, contemplando
a vidades que repercu rão nos próximos
exercícios.
Foram editados diversos atos visando à adequação da força de trabalho entre os graus de
jurisdição que, aliados às recentes mudanças na
legislação trabalhista que, redundaram na
redução do número de processos recebidos no
primeiro grau de jurisdição, já apontam para um
excedente de pessoal no 1º grau, quando consideradas as regras deﬁnidas pela Resolução do
CNJ.
Deve-se frisar, outrossim, que como resultado
das ações empreendidas para o cumprimento da
norma, foram criadas 133 funções comissionadas de assistente de Juiz, sem aumento de
despesa, a par r da transformação de outros
encargos.

Está em andamento concurso público para
provimento de vagas de formação de cadastro
reserva dos seguintes cargos: Analista judiciário Área Judiciária – Especialidade Oﬁcial de
Jus ça Avaliador Federal, Analista Judiciário –
Área Judiciária, Analista Judiciário - Área
Administra va, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade História, Analista
Judiciário – Área Apoio Especializado –
Especialidade Medicina, Analista Judiciário –
Área Apoio Especializado – Especialidade
Medicina (psiquiatria), Analista Judiciário – Área
Apoio Especializado – Especialidade
Odontologia, Analista Judiciário – Área Apoio
Especializado – Especialidade Psicologia, Técnico
Judiciário – Área Administra va – Especialidade
Segurança e Técnico Judiciário – Área de Apoio
Especializado – Especialidade Enfermagem.

Estratégico que estabelece em 2,6% o patamar
máximo desse índice.
Vale mencionar, ainda, o Ato Regulamentar GP
nº 10/2018, que regulamentou, no TRT da 15ª
Região, a modalidade de teletrabalho, que
dispõe sobre o trabalho remoto ou a distância
dos servidores. Referida modalidade foi adotada, preliminarmente, em caráter experimental,
com vistas a propiciar em síntese, a o mização
do tempo de trabalho e a melhoria da qualidade
de vida dos servidores, apresentando, desde o
início de sua implantação, resultados exitosos.
XV: Como lidar com o problema orçamentário,
com o ﬁm do acréscimo de percentual de 0,25%
repassado pelo execu vo?

XV: Como lidar com o problema da intensiﬁcação do trabalho no judiciário, principalmente
com relação a saúde dos magistrados e servidores?

Desembargadora: Um dos maiores desaﬁos
atuais da gestão do Tribunal Regional do
Trabalho consiste no ajuste das despesas a ﬁm de
assegurar o pleno funcionamento, sob· efeito da
redução signiﬁca va de recursos des nados à
manutenção do órgão.

Desembargadora: A Secretaria de Saúde do
Tribunal, em atuação coordenada com a
Comissão de Qualidade de Vida do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, desenvolve
ações preven vas que visam assegurar um
melhor ambiente de trabalho para os magistrados e servidores do Tribunal, o que inﬂui
diretamente na capacidade de resposta às altas
demandas de trabalho do Regional.

O limite de gastos imposto pela Emenda cons tucional nº 95 / 2016 impõe severas restrições a
novos inves mentos e na medida em que
estabelece novos patamares para as despesas de
custeio, tem demandado esforço signiﬁca vo no
sen do de rever contratos con nuados, como os
de locações, terceirização, segurança etc.

Destacam-se as campanhas de prevenção de
doenças e as ações ins tucionais voltadas à
valorização dos colaboradores, tendo como
exemplo recente a Semana do Servidor, que
passou a fazer parte do calendário oﬁcial de
a vidades da Corte, tendo havido neste ano sua
segunda edição.
Ademais, os órgãos superiores deﬁnem diretrizes para os órgãos do Poder Judiciário e, especiﬁcamente, da Jus ça do Trabalho, rela vamente a
ações de promoção da saúde ocupacional e de
prevenção de riscos e doenças relacionados ao
trabalho (Resolução CSJT n. º 141/2014).
A Administração está atenta aos efeitos do
volume de trabalho na saúde de seus magistrados e servidores, monitorando os índices de
absenteísmo e de Acidentes de Trabalho e
Doenças Ocupacionais.
Destaca-se que o indicador de absenteísmo está
conforme a meta ins tucional deﬁnida no Plano

Ressalte-se que as ações já adotadas e aquelas
que serão deﬁnidas para os próximos exercícios
assegurarão a observância dos limites legais de
despesas deﬁnidos.
Corolário, ainda, da ordem cons tucional
inaugurada pela EC 95, o provimento de cargos
vagos com impacto orçamentário, ou seja,
aqueles decorrentes de aposentadorias ou
falecimento com ins tuição de pensão, passaram a ser limitadíssimos e dependentes de
autorização do órgão central orçamentário da
Jus ça do Trabalho - CSJT.
Atualmente, mais de 170 cargos efe vos do
Tribunal estão vagos e sem perspec va de
des nação, impactando sobremaneira as
a vidades jurisdicionais e administra vas, não
obstante a destacada produ vidade dos
magistrados e servidores da Casa.
XV: Como legi mar o Direito Social em uma
época tão avessa à solidariedade?
Desembargadora: Dentre os direitos sociais
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previstos no art. 6 ° da Cons tuição Federal de
1988, os direitos trabalhistas, com suas garan as, assumem especial relevância, como garan a
liberdade igualdade e inclusão na sociedade.
Como corolário dessas garan as, no âmbito da
Jus ça do Trabalho, considerando que a conciliação e a mediação cons tuem instrumentos
efe vos e consensuais de paciﬁcação social,
solução e prevenção de li gios, a Resolução n.º
174, do Conselho Superior da Jus ça do
Trabalho, regulamentou as polí cas de conciliação na Jus ça do Trabalho e ins tuiu um plano
nacional de es mulo à mediação e à conciliação
na solução de conﬂitos trabalhistas.
No âmbito do TRT da 15ª Região, o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas (Nupemec) tem por atribuição essencial planejar, efe var e fomentar a
u lização de métodos alterna vos de solução de
conﬂitos como a conciliação e a mediação, a ﬁm
de proporcionar à sociedade uma prestação
jurisdicional célere, efe va e que solucione os
conﬂitos de forma preven va, contribuindo para
a paciﬁcação social.
As diretrizes do Nupemec são realizadas pelos
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Centros Judiciários de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas da Jus ça do Trabalho
(Cejuscs-JT) do TRT da 15ª Região - um no 2 º grau
e doze na 1ª instância, nos fóruns trabalhistas de
Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas,
Franca, Limeira, Presidente Prudente , Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto, São José dos
Campos, Sorocaba e Taubaté, que têm como
principal atribuição aproximar empresas e
trabalhadores para que, por meio da mediação
e da conciliação, possam chegar a uma
solução sa sfatória para o seu conﬂito, sem a
necessidade da imposição de uma decisão
judicial.
Os Cejuscs-JT contam com a atuação de magistrados e servidores qualiﬁcados e treinados em
mediação pela Escola Judicial do TRT da 15ª
Região.
As audiência acontecem em mesas-redondas,
com o tratamento adequado e individualizado de
cada caso. Nessa ambiente diferenciado , as
palavras de ordem são atendimento humanizado, diálogo, perseverança e mo vação. Os
Cejuscs atuam também de forma i nerante nas
Varas do Trabalho da jurisdição.

JUSTIÇA NA COMUNIDADE
USINA DE IDEIAS

Encontros para Capacitação e Culminância
do Programa TJC reúnem mais de 450
participantes em municípios da 15ª Região

Culminância em Indaiatuba/SP

Encerrando as a vidades do TJC na 15ª Região
em 2018, foram realizadas duas culminâncias. A
primeira reuniu cerca de 150 par cipantes, entre
magistrados da Jus ça do Trabalho da 15ª
Região, professores e alunos das escolas públicas
municipais de Indaiatuba, que pres giaram o
Encontro para Culminância do Programa
Trabalho, Jus ça e Cidadania, realizado no dia 21
de novembro, na Escola Ambiental Bosque do
Saber.
Compuseram a mesa de abertura as seguintes
autoridades: o Doutor Edmundo Fraga Lopes,
Desembargador do Trabalho e Vice-Presidente
Judicial do TRT da 15ª Região; a Doutora Adriene
Sidnei de Moura David, Juíza Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Piracicaba e integrante da Comissão
de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV;
o Doutor Paulo Penteado Crestana, Procurador
do Trabalho em Campinas e Coordenador
Regional da Coordenadoria de Combate à
Exploração do Trabalho da Criança e do
Adolescente do MPT – Coordinfância; o Doutor
Antônio Carlos Pinheiro, Corregedor Geral do

município de Indaiatuba; a Senhora Rita de
Cássia Trasfere , Secretária de Educação de
Indaiatuba; o Professor João Carlos Nunes
Pereira, Gestor da EMEB Prof.ª Áurea Moreira da
Costa; a Professora Vânia Accioly Cahet, Gestora
da EMEB Prof. Leonel José Vitorino Ribeiro.
Após as saudações iniciais proferidas pelas
autoridades à mesa de abertura, o Professor João
Carlos Nunes Pereira, Gestor da EMEB Prof.ª
Áurea Moreira da Costa, e a Professora Vânia
Accioly Cahet, Gestora da EMEB Prof. Leonel José
Vitorino Ribeiro, receberam a placa da
ANAMATRA pela par cipação das respec vas
escolas no TJC. O aluno Valdir Chiérico Barbosa e
a aluna Genivalda Santos de Jesus receberam os
cer ﬁcados de par cipação no Programa,
emi dos em parceria com a Secretaria Educação
de Indaiatuba. Os demais alunos receberão os
cer ﬁcados até o ﬁm do ano.
Posteriormente, o aluno Emerson Rogério Franco
leu o texto redigido pelos alunos da Educação de
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Jovens e Adultos da EMEB Prof.ª Áurea Moreira
da Costa sobre os conhecimentos construídos
com o TJC na escola e foi apresentado um vídeo
com o registro das a vidades desenvolvidas em
2018. O mesmo procedimento foi realizado pela
aluna Ozilene Paula de Oliveira, da EMEB Prof.
Leonel José V. Ribeiro e, também, foi apresentado o vídeo com o registro das a vidades
desenvolvidas nesta escola.
Encerrando a programação, os alunos do 5º ano
da EMEB Prof. Leonel José V. Ribeiro ﬁzeram uma
breve apresentação a respeito do combate ao
trabalho infan l e da expecta va de um futuro
promissor para todas as crianças.

possível constatar as mensagens levadas pelo
Programa. Sensação de missão cumprida.”
Quanto às a vidades do TJC em Campinas, o 8º
Encontro para Capacitação do Programa
Trabalho, Jus ça e Cidadania em Campinas foi
realizado no dia 27 de novembro, no Plenário do
TRT da 15ª Região, contando com a presença de
60 par cipantes, entre magistrados, professores
e servidores da rede municipal.
O ciclo de a vidades do TJC (capacitação dos
professores, palestras dos magistrados nas
escolas e culminância) será retomado no primeiro trimestre de 2019 em Campinas, Indaiatuba e
Sorocaba.

Para a Doutora Adriene Sidnei de Moura David,
integrante da Comissão de Direitos Humanos e
Cidadania da AMATRA XV, “trata-se do momento
de maior efe vidade do Programa. A culminância reﬂete o aprendizado e, mais uma vez,
mul plica conhecimento. O pres gio proporcionado pelas autoridades presentes, representantes de várias ins tuições, reforça a importância
do programa e o seu reconhecimento como
instrumento de transformação da sociedade.”
A segunda culminância foi realizada em
Sorocaba. Magistrados da Jus ça do Trabalho da
15ª Região, professores e alunos das escolas
públicas municipais, totalizando cerca de 250
par cipantes, pres giaram o Encontro para
Culminância do Programa Trabalho, Jus ça e
Cidadania, realizado no dia 03 de dezembro, no
Centro de Referência em Educação.
Compuseram a mesa de abertura os seguintes
convidados: o Doutor Valdir Rinaldi Silva, Juiz
Titular da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba e
Diretor Regional da AMATRA XV em Sorocaba, o
Doutor Juliano Alexandre Ferreira, Procurador
do Trabalho no Município de Sorocaba, o Senhor
André J. Gomes, Secretário de Educação de
Sorocaba, e o Senhor José Valen m Marques,
servidor público do TRT da 15ª Região.

Culminância em Indaiatuba/SP

Culminância em Sorocaba/SP

Proferidas as saudações iniciais dos integrantes
da mesa de abertura, as escolas par cipantes da
atual edição do TJC receberam as premiações da
AMATRA XV e os trabalhos dos alunos foram
apresentados ao público. Tratava-se de vídeos
que registravam paródias, poesias, depoimentos
e recitais inspirados nos temas dos direitos
sociais e trabalhistas deba dos em sala de aula
entre alunos, professores e magistrados da 15ª
Região.
Para o Doutor Valdir Rinaldi Silva, “o obje vo foi
alcançado. Em cada manifestação dos alunos foi

10

Capacitação em Campinas/SP

PSICOGRAFANDO O
BARÃO DE ITARARÉ

Marcus Menezes Barberino Mendes
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Vice-Presidente da AMATRA XV
Vice-Diretor e Coordenador
Pedagógico da ESMAT 15

O Barão Digital, ou o Passado que não Passa

Já havia tempos que não conseguia um contato
estelar com o Barão de Itararé. Súbito, enquanto
assis a um programa sobre o que mudou no
mundo do trabalho com a reforma con da na lei
13.467/2017 sen um sussurro no ambiente, um
cheiro de tubo de imagem de televisão quebrado
e eis que o barão se materializou na telona de 50
polegadas que estava na minha frente, com um
ar de espectro digital.

Como jornalista, fez um síntese do que colheu
dos imortais Joaquim Pimenta, San Tiago Dantas
e Arnaldo Sussekind, insuspeitos reformistas
sociais. Disse-me, também, que parte das
divagações foram subme das e aprovadas por
Lord Keynes, mas desconﬁo que tenha sido
apenas um surto de megalomania do Barão, pois
jamais o bardo economista se debruçou sobre a
realidade tupiniquim.

Disse que estava sensibilizado com o FEBEAPÁ
redivivo acerca da confusão entre trabalho,
direito social e mercado numa economia capitalista e resolveu ques onar três personagens de
dis ntas áreas, já habitantes do circo pérpetuo
(palavras dele, pois jurei ter ouvido círculo
pérpetuo), acerca das imbricações entre mercado, direito social e trabalho humano.

A coisa ﬁcou assim: “ Como o Direito do Trabalho
parece estar sendo colonizado pela microeconomia, não custa olhar a coisa sobre as vistas de
acento algo keynesiano: a proposta, ao menos
no falar dos noviços televisivos pretende combater a li giosidade (em verdade escolheu retalhos
de votos vencidos para ampliar o uso do tempo
do trabalho e afastar a patuléia do poder permanente do Estado- o Judiciário).
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A regulação produz li giosidade quando as
partes não aderem a regra posta e existe mercado de serviços jurídicos (estatal ou privado)
capaz de sustentar a li giosidade. No Brasil, a
li giosidade está em todos os campos do direito
(principalmente o tributário e o administra vo,
onde o capital peita a sociedade e o Estado). E o
Direito do Trabalho? Ainda que seja parte central
da sociabilidade de todas as sociedades humanas, ele con nua a ser caudatário dos arranjos
produ vos. Se há li giosidade em todas as
dimensões do direito, haverá também aqui.
E o nó górdio? São vários, sociabilidade individual, ausência de conﬁança nos agentes sociais
(família, igrejas, sindicatos) e, principalmente, a
falta de adesão da elite à lei (pensão alimen cia,
tributos, uso do solo e, também aviso prévio
horas extras e quejandos). Descumprir a lei tem
vários fundamentos: polí cos (anarquistas e
republicanos invocam a desobediência civil, o
primeiro sempre, o segundo conjunturalmente)
morais (eu bebo sim, mesmo se ver lei seca),
emo vos (traição e novo amor é sempre causa
de retaliação aos alimentandos) e mesmo
cálculo econômico (melhor não pagar desempregado e vulnerável a taxa mensal de 1% ao mês
do que deixar meu nome sujo no banco a 5% ao
mês).
Mas há uma emulação econômica para isso que
está longe de terminar, pois se essa a vidade
econômica parasse agora, produziria efeitos por
décadas ainda. Qual?

ﬁlosóﬁca, econômica e jurídica de que as novas
tecnologias realçam, reforçam e expandem a
possibilidade de mensurar o trabalho individual
à distância e mesmo sua duração? A resposta é,
igualmente, NÃO.
Logo, ao expandir o mercado de serviços jurídicos (formação bruta de capital ﬁxo), criou-se a
oferta de serviços jurídicos para todos os gostos
semân cos, semió cos e linguís cos. É como
formar padeiros. Ao ﬁnal, vão abrir padarias ou
se empregar em uma. E fazer o que? Pão.
Francês, croissant, sete grãos integrais ou com
bromato de potássio, pouco importa. Sai ao
gosto do freguês. Quer dizer, ao gosto do consumo.
Ao alterar a legislação em certo sen do
contrário ao vetor cons tucional cria-se
demanda para a li giosidade. Tanto para a
postulação como para a resistência judicial.
Parece possível concluir que a lei es mula o
mercado de serviços jurídicos a expandir suas
a vidades econômicas. Logo, incen va a
LITIGIOSIDADE.
Mais a li giosidade caiu? Esperem tolinhos. O
mercado está a se adaptar à nova regulação.
Num surto de boa vontade com os lançados na
vulnerabilidade do desemprego, alguns dos
propagandistas chegaram a dizer que a regulação proposta, ao permi r o uso de jornadas mais
ﬂexíveis (e parar a terra ao dizer que o trabalho
externo é sempre não aferível), busca facilitar
contratações.

Desde 1993 a expansão dos cursos jurídicos no
Brasil é parte relevante (senão a mais relevante)
da expansão do ensino superior. Ao dizer que
certos eventos não integram o tempo à disposição e as horas de trajeto, o projeto de lei impede
que os técnicos jurídicos que ofertam serviços
jurídicos criem hipótese de dis nção (dis nguish
ao gosto dos novilíngua) da suposta regra de
contenção? Não.

Direito do Trabalho não integra o curso de
macroeconomia de nenhuma grade curricular.
Nem os especialistas de Chicago são capazes de
tamanha poesia. Poesia sem métrica. De
Samuelson a Roberto Campos, todos hão de
reconhecer que trabalho é assunto menor para a
economia. Daí porque integra a microeconomia.
Variável dependente. e de ajuste.

E ao dizer que o teletrabalho (base da economia
chinesa na dinas a Ming e base da revolução
industrial inglesa com o pu ng out, coisa nova
como o andar para frente) integra-se ao ar go 62
da CLT, impede a comunidade jurídica de, novamente, dis nguir o trabalho externo aferível do
trabalho não aferível? Impede a discussão

Não há risco de direito do trabalho gerar um
único emprego. Salvo o temporário, que emprega a soldo ins tucional os dedicados a propagar
as virtudes da lei ao gosto das cadeias de produção de valor. O efeito agregado mais estudado da
legislação do trabalho no nível do emprego e da
renda é o de estabilizador da renda.

12

Para desenhar: sabe aquelas redes de proteção
que os pais cuidadosos compram para por nos
apartamentos? Pois é, aquilo funciona como um
estabilizador de vida, evitando que os pequenos
agentes sonhadores despenquem da súbita
liberdade de aprender a andar. O direito do
trabalho e parte dos serviços públicos que dão
renda e trabalho (remunerado, por supuesto),
atuam como estabilizador da renda interna,
impedindo que a renda nacional caia ver ginosamente e deprima ainda mais a economia ao
reduzir mais dras camente a renda disponível
para a compra de bens salários (comida, roupas,
sapatos, aluguel e quejandos).
Esse efeito, próprio de polí cas keynesianas, é
contrabalançado pelo desemprego aberto que a
recessão produz. Aberto mais conjuntural. Assim
que a economia retoma a a vidade a renda
disponível volta a crescer. Mas o emprego não.
Por que?
Porque os novos arranjos macroeconômicos
como a melhora do ambiente externo (China e
Europa) taxa de câmbio alta, inﬂação moderada
e juros candentes (ainda que indecentes) tende a
retomar a conﬁança e a a vidade. Daí se
expande a jornada e interrompe-se lay oﬀs
(inovação regulatória recente, mas dona clt é de
1943, dizem os espertos) .
No médio prazo, amplia-se as horas extras. Num
terceiro e úl mo movimento retoma-se
inves mento lento em capacidade produ va. E
só então se contrata, estruturalmente falando
(alguns setores que produzem para o mercado
interno - non tradeables podem expandir o
emprego esse ano). Mas o desemprego demora
a ceder porque há mais gente em busca de
emprego já que renda das famílias foi destroçada
pelo desemprego e pelos juros altos. Talvez
vejamos o desemprego cair de modo consistente
em 2019. May be.
Só que a nova proposição regulatória ao tornar a
jornada mais ﬂexível irá prolongar o uso do
capital ﬁxo ainda sem uso com a força de
trabalho remanescente já empregada. E teve
noviço dizendo que isso amplia o emprego? Só
com reza. E é bom que seja para muitos deuses.
Desenhando: o capitalista nha capital ﬁxo
ocioso ( uma jarra de três litros onde o andar de

cima coloca espumante, soda e frutas cítricas e
apelida de clericot). Para isso a lei lhe deu um
taça de cristal da bohemia com 50 mililitros de
capacidade. Ele necessitaria de 60 movimentos
de luxúria para esvaziar a jarra (usar o capital
ﬁxo).
A nova legislação está a ofertar um copo plás co
de 750 ml, desses que os gordinhos adoram fazer
reﬁl nos cinemas. Vai encher a pança e se
embriagar de trabalho humano só com quatro
movimentos.
Isso quer dizer que a legislação social atual cria
empregos? Não. O que cria emprego é a mistura
de Keynes, Maquiavel e pragma smo polí co e
social. O que cria emprego são os grandes ciclos
de expansão econômica e seus fundamentos são
três preços ou agregados da economia: câmbio,
taxa de juros e taxa de inves mento (estatal e
privado). Emprego é variável dependente. É
rabo. Rabo não abana cachorro.
Legislação social cumprida voluntariamente,
num compromisso de nação decente, produz
liberdade e dignidade para os cidadãos. E só.
Legislação empresarial e setorial produz aumento da taxa de retorno para indivíduos proprietários. Quando você mistura tudo isso num projeto
de lei que pretende subs tuir uma legislação que
se consolidou em 40 anos (daí o nome
Consolidação), sofreu centenas de mudanças,
inclusive para incorporar diversas formas novas
de sociabilidade moderna; sofreu o inﬂuxo de
um processo cons tuinte que durou de 1987 a
outubro de 1988 (a rigor começou já nas eleições
de 1986), e que adentrou à Câmara na véspera
do recesso legisla vo de dezembro de 2016, só
se pode achar que especialistas e a democracia
foram subs tuídos por espertos. Muito espertos.”
Fiquei a pensar que o Barão me engabelou. Não
consegui dis nguir no texto quem teria dito o
que, embora Sussekind pudesse ter dito tudo
isso. E San Tiago Dantas também. Já o Pimenta
era um me do e emper gado.
Também pensei que o Barão sabe mais do país de
hoje do que eu sobre o Brasil de ontem. Mas
deixa pra lá. O que importa é que a lei um dia vai
gerar empregos. Ao menos para os juristas. Que
venha o recesso!
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TOGA SARADA

AMATRA XV nos Jogos Nacionais
da ANAMATRA 2018

Foi realizado, entre os dias 31 de outubro e 03 de
novembro, a 11ª Edição dos Jogos Nacionais da
ANAMATRA 2018.
A AMATRA XV, mantendo bons resultados,
conquistou o quinto lugar geral nesta edição,
com 635 pontos, com o total de 13 medalhas. A
campeã foi a AMATRA IV, com 1495 pontos. Em
segundo lugar ﬁcou a AMATRA II, com 939
pontos e, em terceiro lugar, a AMATRA XXI, com
657.33 pontos.
Conforme par cipações anteriores nos Jogos
Nacionais, a AMATRA XV se destacou na corrida
rús ca. O Doutor Gilvandro de Lelis Oliveira
conquistou a medalha de ouro nos 10km
Masculino (de 40 à 49 anos), enquanto os
Doutores José Antônio Dosualdo, Rodarte
Ribeiro e Regina Rodrigues Urbano levaram as

14

medalhas de prata, nas modalidades 5km
Masculino (de 40 à 49 anos), 5km (Geral)
Masculino e 10km Feminino (de 40 à 49 anos),
respec vamente.
No tênis de quadra, a dupla formada por Regina
Urbano e Bruna Fonseca (AMATRA II), conquistou a medalha de prata. O Doutor Marcus
Menezes Barberino Mendes garan u a medalha
de bronze na categoria simples masculino.
A equipe da natação formada pelo juízes José
Antônio Dosualdo, Rodarte Ribeiro e Regina
Urbano compe ram nas categorias: masculino
400m e 50m, até 44 anos; masculino 50m e
100m, a par r de 45 anos; e feminino 50m,
100m, 200m e 400m, a par r de 45 anos,
respec vamente, levando 4 medalhas de ouro
conquistadas pela DoutoraRegina Urbano.

Rodarte Ribeiro
Juiz Titular da VT de Barretos

Depoimento sobre os Jogos
Caros colegas,
A intensidade de nossos trabalhos nos leva a deixar as preocupações
com nossa qualidade de vida ao plano secundário, sobretudo pela
redução drástica do tempo que temos disponíveis, tanto para o
convívio familiar, como social e principalmente para a prática de
exercícios físicos.
Confesso que os Jogos Nacionais da ANAMATRA acabaram se
tornando, em minha vida, o grande incentivador aos cuidados com a
minha saúde, pois a meta de melhorar, a cada ano, a minha participação,
obrigou-me a organizar e planejar minha rotina, para uma atenção ao
plano alimentar e ao cumprimento de uma sequência semanal de
treinamentos, ainda que não muito intensos, mas compatíveis com a de
um “atleta amador”, elevando substancialmente minha autoestima e
evitando o surgimento de doenças atreladas ao sedentarismo e às
pressões advindas de nossa proﬁssão.
Os Jogos Nacionais se tornaram ainda um ponto de encontro com os
colegas de nosso Tribunal, que talvez ﬁcamos por quase um ano sem
uma troca de ideais, tanto em virtude da estressante rotina de
trabalho, como pela distância física, advinda da extensão do TRT 15.
Permitem ainda a formação de uma amizade com colegas de outros
Regionais e que, embora vivendo realidade bem distinta da nossa,
convivem com boa parte dos problemas diários que enfrentamos,
criando, com isso, um estreitamento corporativo, cujo isolamento não
permitiria vivenciar.

O goleiro da equipe, Doutor Lucas
Falasqui Cordeiro ﬁcou impressionado com a organização do
evento, “Os Jogos Nacionais são
sensacionais. A oportunidade de
reunir com os colegas em um
evento é sem igual, sobretudo
quando realizado em um local
paradisíaco como em
Natal/RN.Sempre me surpreendo
com a organização do evento.
AMATRAS uniformizadas, transporte para os jogos e uma estrutura ímpar para garan r a disputa
na compe ção.
Ano que vem estarei nos jogos
novamente!’’
Já o Vice-Presidente da AMATRA
XV, Doutor Marcus Barberino
deixou o seguinte depoimento:
"Par cipo dos jogos quase sempre.
É um espaço diferente, onde
podemos mergulhar no lazer e
pra car o melhor dos esportes: a
convivência fraterna e relaxada.
Fiz tantos amigos ao longo das
edições que me considero um
atleta de alto rendimento. Se não
nos esportes, na aquisição de
afetos que me rendem viagens,
troca de livros e solidariedade."

A Diretoria da AMATRA XV, em
nome da Diretora de Esportes e
Qualidade de Vida, Doutora
Regina Rodrigues Urbano, agradece o empenho e par cipação de
todos os associados, garan ndo
mais um ó mo resultado para a
associação, e conclama todos os
associados, “o planejamento dos
próximos jogos em Vitória/ES já
está a todo vapor. Todos os par cipantes voltaram animados de Natal e com muito
pique para aumentar a par cipação dos
associados nos jogos.
Com a colaboração de diversos associados,
iniciaremos ações regionais que incen vem a
prá ca de esportes e a melhoria da qualidade de
vida dos Magistrados da 15a Região.
Junte-se a nós ! Desaﬁe-se a melhorar a cada dia.
Seja perseverante nos obje vos por você ﬁxados.
Juntos, conquistaremos a vitória em Vitória !”

Por tudo isso, aconselho o retorno a todos aqueles que já se
habituaram a participar desse evento e a primeira experiência, àqueles
que ainda relutam em vivenciar esses momentos, em que deixamos
um de ser juízes, para nos tornar um pouquinho “atletas”.
Abraço a todos.

A dupla formada por Marcus Barberino e José
Dosualdo, conquistaram ouro no dominó, José
Dosualdo levou também o bronze no Tênis de
Mesa Masculino e fechando o quadro de medalhistas da 15ª Região, o Doutor Márcio Camelo
assegurou a medalha de bronze no xadrez.
O me de futebol nesse ano acabou ﬁcando na
fase de grupos, porém par cipou das par das
com garra, aproveitando para aumentar a
dinâmica e entrosamento da equipe.
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GIRO DE NOTÍCIAS

Juízes do Trabalho Concluem
Curso de Vitaliciamento

Foi concluída, no dia 04 de outubro, a 8ª Oﬁcina
de Formação Inicial dos Juízes do Trabalho
Subs tutos realizada pela Escola Judicial do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com
a solenidade de entrega dos cer ﬁcados de
conclusão aos juízes vitaliciandos.
O curso compõe a úl ma das quatro oﬁcinas em
que par ciparam os magistrados empossados
entre outubro e novembro de 2016, pelo XVIII
Concurso da magistratura: Ananda Tostes Isoni,
Bruno Furtado Silveira, Camila Trindade Valio
Machado, Cris ane Barbosa Kunz, Elise
Gasparo o de Lima, Everton Vinícius da Silva,
Fábio César Vicen ni, Gabriel Calvet de Almeida,
Jorge Batalha Leite, Lucas Falasqui Cordeiro,
Lucas Freitas dos Santos, Luciene Tavares
Teixeira, Luiza Helena Roson, Paula Cris na
Caetano da Silva, Priscila Pivi de Almeida e Sandro
Matucci.
A Juíza Luciene Tavares Teixeira foi a oradora da

turma, em emocionado discurso ela concluiu:
“Que a alegria da nossa posse não se perca na
correria do dia a dia. Que a cumplicidade criada
entre nós só aumente e nos faça seres humanos
cada dia melhores. Que sejamos eternos aprendizes nessa proﬁssão que nos permite constantemente conhecer novas realidades, fazer a diferença na vida das pessoas e, com isso, transformar
nossa percepção de mundo. Seguimos para o
futuro com a certeza de que temos raízes aqui
dentro e laços muito fortes entre nós”.
Em comemoração à conquista a AMATRA XV
ofereceu uma confraternização aos aprovados,
que foi realizada no dia 03 de outubro, no bar
Giovane , em Campinas. O Juiz Lucas Falasqui
Cordeiro, representando a Presidenta da
AMATRA XV, Juíza Patrícia Maeda, discursou e
recordou que o local (Giovane ) escolhido foi o
mesmo em que comemoraram a aprovação no
exame oral, sendo "importante sempre recordar
do primeiro amor pela Magistratura".
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Magistrados da 15ª Região participam de
Seminário sobre os 30 anos da Constituição
e um ano da reforma trabalhista

Foi realizado no dia 08 de outubro, no Tribunal
Superior do Trabalho (TST), o Seminário “Trinta
anos da Cons tuição Cidadã e um ano de
Reforma Trabalhista”, evento que a ANAMTRA
promove, em parceria com a Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho - ENAMAT, a Associação Nacional dos
Procuradores do Trabalho - ANPT e o Sindicato
Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho SINAIT.
Além da presença da Presidenta da AMATRA XV,
Juíza Patrícia Maeda e do Presidente da
ANAMATRA , Juiz Guilherme Guimarães

Feliciano, o evento conta com a expressiva
par cipação dos magistrados da 15ª Região.
Pres giam o evento: Ana Paula Pellegrina
Lockmann, Eduardo Benedito de Oliveira Zanella,
Eleonora Bordini Coca, Hélcio Dantas Lobo
Júnior, Isabela Tófano de Campos Leite Pereira,
José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva, Larissa
Caro a Mar ns da Silva Scarabelim, Luciane
Storel da Silva, Márcio Cavalcan Camelo, Maria
da Graça Bonança Barbosa, Marina de Siqueira
Ferreira Zerbina , Paulo Bueno Cordeiro de
Almeida Prado Bauer, Rinaldo Soldan Joazeiro,
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, Rita
de Cássia Scagliusi do Carmo e Tereza Aparecida
Asta Gemignani.

AMATRA XV participa de
Jornada Jurídica em Jundiaí
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, par cipou no 17 de outubro, do evento
“Jornada Jurídica: 30 anos de democracia no
Brasil”, organizado pelo curso de Direito da
Universidade Paulista – UNIP, campus
Jundiaí/SP.
A Jornada Jurídica foi realizada nos dias 16, 17 e
18 de outubro de 2018, e teve o obje vo de
promover o diálogo e a troca de saberes entre
professores, estudantes, proﬁssionais e
comunidade.
A Magistrada par cipou da 3ª Mesa de debates
do evento, denominada: “Relações de trabalho
na democracia brasileira”, juntamente com o
Mediador, Professor Fausto Luis Alves, o
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Professor, Doutor Paulo Eduardo Vieira Oliveira,
Juiz do Trabalho da 2ª Região, a Professora
Giovana Labigalini Mar ns, a Professora Rebeca
Makowski, coordenadora do curso de direto, e a
aluna Silmara.

AMATRA XV se reúne com dirigentes
da OAB Ribeirão Preto

Em visita a Ribeirão Preto/SP, no dia 25 de
outubro, a Presidenta da AMATRA XV, Juíza
Patrícia Maeda, juntamente com o Diretor
Regional de Ribeirão Preto da AMATRA XV, Juiz
Sérgio Milito Barêa, se reuniu com dirigentes e
integrantes da OAB 12ª Subseção.
A reunião visou fomentar um melhor relacionamento entre magistrados e advogados.
Es veram presentes no encontro, o ExPresidente da ANAMATRA e da AMATRA XV, Juiz

Renato Henry Sant’anna, o Presidente da OAB de
Ribeirão Preto, Dr. Domingos Assad Stocco, o
Vice-Presidente, Dr. Fabio Esteves de Carvalho, a
Secretária Adjunta, Dra. Marília Constan no
Vaccari Polverel, o Tesoureiro, Dr. Valdez Freitas
Costa, além dos advogados: Dr. Anderson Romão
Polverel, Dr. Miguelson David Isaac, Dr. Luz
Gilberto Bitar, Dra. Tânia Maria Zufellato, Dr.
Edson Damasceno, Dr. Alexandre Colucci, Dr.
José Augusto Aparecido Ferraz e Dr. Júlio César
de Oliveira Guimarães Mossin.

Presidenta da AMATRA XV se reúne com o
Corregedor-geral da JT, Ministro Lelio Bentes Corrêa
Em agenda no TRT-15, durante a Correição
Ordinária no âmbito da Jus ça do Trabalho, o
excelen ssimo Ministro Lelio Bentes Corrêa,
Corregedor-Geral, juntamente com o Juiz
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Jus ça do
Trabalho, Doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias,
esteve em reunião com a Presidenta da AMATRA
XV, Juíza Patrícia Maeda, no dia 05 de novembro.

estudos sobre o limite de votos ou sentenças
proferidas por magistrado por mês; o desbloqueio das FC5, cujos efeitos ﬁnanceiros ainda
dependem de liberação do CSJT, dentre outras.

O encontro, que durou aproximadamente duas
horas, elencou diversos assuntos da pauta
associa va, dentre os quais destaca-se: as metas
do Poder Judiciário e a preocupação do aspecto
qualita vo da mensuração do IGest; a alta
produ vidade dos magistrados no TRT-15 e a
preocupação com saúde e a efe vidade da
prestação jurisdicional; e proposições para a
melhoria das condições de trabalho, tais como:
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Confraternização da AMATRA XV reúne
cerca de 70 participantes em Campinas

No dia 12 de novembro, primeiro dia do
Seminário de Magistrados Vitalícios de 1º Grau
do TRT-15, segunda turma, foi realizada a
Confraternização da AMATRA XV.
O evento foi pres giado por cerca de 70 par cipantes, entre magistrados e acompanhantes, que
se diver ram na Catedral do Chopp, em
Campinas.
A Secretária Geral, Juíza Érica Escarassate e a
Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia Maeda,
em nome da diretoria da associação, agradecem
a presença de todos, que compareceram com
grande animação, resultando no grande sucesso
do evento.
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Seis Magistrados Tomam Posse como
Titulares de Varas do Trabalho no TRT-15

Seis varas do trabalho do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região estão sob a direção de
novos magistrados a par r do dia 14 de novembro. Em uma solenidade pres giada por magistrados, servidores, familiares e amigos, o presidente do TRT, desembargador Fernando da Silva
Borges, deu posse aos novos tulares, os juízes
Maria Flávia Roncel de Oliveira Alaite (VT de
Itápolis), Fernando Lucas Uliani Mar ns dos
Santos (1ª VT de São Carlos), Rogério Princivalli
da Costa Campos (VT de Santa Cruz do Rio Pardo),
Priscila de Freitas Cassiano Nunes (VT de
Cruzeiro), André Luiz Tavares de Castro Pereira
(VT de Andradina) e José Antonio Dosualdo (2ª VT
de Jabo cabal).
O evento também marcou a inauguração do
Salão Nobre da Presidência do Regional.
Localizado no 17º andar do edi cio-sede, o novo
espaço passa a ser u lizado para a realização de
cerimônias que envolvam a presença de um
número maior de par cipantes.
O Desembargador Fernando da Silva Borges abriu
a solenidade falando de sua sa sfação em
compar lhar com todos o momento de comemoração e saudou especialmente os familiares dos
magistrados promovidos. "Se esse é um momento importante para nós em nossa carreira, é
muito mais importante para os familiares",
complementou. O magistrado também disse que

a ocasião era duplamente comemora va. "É uma
grande alegria a promoção de seis colegas e a
inauguração do Salão Nobre na mesma oportunidade." O presidente ﬁnalizou destacando a
importância da atuação dos magistrados na
primeira instância, pois ali ocorre com mais
frequência o contato diretamente com os jurisdicionados.
A Presidenta da Associação dos Magistrados da
Jus ça do Trabalho da 15ª Região (AMATRA XV),
Juíza Patrícia Maeda, manifestou grande alegria
pela conquista de seus colegas que tomavam
posse. Ela evidenciou ainda que a vida do juiz do
trabalho subs tuto é muito rica em experiências.
Por ﬁm, desejou que os novos tulares deem
con nuidade à carreira de sucesso que os
marcou até agora. "Sejam muito felizes", acrescentou.
Ao falar em nome dos demais empossandos, a
Juíza Maria Flávia Roncel de Oliveira Alaite
destacou a sa sfação que sente em fazer parte do
TRT da 15ª Região, sobretudo pelas qualidades
de suas decisões e pelo atendimento que presta à
população. Ela comentou que a data representava um grande passo na carreira dos novos tulares. Ao ﬁnal, agradeceu familiares e os desembargadores do TRT "que conﬁaram em nós".
*No cia originalmente publicada pelo TRT-15
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AMATRA XV participa do XIII Encontro
Nacional do Programa Trabalho,
Justiça e Cidadania (TJC)

Foi realizado nos dias 22 e 23 de novembro o XIII
Encontro Nacional do Programa Trabalho, Jus ça
e Cidadania (TJC).

iden ﬁcar situações de trabalho escravo e
apresentar soluções para o combate a esse crime
de demais violações de direitos humanos.

Na ocasião, doze AMATRAS se reuniram para
avaliar e debater as ações futuras e compar lhar
relatos e experiências em cada Estado. O
Encontro é promovido pela ANAMATRA e este
ano conta com apoio da AMATRA 6 (PE), sede do
evento.

Ainda no dia 22, os coordenadores nacional e
regionais deﬁniram o tema de atuação do
Programa para o ano que vem. O debate de 2019
será em torno do futuro do trabalho digno e a
importância da Jus ça do Trabalho. O estado
escolhido para receber a 14ª edição do Encontro
Nacional do TJC, nos dias 28 e 29 de novembro, é
o Rio Grande do Sul tendo a AMATRA IV como
candidata única e anﬁtriã do evento.

Representando a AMATRA XV, par cipou do
evento o Desembargador João Ba sta Mar ns
César, Diretor de Direitos Humanos e Cidadania
da AMATRA XV e coordenador do Programa TJC
na 15ª Região.
Logo após a abertura do Encontro, foi apresentado aos coordenadores regionais do TJC das
AMATRAS o convênio entre a ANAMATRA e a
ONG Repórter Brasil para a execução do Projeto
“Escravo, Nem Pensar!”, coordenado pela
jornalista Natália Suzuki, que tem a função de
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No dia 23 de novembro, os par cipantes do
evento veram, na programação, um passeio
cultural na parte histórica da cidade do Recife e,
na parte da tarde, a Culminância do TJC, na
Faculdade Integrada de Pernambuco – FACIPE.
*Com informações da ANAMATRA e da AMATRA
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Presidenta da AMATRA XV fala sobre exibilidade
do trabalho da mulher em Seminário da 8ª Região

A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, par cipou no dia 30 de novembro, do
Seminário “Cons tuição, Dignidade e Trabalho”,
uma homenagem aos 30 anos da Cons tuição
Federal Brasileira e aos 40 anos de fundação da
Associação, no campus de Direito do Centro de
Estudos Superiores do Pará – CESUP, em
Belém/PA.
A inicia va teve o obje vo de promover um
resgate histórico e de discu r os avanços
ins tucionais a par r da Cons tuição de 1988. O
Seminário foi promovido pela AMATRA 8 com o
apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª
Região – TRT 8, Escola Judicial do TRT 8, do
Ins tuto de Ciências Jurídicas da UFPA, do
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPA,
da Liga Acadêmica de Direito do Trabalho, do
Ins tuto Silvio Meira e do CESUPA.

A Doutora Patrícia Maeda integrou a programação do evento proferindo a palestra “O discreto
charme da ﬂexibilidade para as trabalhadoras da
Nova República”. Em sua intervenção a
Presidenta falou sobre os efeitos da reestruturação produ va, que u liza o discurso de
ﬂexibilização, para o trabalho das mulheres.
Par cipou também, o Presidente da
ANAMATRA, Juiz Guilherme Feliciano, que
realizou a conferência de abertura do evento.
Entre os outros palestrantes, es veram o
Procurador do Trabalho aposentado Prof. Dr.
José Cláudio Monteiro de Brito Filho, a
Presidente eleita do TRT 8, Desembargadora
P a s t o r a d o S o c o r r o Te i xe i r a L e a l e o
Desembargador decano do TRT 8, Vicente José
Malheiros da Fonseca.

AMATRA XV e TRT-15 fazem visita
institucional ao Presidente do TST
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, juntamente com o Presidente do TRT-15,
Desembargador Fernando da Silva Borges,
realizaram no 05 de dezembro, uma visita
ins tucional ao Presidente do TST, Ministro João
Ba sta Brito Pereira.
O principal assunto tratado com o ministro foi a
liberação orçamentária das 25 FC5 bloqueadas
pela recomendação 21/2017 do CSJT.
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Desembargador Luiz José Dezena toma
posse no cargo de Ministro do TST

No dia 05 de dezembro, o Desembargador Luiz
José Dezena da Silva tomou posse no cargo de
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Ele foi nomeado para o cargo no dia 12 de
novembro pelo Presidente Michel Temer, após
aprovação no Senado.
A par r de agora, Luiz Dezena ocupa vaga
reservada a magistrados de carreira da Jus ça do
Trabalho após a aposentadoria do ministro
Fernando Eizo Ono, em março deste ano.

Trabalho depois de ser aprovado em concurso
público em 1990. Desde 2010, atuava como
desembargador no Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região (TRT-15), em Campinas.
No TRT da 15ª Região, o Ministro Dezena atuou
como Juiz Auxiliar da presidência de 1996 a 1998
e como Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional de
2006 a 2008, além de ter integrado a Comissão
de Jurisprudência.
*Com informações do JOTA

A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, pres giou a concorrida cerimônia da
posse, juntamente com o Presidente do TRT-15,
Desembargador Fernando da Silva Borges, a
Presidente eleita do TRT-15 para o biênio
2018/2020, Desembargadora Gisela Rodrigues
Magalhães de Araújo e Moraes, o Presidente da
ANAMATRA, Juiz Guilherme Guimarães Feliciano
e diversos outros juízes e desembargadores da
15ª Região.
O novo ministro nasceu em Águas da Prata, em
São Paulo, e começou sua carreira como juiz do
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AMATRA XV realiza confraternizações de nal
de ano nas circunscrições da 15ª Região
Seguindo a agenda de Confraternizações de ﬁnal
de ano, a AMATRA XV realizou os eventos nas
circunscrições de Araçatuba, Campinas, Bauru,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José
dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba.

Os eventos, organizados pelos Diretores
Regionais da AMATRA XV, reuniram magistrados
e familiares em clima de muita alegria e fraternidade.

Sorocaba

Campinas

Campinas

Bauru

Ribeirão Preto

Presidente Prudente

São José do Rio Preto

São José dos Campos
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Nova Administração, majoritariamente
feminina, toma posse no TRT-15

O edi cio-sede do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região, em Campinas, recebeu no ﬁnal da
tarde do dia 7 de dezembro, os convidados que
lotaram o Plenário Ministro Coqueijo Costa para
a sessão solene de posse dos novos dirigentes do
Regional no biênio 2018-2020. Discursos enfa zando a qualidade da prestação jurisdicional da
15ª Região e em defesa da Jus ça do Trabalho
marcaram a cerimônia na Corte, que pela
primeira vez será dirigida majoritariamente por
mulheres. Ao todo são cinco desembargadoras a
ocupar cargo de direção, incluindo a Presidência,
pela Desembargadora Gisela Rodrigues
Magalhães de Araujo e Moraes. É a segunda vez,
em 32 anos, que o TRT-15 será presidido por uma
mulher. Entre 2002 e 2004 a Corte foi comandada pela Desembargadora Eliana Felippe Toledo,
hoje aposentada.
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Tomaram posse ainda os Desembargadores Ana
Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, VicePresidente administra vo, Tereza Aparecida
Asta Gemignani, Vice-Presidente judicial,
Manuel Soares Ferreira Carradita, Corregedor
Regional, Maria Madalena de Oliveira, ViceCorregedora, Maria Inês Corrêa de Cerqueira
César Targa, Diretora da Escola Judicial, Carlos
Alberto Bosco, Vice-Diretor, Francisco Alberto da
Mo a Peixoto Giordani, Ouvidor, e Helcio Dantas
Lobo Junior, Vice-Ouvidor. Eles foram eleitos no
dia 4 de outubro, em sessão administra va do
Pleno do Tribunal.
*Texto e foto do TRT-15

Magistrado da 15ª Região
Participe
Pesquisa sobre fatores
psicossociais, adoecimento e
presenteísmo dos magistrados do TRT-15

Está disponível a pesquisa sobre fatores psicossociais,
adoecimento e presenteísmo dos magistrados do TRT-15,
realizada pela AMATRA XV, em conjunto ao Fisioterapeuta
Fauzi El Kadri Filho, da Área de Fisioterapia da Secretaria
de Saúde do TRT-15 e sob a supervisão do Professor
Doutor Sérgio Roberto de Lucca, da Faculdade de
Ciências Médicas da UNICAMP.
A pesquisa é realizada de forma eletrônica, com acesso
através do e-mail e pode ser realizada através de
dispositivos mobile como celulares e tablets. A partir do
dia 08 de novembro os magistrados receberão, em seus emails institucionais, uma mensagem encaminhada pelo
endereço fauzikadri@trt15.jus.br , que conterá o link
individual de participação da pesquisa.
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