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“A magistratura exige
dedicação plena”
Ministro Milton de Moura França, Presidente do TST, fala de seus mais de 30
anos de atuação como magistrado e dos novos desafios da Justiça do Trabalho.
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O exemplo de Dra. Zilda Arns
Em 2008, acompanhei a juíza Ana
Paula Pellegrina Lockmann na elaboração
do número de final de ano do Jornal da
Amatra XV. Falávamos, então, da idéia de
se fazer uma entrevista com uma personalidade que transcendesse o mundo do
Direito, que trouxesse com o seu trabalho
elementos de reflexão para os cerca de
três mil juízes trabalhistas que recebem a
publicação da Amatra XV.

Conselho Fiscal
Ana Maria de Vasconcellos
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Marco Antonio Folegatti de Rezende

O primeiro nome que nos surgiu foi o
da Dra. Zilda Arns, embora fossemos um
tanto céticos quanto à sua disponibilidade de agenda para nos atender. Mas, ao
iniciarmos os contatos com sua assessoria, tivemos a prova de que muita vez a liderança do comandante molda toda a equipe. De forma absolutamente atenciosa, suas assessoras na Pastoral da Criança,
em Curitiba, marcaram nosso encontro
com a Dra. Zilda.
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A sede da Pastoral lembra o ambiente
familiar de colégios católicos, ou dos seminários onde tantas vezes os estudantes
são levados para períodos de reflexão e
estudos. Mas um ambiente sobretudo leve, onde as pessoas sorriem com leveza,
certas da grandiosidade de suas atribuições para milhões de mães e crianças.
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Todas essas impressões, porém, eram
apenas a introdução do que nos esperava. Dra. Zilda nos recebeu de forma tranqüila, com a fala doce e a manifestação inequívoca da certeza de seus propósitos.
Contou com surpreendente humildade
sobre suas dúvidas, quando, no início da

vida profissional como médica, seu irmão, o venerável e corajoso D. Paulo Evaristo Arns, lhe propôs que erigisse um trabalho de salvação das crianças desnutridas. Ou de como chegou a desconfiar de
sua capacidade de agregar as pessoas ao
seu redor para a importância da causa a
que se propunha, e de como foi surpreendida por sinais de Deus, traduzidos na recepção calorosa de mães e crianças de favelas e comunidades religiosas das mais
carentes do país, manifestações que lhe
deram o alento necessário para a luta.
Lutou, agregou, ultrapassou as barreiras nacionais. Dra. Zilda ganhou o mundo
com sua causa, tanto na Pastoral da Criança quanto na Pastoral da Pessoa Idosa.
Naquela tarde em Curitiba, saímos, eu, a
colega Ana Paula Pellegrina Lockmann e
o Waldir Pech Jr., assessor de comunicação da Amatra XV, com a estranha sensação de que nossos problemas cotidianos,
por mais complexos que sejam, ás vezes
ganham diminuta dimensão, diante da
força transformadora que trazemos em
nós.
Por isso, embora entristecidos pela
ausência, podemos dizer: a mensagem
da Dra. Zilda Arns viverá em nós e em milhões de pessoas ao redor do mundo; e se
transmitirá aos que nos sucederem, por
muitos ciclos de vida.

Flávio Landi
Presidente da Amatra XV
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Artigo

A atuação da Anamatra
na área das prerrogativas
Renato Henry Sant'Anna
e Germano Siqueira
A base do presente artigo surgiu de
debates na lista da Anamatra na internet.
Muito embora a política de comunicação
seja preocupação constante da entidade,
volta e meia percebemos que certa parcela dos associados acaba por não acompanhar as atividades da nossa entidade.
Por isso, pensamos em fazer um breve retrospecto dos assuntos mais palpitantes no campo das prerrogativas. As informações servem de prestação de contas, mas também devem ser vistas como
resgate e preservação de um patrimônio
construído e em construção permanente
pelas entidades associativas (e portanto
por e para nós mesmos).
Tudo isso sem esquecer as históricas
e pioneiras lutas da ANAMATRA nos emblemáticos casos de nepotismo nos Tribunais, que garroteavam direta e indiretamente prerrogativas dos juízes pelo sucateamento das estruturas funcionais repletas de apadrinhados, ao ponto de colegas
em determinada Região chegarem ao trabalho e determinada diretora de secretaria apadrinhada lhes dizer que não tinha
como encaminhar despachos pendentes
porque ali ninguém tinha qualificação para tratar do assunto.
A ANAMATRA lutou também pela extinção da representação classista (sinecura que não permitia o amadurecimento
da JT), e também atuou a ANAMATRA no
provimento dos cargos que remanesceram dessa extinção nos Tribunais por juízes de carreira.
Do mesmo modo, a ANAMATRA instrumentalizou o pleito de colegas junto
ao CSJT no aspecto da remoção entre tribunais e que principalmente defendeu
(pelo grave risco que corria) a consolidação dessa garantia agora em 2008/2009,
inclusive perante o Conselho da JT (que
pretendia revogá-la) e perante o TCU. Somente no segundo semestre de 2009, por
provimento a recurso da ANAMATRA (muito bem equacionado pelo ex-diretor de
prerrogativas Marco Freitas da Amatra 24),
ficou assegurado plenamente esse direito. No TCU a discussão do dito recurso,
quando muitos davam tudo por perdido,
nessa matéria, contou com atuação segura da ANAMATRA, com resultado positivo.
Lembramos, ainda, caso que envolveu vários TRTs e o ex-Corregedor-Geral da
Justiça do Trabalho, que determinou que
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os Tribunais baixassem ato ordenando
aos juízes que sentenciassem de forma líquida, sob pena de responderem a processo administrativo disciplinar. Pois foi a
ANAMATRA, contra incompreensões que
até hoje rendem em determinadas paragens, que protocolou três Procedimentos
de Controle Administrativo no CNJ, em
que figuravam como requeridos o próprio
Corregedor-Geral do TST (à época integrando o CNJ) e as autoridades responsáveis pelas edições dos referidos atos.
Na mesma época, além dessa impugnação, foi protocolada uma ADI que questiona dispositivo do Regimento Interno
da CG/TST, propiciadora ao corregedorgeral a concessão de liminar capaz de interferir diretamente no curso do processo
em primeiro grau. Nela já há parecer do
PGR por parcial procedência e da AGU no
mesmo sentido.
Também recentemente a ANAMATRA
obteve, via CNJ, a obrigatoriedade de que
o CSJT regulamentasse o dito auxílio-creche diante de indeferimento originário
por aquele Conselho especializado. Do
mesmo modo, obteve-se ajuda de custo
nas remoções dos juízes titulares (ainda
que a pedido) e também dos juízes substitutos (nessas mesmas condições), reconhecendo o CNJ que as remoções são
sempre de interesse da Administração,
pouco importando se por iniciativa do
magistrado. Ainda no CNJ atuamos no
chamado PP da Equivalência com o Ministério Público, em fase de julgamento,
bem como estamos em vias de iniciar novo procedimento que pretende evitar que
o magistrado afastado por motivo de saúde no curso das férias acabe por perder os
dias de descanso.
Atualmente há ainda questionamento sobre as regulamentações inadequadas das diárias, como estão sendo postas
pelos TRTs e pelo próprio CSJT, regulamentando para pior a resolução do próprio Conselho Nacional de Justiça.
Estamos tratando da resolução do
concurso público e suas múltiplas inconstitucionalidades, do auxílio-moradia também. Sobre a exigência de declarar motivos de suspeição, protocolamos imediata
ADI.
Ainda outro assunto: estamos preparando, com a ajuda das Amatras, manifestação em proposta que tramita no CNJ so-

bre critérios objetivos de designação dos
juízes substitutos. Também participamos
de Comissão no CNJ sobre regulamentação de critérios objetivos de promoção.
No que diz respeito às férias e recesso, como sempre, lutamos, contra qualquer restrição de direitos da magistratura,
sem prejuízo dos debates nas Amatras.
No tema dos subsídios não deixamos
de lado o Mandado de Injunção e peticionamos à relatoria para informar que ainda
há questão pendente de exame (índice
constante da lei sancionada). A ANAMATRA requereu junto ao STF, ainda, que o
tema seja tratado de forma ampla, com a
participação das associações para formulação de uma proposta que seja mais estável e previsível. Para tanto, a Frente Associativa, entidade que congrega as carreiras da magistratura e Ministério Público
federais, está utilizando como texto-base
uma proposta que partiu da Amatra 15.
Ressaltamos, também, que a ANAMATRA formou um grupo de diretores regionais de prerrogativas, de modo a propiciar
articulação nacional ANAMATRA / AMATRAS no encaminhamento das questões
próprias desse núcleo de interesses, que
conta com a participação do colega Guilherme Feliciano da Amatra 15.
Informamos, ainda, que estamos debatendo a séria questão da saúde ocupacional dos magistrados na contraface da
cultura dos números, sendo que a comissão formada conta com a participação do
colega Francisco Giordani da Amatra 15,
em cuja gestão como presidente da entidade regional, por sugestão do colega Eduardo Zanella, foi realizado estudo pioneiro sobre qualidade de vida.
Por fim, não obstante a incrível diversidade de assuntos em tramitação na ANAMATRA, ressaltamos nossa disposição
de sempre ouvir os colegas, o que pode
ser feito através das Amatras ou diretamente aos diretores da ANAMATRA.
Renato Henry Sant'Anna
Vice-presidente da Anamatra e Juiz Titular da 1ª VT de Ribeirão Preto
Germano Siqueira
Diretor de Prerrogativas da Anamatra, Presidente da Amatra 7 e Juiz do Trabalho Substituto na 7ª Região

IV Encontro de Qualidade de Vida

Magistrados e familiares
reúnem-se em Campos do Jordão
Programação do evento incluiu palestras do Instituto Patrícia
Lacombe, da apresentadora Solange Frazão e do psicólogo
Antonios Terzis, além de show do humorista Christian Pior
O IV Encontro de Qualidade de Vida
da Amatra XV, realizado em novembro de
2009, no Clube Satélite, em Campos do
Jordão, foi um grande sucesso. O evento
teve uma programação intensa, que incluiu palestras com o Instituto Patricia Lacombe, com a apresentadora Solange Frazão e com o psicólogo Antonios Terzis,
show de humor com Evandro Santo, o
Christian Pior do Pânico na TV, confraternização na cervejaria Baden Baden e um
Festival de Fondues no próprio hotel.
Após coordenar alguns exercícios físicos e uma caminhada para os participantes do IV Encontro, no primeiro dia de evento, a fisioterapeuta Sandra de Farias,
do Instituto Patrícia Lacombe, ministrou a
palestra “Postura corporal: um caminho
para a saúde e a qualidade de vida”. Na ocasião, Sandra falou sobre educação postural e sobre o método usado para combater dores que atua em três níveis: pedagógico, preventivo e terapêutico. “O primeiro faz com que o paciente conheça o
próprio corpo e, a partir desse conhecimento, ensina a caminhar corretamente,
se posicionar da melhor maneira para dirigir um veículo, entre outras coisas. Uma
vez aprendido, é para sempre. Quando
entendemos como o nosso corpo deve
estar alinhado, nós não aceitamos mais a
desorganização e o próprio corpo passa a
buscar o alinhamento perfeito”, afirmou
Sandra.
A prevenção das dores corporais decorre deste aprendizado. Já o nível terapêutico compreende o tratamento propriamente dito, com o uso de movimento. Ele trabalha com respiração, equilíbrio
Christian Pior em ação

Magistrados e familiares com a apresentadora Solange Frazão, após a palestra

e o tônus muscular. A respiração é fundamental para a oxigenação dos músculos,
para um bom funcionamento dos órgãos
internos. Segunda ela, também é essencial o equilíbrio da musculatura dos lados
direito e esquerdo do corpo. Como os
músculos são todos interligados por terminações nervosas, pode ser que uma
dor no ombro seja causado por um problema no pé. “Enquanto eu não tratar a
causa da patologia, o problema não é resolvido. Para isso, nós usamos materiais
muito raros: um pedaço de madeira, um
rolo de macarrão, bolinhas, que podem
ser de tênis, e um tubo de encanamento
de PVC. Podem ser usados por qualquer
um”, contou a especialista.
Para aplicar esta metodologia, existe
uma necessidade básica: o profissional
precisa ter um conhecimento profundo
de anatomia, biomecânica e fisiologia,
porque é feita uma análise osteomuscular do movimento. De acordo com a fisioterapeuta, a autonomia é a maior riqueza
proporcionada pelo método. “Partimos
do princípio que nosso corpo é uma construção. Quando estamos em pé, nossa
base são os nossos pés e quando estamos sentados, é o nosso quadril.

Com relação aos pés, ela disse que a
base de uma pisada perfeita deve estar
dividida em três pontos: embaixo do dedão, do dedinho e do calcanhar.
À noite, houve uma confraternização
no salão de eventos da Baden Baden, no
centro do bairro Capivari.
Solange Frazão
No segundo dia, a apresentadora de
TV e "personal trainer" Solange Frazão falou sobre alimentação saudável e a prática
de exercícios físicos para ter uma boa
qualidade de vida. Com apenas uma frase, ela resumiu todos os segredos de um
corpo perfeito. “Você é o que você come”, disse, ao lembrar que as calorias de
alimentos saborosos, como o torresmo,
que “faz um barulhinho gostoso quando
ingerido”, vão para a área abdominal.
Ela também alertou os juízes sobre
cuidados com a saúde, para que os mesmos evitem uma vida sedentária e previnam doenças. Além de falar sobre as atividades físicas recomendadas de acordo
com a idade e biótipo de cada pessoa, Solange comandou uma aula rápida de ae-
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lógica (contato com o meio ambiente em
torno de nós)”, resumiu o professor.
Para alcançar o sucesso almejado, o
projeto de vida deve ser dividido em categorias, que Terzis chama de “saúdes”:
saúde mental, saúde física, saúde familiar, saúde social, saúde ecológica e saúde profissional (que também engloba a
saúde financeira). Em todas elas é preciso
fazer um planejamento com metas a serem atingidas.
Segundo ele, a primeira categoria envolve “a arte de viver em paz consigo
mesmo e com os outros”. Os estudos no
campo da saúde mental mostraram que
as emoções destrutivas são as grandes
causadoras dos problemas emocionais.
“Essas emoções causam conflitos com os
outros e consigo mesmo. Elas são expressões internas e externas das nossas neuroses e psicoses, que faz com que a pessoa sofra e faça o outro sofrer”, afirmou.
Instituto Patrícia Lacombe comandou uma caminhada antes da palestra

róbica para todos os participantes. De forma extremamente bem humorada, ela
conquistou a todos com sua empolgação,
fazendo a platéia levantar e se exercitar.
No período da tarde, os participantes
fizerm uma visita ao Palácio Boa Vista, "sede de inverno" do Governo do Estado de
S. Paulo e um importante museu, com obras de artistas como Anita Malfatti.
À noite, o humorista Evandro Santo, o
Christian Pior do programa Pânico na TV,
divertiu os participantes fazendo piadas
com situações cotidianas. O artista realizou o sorteio de uma viagem de 4 dias para o Hotel Transamérica Ilhas de Comandatuba. O juiz Luciano Brisola, que ingressou na magistratura da 15ª Região no último concurso público, ganhou o prêmio
mais desejado da noite. O Instituto Patrícia Lacombe ofereceu um Kit para ginástica holística e reeducação postural, sorteado para a magistrada Ivani Martins Ferreira Giuliani. Em seguida, ocorreu o Festival
de Fondues, e uma banda animou a todos
até a madrugada.

No último dia do evento foi realizada
a palestra “Projeto de Vida”, com o professor Antonios Terzis, graduado em Psicologia pelo Instituto de Psicologia de Atenas, mestre em Psicologia Clínica (Universite de Paris VII) e doutor em Psicologia
Clínica pela Universidade de São Paulo.
Em sua palestra, Terzis afirmou que um
projeto de vida é um plano para visualizar
melhor os caminhos que as pessoas devem seguir para alcançar os objetivos. Para isso, é necessário identificar os passos
básicos para refletir sobre o projeto de vida, como por exemplo, o “Eu ideal” (o
que a pessoa quer ser), o “Eu real” (o que
a pessoa é), quais suas forças pessoais e
quais as limitações. Com todos esses pontos identificados, é possível estabelecer
metas pessoais, metas de aprendizagem
e um plano de ação. “Só o auto-conhecimento alcança o bem-estar dentro de
nós mesmos e com os outros. Assim, para
o projeto de vida existem três direções
nas quais podemos seguir: ter consciência individual (compreensão interna),
consciência social (harmonia com a sociedade e dentro dela) e consciência eco-

Em vez de soltar a raiva ou de reprimíla, uma terceira alternativa é simplesmente tomar consciência dela e deixá-la passar. “É claro que a pessoa precisará de certo tempo para compreender e elaborar
essas emoções negativas. Solucionando
o conflito, a pessoa sentirá ainda mais
harmonia na sua existência. Além disso,
cultivaria altos sentimentos humanos,
tais como a alegria, o amor, a compaixão
e a generosidade”, completou ele.
O segundo projeto envolve a saúde física. Nesta área, é fundamental a prevenção de doenças, incluindo as doenças
crônicas ou as degenerativas. Por isso, algumas questões são muito importantes,
como, por exemplo, visitas periódicas ao
médico para exames e orientações, adequação no estilo de vida e manutenção
de uma dieta saudável. Neste último ponto, Terzis afirma que a dieta ideal pede alimentos vegetais (ricos em fibras) e alimentos pobres em gordura animal. A prática de atividades físicas e uma boa noite
de sono são outras bases desse projeto.
A terceira parte do projeto de vida diz
respeito à saúde familiar, à convivência

Após a palestra do Instituto Patrícia Lacombe, participantes fizeram uma série de exercícios
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Solange Frazão agradou a todos com seu carisma e animação

harmoniosa nas relações entre pais e
filhos. É uma experiência fundamental,
que terá influência decisiva sobre o futuro
dos filhos. O grande vilão deste contexto
é o uso desmedido de aparelhos eletrônicos, como o computador e a televisão,
que isolam o individuo, empobrecendo a
qualidade e a quantidade dos vínculos.
A quarta parte do projeto tem relação
com a saúde social, que trata da contribuição de cada pessoa para uma sociedade
mais justa e humana. Podemos ter uma
maior participação de projetos sociais, rever amigos, telefonar para os aniversariantes, conversar pessoalmente com o
próximo. Trocar informações, opiniões,
discutir política, trocar afetos e sentimentos. Elementos básicos para manutenção
ou transformação de uma realidade.
Outra parte do projeto é a saúde ambiental ou ecológica, que se refere ao relacionamento com o planeta, ao estabelecimento de vínculos mais sensíveis com
a natureza e com o ambiente que nos abriga. Simples práticas diárias ajudam, como reciclar materiais, não jogar lixo em
qualquer lugar e não desperdiçar água.
O sexto e último projeto de vida está
relacionado com o lado profissional, a
saúde financeira. É necessário avaliarmos
se o nosso trabalho corresponde às nossas expectativas e se nos faz feliz. É necessário acreditar na vocação e não pensar apenas no dinheiro. “Dinheiro é a conseqüência e não a causa. Na esfera financeira pensamos no dinheiro como forma
pela qual sustentamos nossa existência.
Não há sensação melhor do que utilizar o
dinheiro do nosso esforço para realizar
nossos sonhos. É a remuneração do nosso trabalho. O consumo deve ser consciente, porque vivemos numa sociedade
consumis-ta”, observa ele.

O psicólogo Antonios Terzis durante a palestra “Projeto de Vida”

Impressões do Evento
“O evento teve uma programação muito interessante,
palestras pela manhã e as tardes livres para passear. As
palestras tiveram enfoques diferenciados. Todos os
organizadores estão de parabéns, o local é maravilhoso e
quem não veio, perdeu”. Maria da Graça Bonança Barbosa,
juíza titular da 4ª VT de São José dos Campos.

“Eu achei perfeito em todos os aspectos, desde o local
até a programação. Acredito que o evento atingiu
plenamente a finalidade. Foi um momento de profunda
reflexão, pois misturou informações importantes com
descontração.” Alexandre Garcia Muller, juiz titular da VT de
José Bonifácio.

“Gostei bastante. Foi uma grande oportunidade de
conhecer colegas de outras circunscrições fora do
ambiente acadêmico. As palestras foram esclarecedoras,
principalmente em relação à postura e ao exercício físico,
para tornar nossa vida produtiva mais agradável”.
Ludmilla Ludovico Evangelista da Rocha, juíza substituta.

“Achei o evento muito bacana, pois a integração com o
pessoal foi muito boa e as palestras também. Deu gás
necessário para começar na magistratura”. Rafael Marques
de Setta, juiz substituto.

“Achei bem legal, pois a turma que acabou a Enamat
agora participou do evento. É muito importante
coordenar a vida profissional sem esquecer o lado
pessoal. É uma carreira longa e com muitas atribuições,
por isso é preciso cuidar bem do corpo e da mente. Foi
também uma ótima oportunidade de conhecer gente
muito divertida”. Luciano Brisola, juiz substituto.
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O diretor de Comunicação da Amatra XV, juiz Robson Moraes,
com a esposa Fernanda em confraternização na Baden Baden

O presidente da Amatra XV, juiz Flávio Landi, com a filha
Mariana e a esposa Ana Cláudia no evento em Campos do Jordão

A magistrada Cecy Oliveira e o marido Regis também prestigiaram
a festa do primeiro dia do Encontro de Qualidade de Vida

O juiz Odair Rodrigues da Rocha e a esposa Nélia
durante o jantar na Cervejaria Baden Baden

A juíza Lucineide de Lima Marques e o marido Saulo na festa
que animou o primeiro dia do evento em Campos do Jordão

O desembargador Lorival Ferreira dos Santos e o vice-presidente
da Anamatra, Renato Sant'Anna, durante o evento na Baden Baden

Desembargador José Antônio Pancotti e sua esposa Clarice
com o juízes Flávio Landi e Antonia Sant'ana

O juiz José Antônio Dosualdo e a esposa Patrícia com
o juiz Roberto Nicácio e sua esposa Melania
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O humorista Evandro Santo, o Christian Pior, com Paula
Panigada, namorada do juiz Renato Sant'Anna

O juiz Robson Moraes, diretor de Comunicação da Amatra XV,
com Solange Frazão, após a aula-show da apresentadora

O presidente do TRT-15, desembargador Luís Carlos Sotero da
Silva, e a esposa Desia acompanharam o show de Christian Pior

Christian Pior sorteou o juiz Luciano Brisola para uma viagem
de 4 dias para o Hotel Transamérica Ilhas de Comandatuba

Flávia, esposa do juiz Adhemar Prisco, com a filha Nicole
e a apresentadora Solange Frazão após a palestra

Solange Frazão entre as juízas Olga Pilegis e Sueli Espicalquis
após aula-show que exercitou todos os participantes

A juíza Débora Nagy e a filha Vivian foram ao camarim
cumprimentar Evandro Santo, após a apresentação do humorista

Magistrados e familiares junto com a baiana que promoveu o Hotel
Transamérica Ilhas de Comandatuba durante o encontro
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“A magistratura exige
dedicação plena”
Ministro Milton de Moura França, Presidente do TST, fala
de seus mais de 30 anos de atuação como magistrado e
dos novos desafios da Justiça do Trabalho
O Senhor nasceu em Cunha, no
Vale do Paraíba. Hoje preside a corte
superior trabalhista do país. Como
analisa sua trajetória?
Min. Moura França - Somente posso
agradecer à bondade de Deus o meu caminhar neste mundo. Nasci em uma cidade pequena (Cunha/SP), onde fiz meu
curso primário, no Grupo Escolar Dr. Casimiro da Rocha. O curso secundário foi feito, no Ginásio Nogueira da Gama, em
Guaratinguetá, no Colégio São Joaquim
de Lorena/SP e, finalmente, na Escola Pública Presidente Vargas, em Piquete/SP,
concluí o curso de magistério. Em 1961 fui
aprovado para a Faculdade de Direito de
Taubaté, onde concluí o curso em 1965.
Meus pais, Clodoaldo e Teodora, e avó, Adozinha, pessoas simples e extremamente trabalhadoras, que lutaram com muitas
dificuldades, mas sempre com imensurável amor, possibilitaram os meus estudos,
assim como de meus outros três irmãos Moacir, Maria e Guido - razão pela qual a
eles sou eternamente grato. Advoguei alguns anos e trabalhei no Departamento
de Águas e Energia Elétrica (SP), como
procurador. Fui aprovado no Concurso de
Ingresso na Magistratura do Trabalho, da
2ª Região e, em 1975, tomei posse como
Juiz do Trabalho Substituto. Com a criação
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região, em 1986, optei por ficar em sua
jurisdição. Promovido por merecimento,
passei a ser o primeiro titular da Junta de
Conciliação e Julgamento de Guaratinguetá/SP, onde permaneci até ser promovido, por merecimento, para o Tribunal
Regional, em 1991, e, posteriormente, em
1996 para o TST, no qual fui Presidente da
4ª Turma. Atualmente, participo, como
presidente, de todos os órgãos da Corte,
com exceção das turmas, após ficar dois
anos na Vice-Presidência.
Por que optou pela magistratura
trabalhista, depois inclusive de ter atuado como advogado e procurador do
Estado de S. Paulo?
Min. Moura França - Sempre alimentei o ideal de ser magistrado. Somente
não optei pela magistratura estadual ou
mesmo pela federal, porque nunca me
senti inclinado à judicatura criminal. Talvez em razão de minha formação religiosa e/ou filosófica não me sentiria à vontade para aplicar a lei penal. Mas admiro, e
muito, aqueles que se dedicam a esse ramo do direito e posso afirmar que, no pla-
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O ministro Moura França recebeu o presidente da Amatra XV, Flávio Landi, em seu gabinete

no acadêmico, tenho me dedicado, dentro do tempo escasso de que disponho, a
ler sobre a matéria para estar em sintonia
com a realidade da justiça criminal, ramo
importantíssimo e imprescindível do Judiciário Nacional.
Quais as lembranças mais marcantes de seus tempos como juiz de primeira instância?
Min. Moura França - A magistratura
de primeiro grau é riquíssima em acontecimentos que marcam o dia-a-dia do magistrado. Recordo-me, em particular, dentre tantos, de uma reclamação em que o
trabalhador, pessoa extremamente humilde, semianalfabeta, pleiteou, em face
de uma empresa reflorestadora, direitos
os mais diversos. Compareceu pessoalmente, sem advogado, à audiência. A empresa contestou o pedido. Alegou, entre
outras questões, que mantivera um contrato de empreitada e que, assim, a Justiça do Trabalho era incompetente e, por
conseguinte, não tinha o reclamante nenhum direito trabalhista. Expliquei ao reclamante o teor da defesa. Resoluto, e de
forma muito humilde e com uma sereni-

dade ímpar, respondeu: doutor, primeiro
Deus, depois o senhor, ambos em quem
confio, sabem que não sou “essa coisa
que o patrão diz”. Durante a instrução, a
prova evidenciou que houve relação de
emprego. A Junta de Conciliação e Julgamento, àquela época ainda não era Vara
do Trabalho, deu ganho de causa ao trabalhador. Houve recurso. O trabalhador,
enquanto o processo tramitava no tribunal, comparecia regularmente à Junta para saber quando receberia seus direitos.
O diretor informou-lhe que precisava o Tribunal confirmar a decisão. Um dia, pediu
para falar comigo, porque alegava, e com
razão, que o processo não chegava ao fim
e que ele estava passando por várias necessidades, inclusive alimentar, pois já
não mais conseguia emprego. Atendi e
disse-lhe que se tudo caminhasse bem, o
tribunal manteria a decisão. Alertei, porém, que poderia haver reforma se o tribunal entendesse de forma contrária. Infelizmente, ocorreu que o tribunal, baseado exclusivamente na documentação,
deu provimento ao recurso da empresa
para afastar o vínculo empregatício. Com
a baixa do processo o trabalhador tomou
ciência da decisão. Procurei informá-lo,

Joel Silva/Folha Imagem

Entrevista
de forma mais simples possível, do resultado do processo. Ele, resignado, com
semblante de pessoa, sem dúvida, acostumada com os percalços da vida, respondeu-me: “como lhe disse doutor, Deus e o
senhor sabem que eu fui um trabalhador,
que vivi daquilo que a empresa pagava.
Não tenho casa, não tenho dinheiro, enfim, não tenho nada material. Mas pode
acreditar, tenho o meu trabalho honesto
e a certeza de que Deus me dará o que a
empresa negou.” Pegou seu boné e,
lentamente, deixou a Junta, após dizer:
“doutor, fique com Deus”.

“Na área criminal,
não vejo
fundamento de
ordem jurídica que
desaconselhe o
exame pelo
judiciário
trabalhista nos
casos, por
exemplo, de falso
testemunho,
desacato, figuras
típicas que
ocorrem, e, com
freqüência, nas
lides trabalhistas.”
Comparando com as condições atuais (fim da representação classista, aumento de competência da Justiça do
Trabalho, chegada do processo eletrônico), como o senhor avalia o exercício
da magistratura, ontem e hoje?
Min. Moura França - A Emenda Constitucional nº 45/2004 veio trazer significativo aumento à competência da Justiça do
Trabalho. Inicialmente dedicada, em
grande parte, a dirimir conflitos entre empregados e empregadores, com a nova
redação do art. 114 da Constituição Federal, outras questões passaram a fazer par-

te do seu dia a dia. Com maior ênfase, além das questões sindicais, trouxe o constituinte para a sua competência as relações de trabalho, gênero ao qual pertence a relação de emprego. Sua conceituação e alcance têm sido alvo de inúmeros
debates doutrinários. No Judiciário, igualmente, há questões que ainda não encontraram consenso, sendo certo que o
STF tem sido acionado para dirimir os conflitos. Efetivamente, conflitos de competência surgem e, com freqüência, entre a
Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, exatamente quanto à sua natureza porque
ainda não restaram plenamente delimitados, por exemplo, o sentido técnico-jurídico e o alcance do que seja relação de
trabalho e, conseqüentemente, qual a
justiça competente para solucionar os dissídios dela resultantes.
O senhor é a favor do aumento de
competência da Justiça Laboral, para,
por exemplo, conhecer e julgar ações
relativas a crimes contra a organização
do trabalho e outros advindos de relações trabalhistas, executar o imposto
de renda decorrente das decisões que
proferir e as contribuições ao INSS concernentes ao reconhecimento de vínculo de emprego?
Min. Moura França - A razão de uma
justiça especializada está, exatamente,
no fato de sua competência não abranger
o amplo campo do direito. Na medida em
que se alargar a competência da Justiça
do Trabalho, em matérias que podem e
devem ser solucionadas em outras esferas da atividade judicial, poderá ocorrer a
perda de sua razão de existir, considerando-se que seu amplo campo de atuação
em nada a diferenciaria dos demais órgãos que compõem o Judiciário brasileiro. Sempre sustentei que aquelas matérias que, direta ou indiretamente, guardam
identidade ou aproximação com a relação
de emprego, e agora com a relação de trabalho por força da Emenda Constitucional
nº 45/2004, devem ser examinadas pela
Justiça do Trabalho. Na área criminal, não
vejo fundamento de ordem jurídica que
desaconselhe o exame pelo judiciário trabalhista nos casos, por exemplo, de falso
testemunho, desacato, figuras típicas que
ocorrem, e, com freqüência, nas lides trabalhistas. Igualmente, não se mostra incompatível com a sua destinação constitucional a execução de contribuições ao
INSS, relativas ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aliás, essa conclusão
encontra guarida no Texto Constitucional
em vigor. Com efeito, o art. 114, VIII, ao
dispor que é da Justiça do Trabalho a competência para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a
– e II e seus acréscimos, refere-se às sentenças, não fazendo nenhuma distinção
quanto a sua natureza, razão pela qual se
mostram juridicamente razoáveis, não apenas as sentenças condenatórias com
parcelas salariais, mas também as declaratórias em que se proclama a existência
do vínculo de emprego e, consequentemente, a obrigação de o empregador re-

colher os encargos devidos à previdência.
Relativamente ao Imposto de Renda, creio que não se mostra aconselhável sua inserção no judiciário trabalhista. Referido
tributo tem repercussões em diversos outros ramos do direito, fato que poderia resultar em dissídios outros a reclamar soluções em campo material que, necessariamente, exigiria a imprescindível ampliação da competência laboral, fato que, como já assinalei, poderia descaracterizar o
Judiciário Trabalhista.
Quanto aos crimes contra a organização do trabalho, não vejo razão jurídica
plausível para trazê-los à esfera da justiça
especializada. Pelas mesmas razões do
imposto de renda, referido tipo criminal
acarreta reflexos no campo do direito penal internacional, entre tantos outros, circunstância que demandaria a ampliação
da competência laboral, afastando-a de
sua natural vocação de solucionar os conflitos emergentes das relações de emprego e das relações de trabalho.
Alguns TRTs, como o da 15ª Região,
enfrentam uma verdadeira avalanche
de processos. O que se pode fazer para
que juízes e servidores tenham condições de oferecer uma prestação jurisdicional célere e efetiva?
Min. Moura França - Não apenas o
Tribunal Regional de Campinas, de onde
sou egresso e fui o seu primeiro magistrado a chegar ao Tribunal Superior do Trabalho. Os Tribunais de São Paulo, Rio de
Janeiro e tantos outros, igualmente, estão
sobrecarregados de processos. Sobrecarga essa que, em grande parte, é fruto da
alteração dada ao art. 114 da Carta Constitucional por força da Emenda nº 45/2004.
Creio que as condições de trabalho de hoje são melhores que aquelas enfrentadas
há algumas décadas. Hoje temos a informática, que está sendo implantada em
nossos Tribunais, e condições materiais

“Quanto aos
crimes contra a
organização do
trabalho, não vejo
razão jurídica
plausível para
trazê-los à esfera
da justiça
especializada.”
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melhores que permitem aos magistrados
e servidores exercerem seu relevante papel na entrega da prestação jurisdicional.
Estou firmemente convicto que essa desumana carga de trabalho, fruto de milhões de ações que são ajuizadas anualmente, poderia ser significativamente diminuída se os empresários e os trabalhadores prestigiassem mais os instrumentos de negociação coletiva. Infelizmente,
em razão de uma estrutura sindical ultrapassada e da tradição de sempre se atribuir ao Judiciário a solução de qualquer
conflito, as convenções coletivas, os acordos coletivos, os contratos coletivos etc.,
ainda não se fazem presentes, como instrumentos aptos a prevenir e solucionar
esses conflitos. A esperança é que o Congresso Nacional, sensível às transformações que atingem as relações de trabalho, possa dar solução a diversos projetos
que cuidam da reforma sindical, da forma
que os próprios interessados, que, melhor do que ninguém, sabem o que lhes
interessa, encontrem fora do Judiciário a
composição de seus interesses.
O excesso de trabalho muitas vezes
afasta o magistrado do convívio familiar e social. Com sua experiência, o que
diria a respeito para os novos juízes?
Min. Moura França - A magistratura exige dedicação plena. É preciso, pois, que
os novos juízes estejam sempre atentos
e, ao optarem pelo exercício de tão honroso cargo, procurem trabalhar, diariamente, com extremo zelo, sem descurar
da família, de seu lar, fonte permanente
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de adquirir, no seu dia a dia, novas forças
e estímulos para bem servir a sociedade.
As associações de magistrados pugnam por sua participação, com direito a
assento e voz, nas sessões administrativas dos tribunais, como representantes sobretudo da primeira instância. O
senhor é a favor desta participação?
Min. Moura França - Creio que nas
sessões administrativas devem participar
magistrados com maior experiência, para
enfrentar questões que, não raro, exigem, além do conhecimento técnico, por
si só já complexo, uma parcela muito forte de vivência. Os magistrados de primeiro grau, sem dúvida alguma, brilhantes intelectualmente, possuidores de inegáveis
conhecimentos, ainda carecem, como regra geral, dessa experiência, que, certamente, irão adquirir com o passar dos anos e com a mudança de grau de jurisdição. Releva notar que todos eles já são representados nas sessões administrativas,
na medida em que seus colegas mais antigos, por já terem vivenciado o primeiro
grau de jurisdição, ao deliberarem, o fazem atentos de que a magistratura é una
e, portanto, deve receber tratamento isonômico, observadas, porém, as peculiaridades tanto da primeira quanto da segunda instância e da Corte Superior.
A política remuneratória da magistratura nacional tem se demonstrado
especialmente difícil, com luta por reajustes ao longo de três ou quatro anos
e recomposição apenas parcial da in-

flação do período. Haveria uma outra
fórmula de planejamento estratégico
para esta questão?
Min. Moura França - A luta por reajustes remuneratórios é um problema que
sempre existiu. Estou na magistratura há
34 anos e essa justa aspiração é uma
constante. As Amatras, Anamatra, AMB e
tantas outras associações da classe têm
sido a voz de toda a magistratura na busca de melhores condições remuneratórias. Creio que esse problema poderia ser
resolvido na medida em que uma reforma constitucional atribuísse ao próprio
Judiciário executar essa tarefa, consignando-lhe, via orçamento, valores compatíveis com a relevante função que exerce
na sociedade brasileira.
O que o senhor pensa da volta do
adicional por tempo de serviço para a
magistratura?
Min. Moura França - O adicional por
tempo de serviço sempre objetivou assegurar, aos magistrados mais antigos, uma
remuneração capaz de estimulá-los e recompensá-los pelo seu maior tempo de
serviço. Hoje, lamentavelmente, não há,
substancialmente, diferença remuneratória entre um magistrado de primeiro grau
e um ministro, fato que pode gerar insatisfação e, mais do que isso, desestimular
os magistrados mais novos em promoções, com previsíveis comprometimentos
da jurisdição. Há projetos no Congresso ,
e a expectativa é de que seja restabelecido o pagamento dessa parcela.

Entrevista
O senhor acredita que há espaço
para um futuro ministro do STF, egresso
da área trabalhista?
Min. Moura França - Não vejo nenhum óbice. Tenho sempre afirmado que
a magistratura trabalhista tem excelentes
quadros, com magistrados de inegável
cultura, não apenas no campo do direito
do trabalho, mas também em outras
áreas do direito e do conhecimento em
geral. Com extrema proficuidade e com
rara inteligência e cultura, já temos um
ministro oriundo da magistratura trabalhista no Supremo Tribunal Federal, o Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias
Mello, que, sem sombra de dúvida, é um
orgulho para todos nós, e foi alçado à Suprema Corte, após integrar o Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho.
Na sua opinião, qual o papel de
maior relevância do Tribunal Superior
do Trabalho no país?
Min. Moura França - Um país que
possui 24 tribunais regionais do trabalho
e que aplica uma legislação única exige, a
meu ver, uma Corte que uniformize o
sentido e o alcance dessa ampla normatização, atenta às peculiaridades de cada
região e às suas realidades socieconômica e cultural. Creio que a inexistência do
TST poderia trazer reflexos não positivos
nas relações trabalhistas e consequentemente na economia do País. Enquanto a
realidade legislativa não for modificada,
seja na área sindical; seja na criação de
mecanismos extrajudiciais de solução de
conflitos laborais e de encargos sobre a
folha de pagamento, ou, principalmente,
na valorização da negociação coletiva, de
modo a ampliar seu alcance e prestigiar,
de forma mais expressa possível, os instrumentos coletivos (acordos coletivos,
convenções coletivas, contratos coletivos
etc.), deixando que os próprios interessados encontrem solução para seus problemas, o Tribunal Superior do Trabalho torna-se imprescindível ao País.
Qual a importância dos princípios
na solução dos conflitos trabalhistas?
Min. Moura França - Num estado
democrático de direito, há três requisitos
fundamentais no que diz respeito ao Judiciário: a segurança jurídica, a tranqüilidade jurídica e a previsibilidade das decisões. O que significa isso? O jurisdicionado tem direito à segurança jurídica para
que possa praticar os atos da vida civil. A
partir do momento que um conteúdo normativo, constitucional e legal estabelece
regras, eu posso praticar os atos consciente de que, em tese, aquilo que estou
fazendo encontra respaldo normativo. Ora, se há uma imprevisibilidade quanto ao
resultado daquele ato ou negócio jurídico
que eu pratiquei, decorrente de uma mudança abrupta, houve uma versatilidade
de decisões sobre o mesmo caso, isto cria
uma insegurança, que não é boa para os
jurisdicionados e nem para a sociedade

brasileira. A partir do momento em que as
decisões fogem dessa normatividade,
por exemplo, quando há regras específicas para determinado campo de atuação,
não me parece que seja razoável fugir
desta normatização para, com base em
princípios, dar soluções a conflitos. Os
princípios são destinados ao legislador,
ele é quem vai definir aquilo que o princípio traz implícito, definindo seu alcance,
seus limites e seus destinatários. A partir
do momento em que eu, do Judiciário, abro mão dessa normatização que disciplina direitos e obrigações no País, e saio
para princípios, eu crio uma instabilidade
jurídica, que não é desejável, nem pelo jurisdicionado muito menos pela sociedade. Isso é prejudicial ao próprio desenvolvimento do País. Em termos de investimentos, há uma necessidade, por parte
daquele que vai investir, que esteja praticando aquele ato consciente de que tem
um mínimo de proteção, um mínimo de
viabilidade no seu empreendimento. Agora, a partir do momento em que não há
esta previsibilidade, o capital foge dos
empreendimentos. A previsibilidade jurídica não significa que o juiz fique em uma camisa de força, porque, na lacuna, ele é socorrido pelos princípios gerais de
Direito, pelos costumes, direito comparado, mas, se há normatização específica,
nós – magistrados – devemos nos pautar
pelo fiel cumprimento dos preceitos, sejam eles constitucionais ou legais.
O sr. é a favor da unicidade sindical?
Min. Moura França - A questão não é
a de ter unicidade ou pluralidade sindical.
Nós temos uma unicidade, mas na realidade temos pluralidade, que não tem representatividade. A questão é disciplinar
de forma que haja, por parte daqueles
que assumem a direção de sindicatos, uma efetiva representação. Nós estamos abarrotados de processo, e pouco tem sido
feito para que seja desafogado este Judiciário com soluções extrajudiciais. E, lamentavelmente, ainda recentemente nós
tivemos uma decisão, o Tribunal tinha uma posição de que era necessário o empregado passar pelas comissões de conciliação prévia antes de ingressar com ação
judicial e o Supremo veio a afastar esta obrigatoriedade. Isso não significava que o
empregado fosse obrigado a fazer o acordo. Não. Ele podia comparecer e dizer
“não quero” e ia para o Judiciário. Mas, abrir esta possibilidade significa ampliar o
leque para que os empregados venham
diretamente à Justiça do Trabalho. Um número muito grande de ações – só no ano
passado tivemos mais de 2 milhões de ações no País – quando se poderia resolver
pequenos problemas em uma comissão
de conciliação prévia. Há exceções, mas
um País que tem um presidente da República que é originário da área trabalhadora e que tem dirigentes sindicais que praticam todos os atos da vida civil, que podem compor qualquer órgão da sociedade brasileira, nós, muitas vezes equivocadamente, negamos eficácia em instrumentos coletivos a pretexto de que as par-

“Creio que este
problema
(remuneração)
poderia ser
resolvido na
medida em que
uma reforma
constitucional
atribuísse ao
próprio Judiciário
executar essa
tarefa,
consignando-lhe,
via orçamento,
valores
compatíveis com a
relevante função
que exerce na
sociedade
brasileira.”
tes não estavam aptas, ou que aquilo violaria direitos, ou que os empregados não
poderiam abrir mão. Veja, não se prega
nenhuma eliminação de direitos, mas em
casos graves – crise ou dificuldades de uma empresa – eu não vejo porque não
deixar que as partes negociem. Para mim,
as coisas que não podem ser negociadas
são higiene, segurança e saúde. Agora, o
resto, em situações especiais, pode ser
objeto de negociação.
O senhor acha que o TST tem prestigiado a negociação coletiva?
Min. Moura França - Ele tem prestigiado, mas não tanto quanto eu gostaria de
prestigiar. Nós tivemos uma determinada
indústria automobilística que realizou um
acordo coletivo, há muitos anos, quando
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Ministro Moura França é oriundo da 2ª e da 15ª Região, onde atuou até ir para o TST

estava próxima de ter que dispensar seus
4 mil empregados. Houve interferência,
inclusive internacional, de um certo estado estrangeiro, houve uma transação, negociaram, mantiveram os empregos e
parcelaram uma determinada parcela. A
Constituição diz que aquela parcela não
tem natureza salarial. Aí, alguns empregados vêm a juízo e dizem: “olha, isso aqui,
apesar de ter caráter indenizatório, como
foi pago mensalmente, foi descaracterizado e deve ser considerado salário para
todos os efeitos legais”. Estavam, aqui no
Tribunal, inicialmente, dando ganho de
causa a esses empregados. Mas, felizmente, a SDI 1 adotou uma posição diferente, chegou-se a um consenso que se
deveria prestigiar aquela negociação
coletiva e foi isso que prevaleceu. Depois
disso, houve uma uniformização de instrumentos e hoje a matéria esta regimentada. Como que se iria negar? O próprio
dirigente sindical mandou uma carta a
um dos ministros da sessão, dizendo que
ele não tinha nada a se opor, o que significa que ele estava consciente daquele
instrumento, que havia sido firmado com
a melhor das intenções, que era manter
os empregos.
O Direito Coletivo no Brasil, comparando com outros países da América Latina, principalmente o controle que a
Justiça do Trabalho faz em dissídios coletivos, é tido como um dos mais avançados. O que o senhor acha disso?
Min. Moura França - A partir do momento que nós tivermos uma conscientização, tanto da classe empresarial quanto
dos empregados, e isso é um problema
cultural, nós poderemos ver a Justiça do
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Trabalho se adaptar lentamente neste
campo, e deixar, como ocorre nos EUA,
por exemplo, que os próprios interessados negociem e criem as normas. Dada a
diversidade do País, eu não posso comparar o sindicato de uma área desenvolvida
com um sindicato de uma área afastada,
ou de um estado menor, então, é preciso
que a interferência da Justiça se faça presente para procurar equilibrar essas desigualdades. Mas o ideal seria que os próprios interessados solucionassem os conflitos através da negociação.
E a questão de acidentes de trabalho. Em localidades de grande vulto econômico, é grande a carência de peritos médicos. O senhor acha que seria o
caso da Justiça do Trabalho pensar em
ter um corpo próprio de peritos médicos ou algo semelhante?
Min. Moura França - O Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem alguns
estudos, inclusive para projetos de lei. Agora, não sei se seria aconselhável a Justiça do Trabalho ter o próprio corpo de peritos. Hoje, por exemplo, para fazer cálculos, a parte apresenta no memorial o seu
cálculo e nós temos sistemas que facilitam. Porque sobrecarregava muito e, antigamente, era preciso ter uma pessoa especializada. Eu acho que o atual sistema é
melhor, onde o juiz nomeia o perito.
O aumento da competência da Justiça do Trabalho, como, por exemplo, a
questão da complexidade de danos
morais, o senhor vê como um avanço?
Min. Moura França - Não tenho dúvida de que é um avanço. Agora, é necessá-

“O próprio
dirigente sindical
mandou uma carta
a um dos
ministros da
sessão, dizendo
que ele não tinha
nada a se opor, o
que significa que
ele estava
consciente
daquele
instrumento, que
havia sido firmado
com a melhor das
intenções, que era
manter os
empregos. “
rio um exame detalhado e ver o que realmente caracteriza o dano moral. É preciso
que o ato atinja realmente valores muito
especiais, muito íntimos, como a dignidade, a honradez, enfim, aquilo que o proprio artigo 5º da Constituição estabelece.
É preciso uma certa prudência, uma certa
cautela para que não vire uma indústria
de danos morais. Isso vir para a Justiça do
Trabalho julgar acho importantíssimo.
Quanto ao INSS, não falta a Previdência direcionar os valores executados pela Justiça do Trabalho ao empregado?
Min. Moura França - É o que nós estamos tentando, direcionar, criar projetos
de lei exatamente neste sentido. Inclusive prestigiar para que decisões nossas virem declaratórias de vínculo de emprego.
Isso, para também não ser necessário
fazer todo o procedimento administrativo. Não vejo porque esta restrição ao Judiciário Trabalhista.

Convida para o:

Um debate qualificado e plural
sobre este importante tema da atualidade
Participe.

Realização:

Inscrições pelo hotsite do evento www.seminarioinfanto-juvenil.com.br

Amor-Exigente atende famílias
de dependentes químicos
Entidade atua em quase todo o Brasil e em quatro países da
AL; famílias aprendem a enfrentar o problema ao mudar
rotinas, visando a reinserção do dependente na sociedade
A Federação Brasileira de Amor-Exigente (Febrae), com sede em Campinas,
é uma entidade voltada para o atendimento de famílias que têm entre seus
membros dependentes químicos, seja de
álcool ou de drogas. O trabalho, iniciado
em 1984, está em quase todos os estados
brasileiros e em quatro países da América
Latina (Peru, Paraguai, 2 na Argentina e 9
no Uruguai) , com 520 grupos cadastrados. Conta com 153 coordenadores regionais e 247 sub-grupos de sobriedade para
jovens, ligados aos grupos de famílias. Além disso, outros 350 grupos estão em fase experimental. Ao todo, a entidade tem
10 mil voluntários e realiza cerca de 100
mil atendimentos mensais.
De acordo com Mara Silvia Carvalho
de Menezes, atual presidente da Febrae,
o trabalho começou com o Padre jesuíta
Haroldo Rahm, que desde os anos 60 trabalhava em obras sociais voltadas para
dependentes químicos. “Ele começou trabalhando com mulheres prostituídas em
Viracopos, ajudou a fundar uma creche
para os filhos dessas mulheres e, em seguida, percebeu que os mais excluídos realmente eram os dependentes químicos
e alcoolistas, que eram chamados de drogados e bêbados, mas tratados como loucos ou vagabundos. Ele começou uma obra de apoio a estas pessoas, uma comunidade terapêutica. Eram grupos onde as
pessoas trabalhavam e cuidavam da casa,
na época, na Vila Brandina, também em
Campinas. Depois ele ganhou um pedaço
de terra e fundou a Fazenda do Senhor Jesus, que fica na saída para Mogi Mirim”.
Na época, maio de 1978, ele percebeu
a importância da família ser instruída para
evitar as recaídas e ajudar na reinserção
social do dependente químico. Em 1984,
em uma viagem aos Estados Unidos para
pesquisar dependência química e métodos desenvolvidos em comunidades terapêuticas de lá, ele conheceu o movimento para a família, chamado Hard Love (Amor Duro). “No início, ele não conseguiu
desenvolver o trabalho no Brasil, pois a
mentalidade da população era outra. “Os
pais, que tinham filhos envolvidos com
drogas, diziam que 'roupa suja se lava em
casa' ou 'eu não vou em um grupo para
me expor'. Foi quando iniciei o trabalho
com padre Haroldo”, lembra Mara.
Ela conta que nunca teve dependência química na família, mas perdeu um fi-
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lho de 20 anos em um acidente de carro,
em março de 1985. “O acidente foi provocado por um caminhoneiro alcoolizado.
Eu quase morri junto com meu filho. Com
a perda, eu soube o valor da vida de um
filho e uma forma de eu não morrer de
pena de mim mesma e de saudade dele
era fazer alguma coisa. Aí firmei um compromisso, comigo e com Deus: que, aonde ele estivesse, que cuidasse dele, que
eu cuido dos outros aqui. E aí dei a minha
vida por esta obra, há quase 25 anos e é
muito gratificante”, diz ela.
O problema, segundo Mara Silvia, é
que o movimento era “muito americano”
e era preciso contextualizá-lo à realidade
brasileira. “Em 1987, escrevi um livro sobre o método, mas até 1994, a Febrae era
um braço da instituição Padre Haroldo. z
Nesse ano, fundamos a entidade e

ampliamos as ações, que estão cada vez
mais pluralistas: temos padres, pastores
evangélicos, espíritas e judeus, entre outros, em nossos grupos. Em um mesmo
grupo, temos gente de todas as religiões”, destaca a presidente.
Segundo Mara, basicamente, a Febrae apóia famílias que têm entre seus membros dependentes químicos, e ajuda a família a reinserí-lo na sociedade. “À medida que fomos trabalhando, voltamos nosso foco para a prevenção primária ou universal, que é chegar antes das drogas na
vida da família, na escola e na comunidade de um modo geral. Aproveitamos a essência do programa americano, mas além
dos 10 princípios básicos, aqui nós temos
12, porque era e é muito difícil explicar exigência e amor. O brasileiro é permissivo
naturalmente, ele acha que exigência está relacionada com repressão e liberava

Mara Silvia atua na Febrae há 25 anos

Matéria Especial

Mara escreveu alguns livros para divulgar o método, baseado em um tratamento americano

totalmente os filhos. É preciso explicar
que exigência tem que ter o objetivo claro
de ajudar ao filho, exigir por exigir vai revoltar o filho. Exigir por amor a ele, para
protegê-lo, é uma necessidade. Disciplina, ordem e pacificação no contexto familiar, essas coisas foram muito bem cuidadas”, explica ela.

um filho, mas a qualidade do relacionamento. “O ideal é quantidade com qualidade. Os nossos filhos aprendem a viver
com os nossos modelos, com aquilo que
se faz e não com o que se fala. Agora, os
pais chegam casa e eles estão dormindo,
saem cedo e eles ainda não acordaram, e
acabam sendo educados por funcionários, na maioria das vezes, muito mais
simples. Os modelos falam e esses funcionários acabam sendo modelos muito
fortes em relação aos valores de integridade moral e éticos, de cidadania, de
consciência social e de espiritualidade
pluralista, por exemplo”, observa ela .

Uma das quatro refeições diárias da entidade, onde as próprias crianças se servem

A chegada de professores aos grupos,
para ajudar algum aluno usuário de drogas, levou o método para dentro das escolas. O livro, que iniciou a divulgação do
trabalho, foi adaptado aos educadores,
ajudando o docente, qualquer que fosse
a disciplina, a incluir o trabalho de prevenção nas aulas, independente da matéria.
“O Amor Exigente é um programa que
sabe que a demanda por drogas está intimamente ligada à facilidade da oferta”,
diz a presidente da Febrae que, a partir de
2010, com a mudança no estatuto, passará a se chamar FAE (Federação de Amor-Exigente) e será internacional.
De acordo com ela, o importante não
é a quantidade de tempo que se dá para

tem maconha na bolsa. Eu estou perdida,
eu não sei exatamente o que fazer. Eu
vou para o grupo e ali, com outros pais
que estão vivenciando o mesmo problema ou até mais sérios, eu me coloco. A
primeira coisa é não procurar causas fora
do indivíduo para desculpá-lo. Se minha
filha está com maconha na bolsa, não foi
porque ela tem um namorado que não é
bom ou amigos que não são bons. Amigos e namorado é importante que sejam
bons, mas foi ela quem procurou aquilo
que não era bom, porque dentro dela já
deve ter uma atração pelo que não é
bom. E aí vou fazer com que ela sofra as
conseqüências do que está fazendo. O
problema é ela, não é a sogra, não é o pai,
não é ninguém. Então, tenho que ajudá-la
a partir dela própria. Ela vai ter algumas
perdas de privilégios. E então começo a
ter, no grupo, orientação para exigir que
aquele comportamento inaceitável dela
cesse. Vou ter três cuidados: vou parar de
falar e vou agir; desencorajar a agressividade e violência e encorajar a cooperação comunitária, ou seja, a família toda se
reúne em volta disso”, exemplifica Mara.
Ela lembra que entre as principais causas
de dependência são a busca de prazer,
busca de auto-afirmação, não enfrentamento dos medos (fugir da realidade), estresse e frustração.
Estatísticas
“De 10 pessoas que chegam à AmorExigente, duas vão embora imediatamente por não se adaptarem ao programa; duas imediatamente permanecem; as seis
restantes, em geral, são instáveis, vão e
depois voltam. Dessas seis, duas permanecem, ou seja, cerca de 40% entram no
programa. Aqueles que ficam, 99% conseguem o que vieram buscar”.

De acordo com o método, como a escola não supre as deficiências familiares,
a criança fica sem raízes culturais que as
proteja e acaba se identificando com o
que vem de fora, como jogadores de futebol, cantores e artistas, que estão muito
distantes da realidade dela.

Eu não acho que dependência química é o fim do mundo. Eu sei que há possibilidade de recuperação, independente
do grau do vício. Nosso filhos tem que se
sentirem necessários na estrutura em
que nós estamos. Se eles não colaboram
com nada, não têm nenhuma solidariedade, não ajudam em nada, só recebem, eServiço
de
excelência
faz
a
fila
de
espera
porsem
umavínculo
vaga ser
enormeNão faça
Exemplo prático
les ficam
conosco.
pelo seu filho o que ele é capaz de fazer.
“Acabei de perceber que minha filha
Filhos e pais têm papéis diferentes.
Você pode ser amigo do seu filho, desde
que você não perca o seu papel de pai. Amigos você pode ter em vários lugares,
pai tem só um.

Depoimentos
“Conheci a Amor Exigente, quando
buscava resolver o problema de drogas
do meu filho. Começamos a ir nas reuniões de grupo e o resultado foi muito positivo. O trabalho feito aqui, ajuda não só o
jovem, mas principalmente os pais. A maior dificuldade nossa para lidar com isso é
o desconhecimento do problema da droga. Nós tínhamos uma estrutura familiar
boa, o que ajudou muito. Mas foi muito
difícil. Porque é difícil aceitar, é difícil entender.” JM, aposentada voluntária da Amor Exigente.

“Comecei há 18 anos a participar em
um sub-grupo de esposas (meu antigo
cônjuge tinha dependência de álcool). O
Amor Exigente é um programa para melhorar a qualidade de vida. Agora ele é exmarido e não é mais um alcoolista, mas acho que a peça disfuncional na relação era eu mesma. Era uma retroalimentação:
eu o levava a um consumo abusivo e ele
me levava à loucura. Essa proposta me
trouxe a um trabalho tão humano e terapêutico, que preenche todas as minhas
necessidades”. M.H., voluntária.

Informações
Febrae
Travessa Álvares de Azevedo, 52
Cambuí, Campinas.
Telefones:
(19) 3252-2630 e 3252-2630
www.amorexigente.org.br
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Giro de
Notícias
Entrevista

TRT-15 define 16 novos desembargadores
O Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, em sessão administrativa realizada em dezembro de 2009, indicou 16
nomes de juízes da carreira para cargos
de desembargadores. Tratam-se de vagas
criadas pela lei 12.001/2009, que amplia a
composição do TRT-15 de 36 para 55 desembargadores, uma antiga reivindicação da magistratura trabalhista e de toda
a comunidade dos cerca de 600 municípi os atendidos pela 15ª Região. A lista com
os indicados para a segunda instância foi

encaminhada para nomeação por parte
do Presidente da República.
Os novos desembargadores são: Fábio Grasseli, Maria Madalena de Oliveira,
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, Suzana Monreal Ramos Nogueira,
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, Erodite Ribeiro dos Santos de Biasi, Luiz José Dezena da Silva, Valdevir Roberto
Zanardi, Claudinei Sapata Marques, Dagoberto Nishina Azevedo, João Alberto Alves

Machado, Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira, José Otávio de Souza Ferreira,
Manoel Carlos Toledo Filho, Ana Paula Pellegrina Lockmann e Antonio Francisco
Montanagna.
A Amatra XV externa aos novos integrantes da segunda instância suas congratulações, certa de que, ao fazê-lo, rende uma pequena homenagem a todos os
juízes do trabalho da 15ª Região, que se
espelham nos desembargadores.

Semana Jurídica da Amatra XV reúne
mais de 400 pessoas em Pres. Prudente
Mais de 400 pessoas participaram da
Semana Jurídica da Amatra XV, realizada
entre 24 e 26 de fevereiro em Presidente
Prudente. O evento, que aconteceu no
Salão Nobre das Faculdades Integradas
"Antônio Eufrásio de Toledo" e discutiu
“Grandes temas do Direito e do Processo
do Trabalho”, foi um grande sucesso.

Realizado pela Amatra XV e pela Escola Judicial do TRT-15, o evento teve em sua
abertura a palestra “A atuação judicial e
extrajudicial do MPT”, ministrada pelo
Procurador do Trabalho, Cristiano Lourenço Rodrigues. No segundo dia, o juiz José
Guido Teixeira Júnior, titular da VT de Itararé-SP falou sobre “O acidente do traba-

lho no setor sucroalcooleiro e a responsabilidade civil do empregador”. No encerramento, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, Diretor da Escola Judicial do
TRT-15, discorreu sobre “A Convenção Coletiva de Trabalho e as Comissões de Conciliação Prévia”. O evento teve o apoio da
Unitoledo e da 29ª Subsecção da OAB.

Projeto de reajuste: Amatra XV elabora proposta
Conforme deliberado pelos associados em Assembléia Geral Extraordinária, a
Amatra XV elaborou proposta de projeto
de lei de reajuste dos subsídios, visando a

garantia de uma política remuneratória
estável e que preserve integralmente os
valores salariais da magistratura. O texto
já foi apresentado aos associados da A-

matra XV e foi formalmente proposto à Anamatra na reunião do Conselho de Representantes, realizada em janeiro deste
ano, em Porto Alegre.

Homenagem ao Ministro Vantuil Abdala
O presidente da Amatra XV, juiz Flávio
Landi, discursou em nome da Anamatra
durante homenagem ao Ministro Vantuil
Abdala, do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que ocorreu no dia 17 de fevereiro,
em Brasília. Várias autoridades participaram da homenagem ao Min. Vantuil, que
está se aposentando e é o atual decano
da Corte. Landi destacou a indignação do
ministro quando parlamentares cogitavam a extinção da Justiça do Trabalho.

“Esses flashes são imagens eloquentes
de sua dedicação à Justiça do Trabalho. É
por isso que, hoje, a Anamatra fez questão de se fazer presente nesta sessão e
render suas mais sinceras homenagens a
V. Exa. e o faz com a certeza de reproduzir
a voz de mais de três mil juízes do Trabalho”, afirmou. O presidente da Anamatra,
Luciano Athayde Chaves, e o vice-presidente da Amatra XV, juiz Guilherme Feliciano, também estiveram presentes.

Desa. Olga Gomieri recebe comenda
A Desembargadora Olga Aida Joaquim Gomieri, do TRT-15, foi agraciada no
final do ano passado com a Comenda da
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
da 2ª Região, no grau de Grande Oficial.
Além dela, também receberam a
homenagem o deputado federal Cândido
Elpídio de Souza Vaccarezza, o Desembargador Antonio Carlos Cedenho, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a Desembargadora Sonia Rodrigues Franzini
(TRT-2), o Desembargador Paulo Dimas
Mascaretti (Tribunal de Justiça-SP) e o juiz
Rubens Curado Silveira (secretário-geral
do Conselho Nacional de Justiça), além
de várias outras personalidades.
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ABAS

Reflexão para um novo ano
Ao olhar para trás, vejo que passamos
tempos de dificuldades. Muitos dos usuários de nossa entidade adoeceram gravemente, ocasionando pesadas despesas
assistenciais. Felizmente, tudo indica que
vencemos este período. Felizmente, nossos usuários tiveram acesso a toda gama
de recursos médico-terapêuticos que necessitaram para o cuidado de seus agravos de saúde. Nossa “ação entre amigos”
pôde atender a todos os colegas que dela
necessitaram. Contar com tal amparo foi e é - inestimável.
Mesmo diante dos fatos, muitos ainda
são os colegas da 15ª Região que acreditam não precisarem da segurança que
nossa entidade proporciona.
Cada indivíduo passa por suas particulares atribulações. Entre as piores, estão
as relacionadas à saúde, seja consigo ou
com familiares próximos e queridos.
Não importando se o problema de saúde é congênito, adquirido ou cultivado,
certo é que todos precisarão de algum tipo de assistência médica ao longo de
suas vidas. Bom seria sempre registrarmos eventos não complicados. Mas, não
é assim que as coisas costumam ocorrer.

O tratamento de uma doença, na maior parte dos casos, custa, além de sofrimento e angústia, dinheiro. Não é sem
motivo que situações onde há descanso
torna-se sinônimo de morte. Imaginem,
então, quando a doença, além de órgãos,
ataca bolsos.
Para nos precavermos daquilo que é
adverso, procuramos ter uma conduta
preventiva ou nos cercar de medidas assecuratórias. Para evitarmos a doença e
suas consequências, devemos ter em
mente semelhante orientação. É por este
motivo que existem os planos de saúde.
Difícil, contudo, é ter certeza de que verdadeiramente estaremos assegurados,
quando for necessário.
Cuidar da sua saúde é o “negócio” de
nossa entidade. Segurança é o “produto”
que lhe oferecemos. Somos um “plano”
para o momento da sua adversidade. Somos um fundo de assistência a sua saúde.
Temos diretrizes particulares de atuação
e prestamos o serviço para o qual fomos
instituídos da forma mais abrangente
possível. Nosso objetivo não é financeiro,
mas sócio-corporativo. Somos gestores
de um sistema próprio de assistência médica. E gerir um sistema de saúde não é

Fonte: Editora LTr

fácil, especialmente quando tratamos de
grupo altamente informado e, consequentemente, bastante exigente. Possivelmente só haja uma coisa mais difícil do
que gerir saúde: gerir a própria saúde.
Felizmente, vocês – Juízes, Procuradores e Servidores da Justiça do Trabalho
da 15ª Região, Procuradores do Estado de
São Paulo, Magistrados do Trabalho da 2ª
e 12ª Regiões e Juízes Federais de São
Paulo e Mato Grosso do Sul – podem contar com a segurança da ABAS 15.
O começo de um novo ano é momento propício para repensarmos nossas inconsistências e tomarmos atitudes em favor de concretas melhoras: então, esse é
um bom momento para que você, também, junte-se a nós!.

Maurício Corrêa de Cerqueira César
Gerente Executivo da ABAS 15
Especialista em Gestão de Sistemas de
Saúde (EPGE/FGV). Aluno Especial de
Disciplinas de Mestrado em Saúde Coletiva (FCM/UNICAMP)

Publicações

O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
Sub-título: Na perspectiva do direito como integridade
Autora: Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
Edição: 2009, NOVEMBRO – 112 páginas

Editora: LTr
Preço: R$ 30

O ordenamento jurídico e, em especial, a Constituição, protegem a vida. Mas qual vida: a mera vida (natural) ou a vida
digna? Nessa esteira, o que é vida digna? A quem compete dizer o que é vida digna? Ao Poder Judiciário ou ao próprio indivíduo
interessado? Uma sociedade democrática, fundada em princípios que exigem igual consideração e respeito, não impõe o
reconhecimento de que esses mesmos indivíduos são livres para decidir seus próprios destinos? As duas dimensões da
dignidade humana estão relacionadas, respectivamente, ao ideal de equidade e de liberdade.

Justiça do Trabalho
E
Conflitos de Princípios Constitucionais na Tutela de Benefícios Previdenciários
Autor: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI
Edição: 2009, JUNHO – 192 páginas

Editora: LTr
Preço: R$ 35

O estudo conduz o leitor a uma adequada compreensão da paridade estabelecida pela Constituição de outubro de 1988
entre os direitos individuais e os direitos sociais que formam, por assim dizer, um todo que não pode ser fracionado. E, para essa
compreensão, hão de se dirigir os esforços de exegese de tantos quantos sejam chamados a estudar, com olhar crítico, o
sistema jurídico nacional.

Representante LTr
"Os melhores descontos e condições de
Justiça do Trabalho
pagamento com a nossa tradição”
E

LACIER
Livraria Jurídica

Livros de todas as áreas (nacionais e importados)
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