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Editorial

Expediente
A AMATRA XV e o ano de 2016

O

ano de 2016 foi um ano atípico. Um ano em que o nosso TRT-15 sofreu um discriminatório corte de 90% dos investimentos e 29% de custeio, em que políticos e autoridades
realizaram ataques incessantes e, até, inconstitucionais à Justiça do Trabalho.

Porém, em momentos de diﬁculdade é que a união da Magistratura se mostra presente, em atos
históricos a Magistratura da 15ª Região demonstrou sua força da defesa e valorização de nossa
carreira.
Por essa razão essa edição do Jornal da AMATRA XV tem um ar histórico, registrando os Atos
Públicos que mobilizaram juízes de primeiro e segundo grau, em praticamente todas as
circunscrições da 15ª, com o objetivo principal foi informar a sociedade dos riscos que corre a
Justiça do Trabalho atualmente.
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Uma edição também histórica por trazer uma entrevista com o Presidente do TRT-15,
Desembargador Fernando da Silva Borges, que nos falou sobre as perspectivas de sua gestão e
dos desaﬁos que a prestação judicial da 15ª Região terá de transpor nos próximos anos.
Apesar dos obstáculos que encontramos, 2016 foi um ano também de comemoração, aﬁnal, a
AMATRA XV comemorou 30 anos de existência, e como não poderia deixar de ser, homenageamos nossa entidade com união e confraternização.
A AMATRA XV seguiu também com o Programa Trabalho Justiça e Cidadania, que cresce a cada
ano, graças ao trabalho da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Na seção destinada ao
Programa, veja como foram os encontros para culminância em 2016.
Na seção Gente Nossa os colegas José Guido Teixeira Júnior e Alberto Cordero Donha contam
suas aventuras como jipeiros, em uma matéria especial intitulada “Magistratura Oﬀ-Road”.
Conﬁra também um artigo sobre a importância do plano de saúde na vida dos Magistrados, na
seção do ABAS 15.
Conheça os belíssimos cenários de Pucón na seção Dicas de Viagem, apresentada pela colega
Ângela Maria Bermudes, que descreve detalhes maravilhosos dessa encantadora localidade do
sul do Chile.
O ano de 2016 também foi marcado por eventos de grande relevância no cenário acadêmico,
como o 18º CONAMAT, com 10 Teses aprovadas de Autores da 15ª Região, o Congresso foi
importantíssimo com temas como celeridade processual, novo Código de Processo Civil - CPC,
paridade e terceirização.
Como já se tornou tradicional, o Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo chegou a
sua 4ª edição apresentando temas atuais e relevantes envolvendo Direito Desportivo e Direito
do Trabalho, com foco nos aspectos jurídicos e assuntos que requerem maior atenção da
sociedade e dos juristas. E o 6º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil integrou a
programação da Semana da Criança em Aparecida/SP, tornando-a especial por ter sido
abençoado pelo Papa Francisco, que enviou uma mensagem ao Santuário Nacional de
Aparecida, onde saudou as ações de combate ao trabalho infantil realizadas na ocasião.
É importante ressaltar a realização do inédito evento, I Jogos das AMATRAS do Sudeste, que
buscou criar a aproximação e a união dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Região Sudeste,
em um ambiente que propiciou a prática de esportes e atividades focadas na Qualidade de Vida.
E que teve sabor ainda melhor para a 15º Região, pois, a AMATRA XV foi a grande campeã, e o fez
no ano de seu jubileu de pérolas.
Também foi uma época de homenagens, onde eternizamos, na Galeria de Presidentes da Sede
da AMATRA XV e ESMAT 15, a fotograﬁa do Ex-Presidente e Diretor Geral, Juiz Alessandro Tristão.
Na seção de artigos, conﬁra uma análise critica e perspicaz do Juiz Renato da Fonseca Janon com
relação às recentes propostas de reforma trabalhista.
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Gente Nossa

Magistratura

OFF-Road

O

JIPE é um veículo automotivo desenvolvido para
ﬁnalidades bélicas, dotado de tração nas quatro
rodas e altura livre do solo que possibilitam o seu
tráfego em estradas em precárias condições, em trilhas ou
até mesmo em locais onde não existem caminhos abertos.
Com o término da II Guerra Mundial, os jipes passaram a ser
utilizados para o trabalho, principalmente nas zonas rurais
e, com o passar do tempo, começaram a ser usados
também com ﬁnalidade esportiva e para o lazer, dando
origem ao Oﬀ-Road - fora da estrada ou todo o terreno -,
atividade esportiva praticada em veículos com tração 4X4,
em locais que não possuem estradas pavimentadas,
estrutura urbana ou caminho de fácil acesso.
Normalmente, o esporte Oﬀ-Road é praticado por pessoas
que procuram um pouco de aventura em superar as
diﬁculdades de acesso e os obstáculos encontrados pelo
caminho, impostos pela própria natureza, a exemplo de
lama, pedras, erosões, subidas e descidas
íngremes e alagamentos, mas que também
buscam o contato e a preservação da natureza,
que defendem a ﬂora, a fauna e os recursos
naturais.
O Oﬀ-Road motorizado pode ser praticado
como esporte, através de competições
organizadas ou como lazer. No Brasil, a prova de
maior destaque é o Rally dos Sertões, que
também promove ações socais nas áreas de
saúde, educação, artes e meio ambiente,
paralelas ao longo do percurso da competição,
levando atividades de desenvolvimento social
para comunidades carentes.
Entretanto, a maioria dos jipeiros praticam o
Oﬀ-Road como hobby e esse é o interesse do
associado Guido Teixeira. A paixão pelo OﬀRoad começou em 2002, com a compra de um
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Jeep Willys, 1970, 6 cilindros de três marchas.
Na verdade, o associado Guido pensava em comprar uma
motocicleta para fazer trilhas, impulsionado pelas
lembranças do tempo que praticava motocross, com uma
Yamaha DT-180, mas a intenção de praticar um hobby para
passar mais tempo com a família prevaleceu. E assim,
surgiu uma nova paixão que também envolveu sua
esposa, Ieda e seus ﬁlhos Lucas e Tiago.
A prática do Oﬀ-Road também contagiou alguns amigos e
com a ﬁnalidade de congregar outros proprietários e
apreciadores do jipe e de outros veículos 4X4, em 2004, foi
fundado o Jeep Clube de Castro, com o associado Guido
na Vice-Presidência, da primeira diretoria. A partir de então,
os passeios e trilhas tiveram impulso, com uma atividade
mensal, realizada em caminhos próximos ou distantes, em
busca de ar puro, superação de obstáculos e contato com a
natureza.

provocar desconforto em algumas pessoas,
nos pontos mais íngremes da Cordilheira
dos Andes.’’
Após a travessia entre a Argentina e o Chile,
em Paso de Jama, os expedicionários
chegaram próximo ao vulcão Licancabur,
com 5.930 metros de altura e avistaram o
vulcão Lascar, que ainda está em atividade.
Em São Pedro do Atacama, um oásis
pitoresco, em meio ao deserto, o grupo de
jipeiros percorreu a Aldeia de Tulor,
Cordilheira Del Sar, PuKara de Quito, Vale de
La Luna e vistou o Gêiser El Tatio, onde
vapores saem para a superfície, a cada
amanhecer, através de ﬁssuras na crosta
terrestre, alcançando a temperatura de 85o
Centígrados e 10 metros de altura. Ali o café
da manhã foi tomado, com o leite esquentado pelos vapores das fendas.

O lema desse grupo de jipeiros é, “da natureza nada se leva
a não ser lembranças, nada se tira a não ser fotograﬁas”.
Existe o cuidado de preservação e respeito ao meio
ambiente, de cada lugar onde os jipes passam. Todo o
material usado nos almoços e lanches é recolhido e
sempre que possível, o lixo encontrado em alguns lugares,
que são esquecidos por outras pessoas, é levado para o
descarte em local apropriado. A defesa e a preservação da
ﬂora, da fauna e dos recursos naturais é uma obrigação
estatuária, que é observada pelos integrantes do Jeep
Clube de Castro.
No ﬁnal de 2007, o associado Guido e um grupo de jipeiros,
com objetivo de conhecer outros lugares e novas culturas,
realizaram uma expedição para o Deserto do Atacama, no
Chile. ‘’Foi uma viagem inesquecível, em um trajeto repleto
de magia, paisagens belas e inusitadas, entre cactus
gigantes, montanhas com colorações que vão do verde ao
amarelo e vermelho, formas rochosas, planície salgada e
cordilheiras até o deserto mais árido e mais alto do mundo.
A viagem teve início em Foz do
Iguaçu-PR, no dia 22 de dezembro e foi
concluída em meados de janeiro de
2008, totalizando mais de oito mil
quilômetros, cruzando fronteiras entre
Brasil, Argentina e Chile.’’ conta o
associado

No trajeto de Calama até Iquique, na
rodovia que liga o deserto até a costa do
Oceano Pacíﬁco a temperatura atingiu 43,9
graus. Na volta o grupo percorreu a rota do
vinho, de Salta a Cafayate e visitou vinícolas,
onde são produzidos os destacados vinhos
da uva torrontés.
Segundo a família do associado Guido, ‘’a expedição para o
Atacama foi a melhor viagem 4x4, onde os jipeiros
puderam conhecer e viver os valores culturais de diferentes regiões, em um ambiente de amizade e companheirismo.’’
O Associado Alberto Cordero Donha, Juiz aposentado,
relata que, desde criança, se encantava com os veículos
fora-de-estrada, principalmente pela possibilidade que
proporcionavam para manter contato com o meio rural e
com a natureza.
O Associado já fazia algumas incursões fora de estradas
com camionetes não dotadas de tração integral, mas
somente em 1999 adquiriu seu primeiro jipe, um Willys ano
1977, com motor de 4 cilindros. Posteriormente possuiu

O jipeiro Guido, a bordo de uma
Defender 110, relata que ‘’os 12
veículos 4x4, passaram por
Resistência, Salta, Purmamarca e
subiram as montanhas conhecidas
como Caracoles Argentinos, com
aproximadamente 365 cur vas
acentuadas, alcançando mais de
quatro mil metros de altitude, onde o
ar rarefeito chegou a prejudicar o
desempenho dos veículos e a
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Gente Nossa
duas Toyotas Bandeirante e atualmente é o feliz proprietário de um Troller 2004.
A utilização do veículo contribuiu de forma decisiva para
estreitamento dos laços familiares, já que o associado, sua
esposa e ﬁlhos, que na época eram adolescentes,
passaram a viajar juntos com muita frequência.
Atualmente a “curtição” Oﬀ-Road também se dá com seus
netos, que são fascinados pelo que eles chamam de “jipão”
Com o passar do tempo, Donha percebeu que a atividade
Oﬀ-Road também contribuía de forma importante para
redução dos níveis de estresse. ‘’Todos sabem que a
atividade judicante é extremamente estressante e que os
magistrados sofrem muito com a carga emocional e física
decorrentes das tensões do dia-a-dia. Durante um passeio
fora de estrada, os pensamentos ﬁcam totalmente
concentrados nos prazeres e nas diﬁculdades do caminho,
na paisagem, na chuva, no barro, nos buracos, pedras,
poeira, etc., fazendo com e que a pessoa se esqueça
completamente das atividades proﬁssionais.’’ conta o
associado.
O círculo de amizades também é signiﬁcativamente
ampliado por conta do convívio com outros jipeiros. No
ano de 2012, juntamente com outros amigos de trilha, o
associado Donha fundou o Jipe Clube da cidade de
Franca-SP, sendo o seu primeiro Vice-Presidente.
A Entidade conta hoje com cerca de 100 associados e
promove diversas atividades Oﬀ-Road, como Raid’s
(competições de regularidade), passeios planilhados e
viagens por estradas de terra, como o trajeto da Estrada
Real, entre Diamantina/MG e Paraty/RJ e o “Caminho da Fé”,
viagem por estradas de terra entre Franca/SP e
Aparecida/SP, cruzando a Serra da Mantiqueira, passando
por várias cidades, como Poços de Caldas, Paraisópolis,
Campos do Jordão e outras.
O associado Donha já explorou também as Serras do Cipó
e do Caraça, em Minas Gerais, locais inóspitos do litoral
paulista e Vale do Ribeira, entre outros. Mas suas principais
incursões ocorrem na Serra da Canastra, em Minas Gerais,
local onde teve o privilégio de conhecer a maioria de seus
caminhos, suas cidades e seus maiores encantos, como a
nascente do Rio São Francisco, as cachoeiras Casca D’Anta,
Serradão, Rolinhos, Fundão, Maria Augusta e outras.
Além da atividade de lazer, o Jipe Clube de Franca tem se
empenhado em desenvolver atividades de cunho social,
como campanhas de doação de sangue, arrecadação e
distribuição de brinquedos para crianças carentes,
incentivo à preservação da natureza, entre outras. No dia
10 de abril de 2016, dia mundial de boas ações, o Clube
promoveu a entrega de grande quantidade de sementes e
mudas de árvores nativas da região para a população em
geral.
O veículo 4x4 deixou, portanto, de ser apenas um instrumento de trabalho ou de lazer e a atividade Oﬀ-Road vem
alargando os seus horizontes, inclusive com a produção de
veículos mais modernos, dotados de bom nível de
conforto, destinados às pessoas que apreciam a vida na
natureza, mas não abrem mão de seu bem-estar.

6

Quem tiver interesse na prática do Oﬀ-Road, como lazer,
deve adquirir um veículo 4x4, de qualquer idade, mas em
bom estado de conservação, com manutenção mecânica
em dia e com itens obrigatórios de segurança. Em seguida,
procurar um grupo de jipeiros ou um Jeep Clube para
participar do desaﬁo em dirigir, com segurança, em
estradas de terra, com direito a lama e obstáculos. A
diversão é garantida, com a superação de desaﬁos e o
surgimento de novas amizades e aﬁnidades, que
permanecerão muito além da última curva da estrada.

Trabalho, Justiça e Cidadania

Culminâncias do Programa TJC
reúnem mais de 2.000 participantes

C

erca de 2.000 par ticipantes, entre alunos,
professores, universitários e magistrados,
prestigiaram as seis culminâncias do Programa
“Trabalho, Justiça e Cidadania”, realizadas em 2016. Os
eventos foram realizados em Sorocaba, no dia 27 de
outubro; Valinhos, no dia 08 de novembro; Indaiatuba, dia 21
de novembro; Campinas, para rede SESI de ensino e
Americana, no dia 24 de novembro; e Campinas para alunos
do EJA (Ensino para jovens e adultos), no dia 30 de
novembro

e 30 de junho, no Teatro do SESI Amoreiras, em Campinas,
para os professores da Rede SESI de ensino.
De junho a novembro foram conferidas 57 palestras nas
escolas pelos juízes e parceiros do Programa. Além das
cartilhas do TJC foram utilizadas também as cartilhas da
Turma da Mônica, editada pelo TST, e Dignidade e Trabalho,
editada pela AMATRA XV.

Culminâncias
Em Sorocaba, as 10 escolas públicas participantes do
As atividades do TJC na 15ª Região foram iniciadas em abril
Programa realizaram apresentações em formato de obras de
de 2016, com uma Vernissage no TRT-15 apresentando a
arte, poesia, dança, música, jogral, teatro e vídeo, os
exposição do Trabalho Realizado pelo Programa TJC no ano
professores também participaram, com uma apresentação
de 2015.
musical homenageando os alunos e em agradecimento aos
parceiros e organizadores do Programa TJC.
Entre maio e julho foram realizadas as capacitações mais 700
professores da rede municipal de ensino das cidades
Para o Representante do TJC na Região de Sorocaba e
participantes, bem como, mais de 100 professores
Presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do
participaram da capacitação para Rede de Ensino do SESI da
Tr i b u n a l R e g i o n a l d o Tr a b a l h o d a 1 5 ª R e g i ã o ,
região de Campinas. Os eventos ocorreram no dia 27 de
Desembargador João Batista Martins César, o Programa
Abril no Auditório Bento XVI, da faculdade UNISAL/Liceu
“Trabalho, Justiça e Cidadania” vem se consolidando na
Salesiano em Campinas, para professores das escolas
região metropolitana de Sorocaba, levando preciosas
públicas de Americana, Campinas, Indaiatuba, Valinhos e
informações aos alunos do EJA (Educação de Jovens e
Vinhedo; no dia 11 de maio, no Teatro Pedro Salomão José,
Adultos), que ﬁcam mais preparados para o mercado do
na Escola Dr. Getúlio Vargas, em Sorocaba, para os
trabalho e para exercer a cidadania plena.
professores das escolas públicas do município; e nos dias 28
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Trabalho, Justiça e Cidadania
Em Valinhos os alunos das 3 escolas participantes optaram
por apresentações em vídeo, jogral e música ao vivo, com
temas sobre o Trabalho Infantil e sobre os Direitos e
Deveres do Empregado e Empregador.
A representante da Comissão do Programa Trabalho,
Justiça e Cidadania da AMATRA XV, Juíza Karine Vaz de
Melo Mattos Abreu achou gratiﬁcante perceber o
envolvimento e o entusiasmo dos professores e alunos
com o programa, que se expressaram de forma admirável a
respeito dos conhecimentos adquiridos e compartilhados.
“Foi possível perceber que as palestras e conversas nas
escolas ao longo do ano de fato estreitaram os laços entre
o Judiciário trabalhista e a sociedade e seguem rendendo
frutos.” Completou a magistrada.
As apresentações das 3 escolas em Indaiatuba foram feitas
por intermédio de jograis e vídeos resumindo os
c o n t e ú d o s e s t u d a d o s n o Pr o g r a m a TJ C , c o m
agradecimento dos alunos aos parceiros do Programa e o
making of do trabalho realizado.
A Diretora de Direitos Humanos e Cidadania e
Coordenadora do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania
da AMATRA XV, Juíza Adriene Sidnei de Moura David
Diamantino ﬁcou muito orgulhosa dos trabalhos,
“gostamos muito do evento. Notamos que os alunos
compreenderam muito bem os conteúdos ministrados
pelos Magistrados da Justiça do Trabalho ao longo do ano,
principalmente, pelos trabalhos que foram apresentados.
Sem dúvida, superaram qualquer expectativa.”, destacou.
Em seu primeiro ano como parceiro do Programa TJC os
alunos da rede SESI de ensino realizaram uma culminância
bastante diversiﬁcada e criativa, foram apresentadas
músicas, peças de teatro, danças, trabalhos artísticos e
seminários em sua maioria sobre os temas: Bullying e
Combate às drogas.
Ao ﬁnal do evento, o Desembargador João Batista Martins
César enfatizou a qualidade dos trabalhos apresentados
pelos alunos e os incentivou a permanecerem cidadãos
participativos, que exercem seus direitos e deveres na
sociedade. Para a Diretora de Direitos Humanos e
Cidadania e Coordenadora do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania da AMATRA XV, Juíza Adriene Sidnei de Moura
David Diamantino, “os trabalhos apresentados atestam
que os alunos são artistas competentes. Fiquei muito
emocionada! Agradeço pelo empenho de todos os alunos
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e a colaboração fundamental dos professores,
coordenadores e diretores das escolas e desejo muito
que esta parceria continue em 2017.”

Concurso, as apresentações musicais e os recitais de
poesias produzidos e interpretados pelos próprios
alunos.

Em Americana o evento de Culminância contou com a
apresentação do Coral Vocalis, sob a regência do
Maestro Adilson Gombradi, com interpretações de
canções com temas natalinos.
As apresentações das 3 escolas de Americana
alternaram entre vídeos, leitura e jogral, ﬁnalizando com
interpretação da música “Cio da Terra”, de Milton
Nascimento e Chico Buarque, pelos alunos.
Na opinião da representante da Comissão do Programa
Trabalho, Justiça e Cidadania – TJC da AMATRA XV, Juíza
Rosana Alves Siscari, “os alunos se prepararam muito e
o s t r a b a l h o s a p re s e n t a d o s e r a m ó t i m o s, a s
apresentações foram maravilhosas, coroaram o evento.”

Para a representante da Comissão do Programa
Trabalho, Justiça e Cidadania – TJC da AMATRA XV, Juíza
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo, “o evento superou as
expectativas, pois os estudantes e professores
compareceram em massa e tanto o Município, pela
Secretária de Educação e diversos servidores, quanto as
entidades parceiras ali representadas mostraram o
prestígio e o envolvimento com que o Projeto TJC tem
sido tratado em Campinas. Além disso, as redações e
músicas produzidas, assim como as fotograﬁas,
demonstraram o censo crítico de alunos que realmente
aproveitaram da experiência propiciada pelo TJC. Foi
muito lindo observar que o conteúdo que quisemos
transmitir foi apreendido e transformado em arte pelos
estudantes.”

A última Culminância do ano recebeu cerca de 1.000
participantes no SESC Campinas, iniciou-se com a
entrega das medalhas e dos troféus dos alunos e das
escolas participantes do Concurso de Fotograﬁas e do
Concurso de Redações. As Juízas Eliane de Carvalho
Costa Ribeiro e Rita de Cássia Scagliusi do Carmo, o
Senhor Hideki Milton Yoshimoto, o Senhor Fabio Ravazi
Gerlach, a Senhora Edileine Araújo, a Doutora Sanae
Murayama Saito e a Senhora Heloísa Rios entregaram as
medalhas aos alunos e os troféus aos diretores das
escolas no palco.
O Grupo de Sarau Prisma deu início às apresentações,
com o recital de trechos das redações vencedoras do

O Programa Trabalho Justiça e Cidadania é uma
iniciativa da ANAMATRA, desenvolvido pela AMATRA XV
na 15ª Região em parceria com o SindiVarejista, SEBRAE,
SESI, SESC, INSS, MPT, UNISAL e Prefeituras das cidades
participantes, com apoio do TRT-15 e Escola Judicial. O
TJC leva aos alunos da rede pública e particular noções
básicas de Direito do Trabalho, Direito da Criança e do
Adolescente, Direito do Consumidor, Direito Penal, ética
e cidadania.
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ÂNGELA MARIA BERMUDES
Juíza do Trabalho Aposentada

Pucón, sul do Chile
um pequeno pedaço de paraíso

O

Chile é um país de enorme diversidade: do
deserto mais árido do mundo, ao norte, às
geleiras e ﬁordes no extremo sul, possui todos os
tipos de clima e paisagem. E eu escolhi esse destino para
viajar, em 2005, sem saber o quão importante o país se
tornaria para mim no futuro, e as inúmeras vezes que
viajaria para lá, depois disso. Foram muitas, desde então. E
eu me divido entre Brasil e Chile, há alguns anos. Sempre
que me ausento por alguns meses, a saudades bate forte.
Saudades daquela natureza exuberante, daquele céu de
uma beleza única, dos “aromas”, das frutas, do salmão
defumado, da fartura de vinhos...
Como sabem, o Chile é um país estreito, espremido entre o
mar e a Cordilheira dos Andes. Pucón está bem próxima à
cordilheira, no início da Patagônia, tanto que seu nome, no
idioma mapuche (indígenas da região), signiﬁca “entrada
para as cordilheiras”. Dentre todas as cidades do sul do
Chile que conheci, essa, a 780 km de Santiago, é sem
dúvida a mais especial e me deixou tão encantada que
passei a planejar viver parcialmente nessa localidade,
quando me aposentasse. E isso se tornou realidade,
quando decidi ter uma pequena pousada em Pucón.
A cidade é rodeada por montanhas, que se cobrem de
neve cerca de metade do ano. Durante quase todo o
percurso de Temuco, que é a capital da IX Região e onde
está o aeroporto mais próximo, até Pucón (120 km), é
possível avistar a principal atração da região e de Pucón: o
vulcão Villarrica (ou Rukapillán, que no idioma mapuche
signiﬁca Casa do Diabo). Com 2.843 metros de altitude, é o
vulcão mais ativo do Chile, possui um lindo formato cônico
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que lembra o famoso Monte Fuji, no Japão, e seu pico é
eternamente nevado, mesmo no verão. É considerado o
mais ativo não porque entre em erupção com frequência,
mas sim porque continuamente emite gases, fumaça e
incandescência. Em noites claras, é possível ver as
labaredas alaranjadas saindo do seu cume, como que a nos
lembrar da força da natureza que ele representa. Sua
penúltima erupção ocorreu em 1984 e a última em março
de 2015, porém suas lavas nunca chegaram à cidade de
Pucón, razão pela qual, embora a cidade possua um
sistema de alerta vulcânico, e durante as erupções sejam
necessários exercícios de evacuação, seus habitantes
convivem, com relativa tranquilidade, com esse extraordinário fenômeno da natureza.
É preciso falar mais sobre a importância do vulcão Villarrica
porque, sendo um dos fenômenos mais fascinantes da
natureza, a cidade de Pucón, praticamente, gira em torno
dele. Além de sua presença quase onipotente, dominando
a paisagem da cidade e deixando-a com a aparência de
um cartão postal, o vulcão possui um centro de esqui e
snowboard, com 20 pistas de variados graus de diﬁculdade, que funciona durante o inverno, que vai de julho a
setembro. Porém, a razão pela qual ele recebe a visita de
aventureiros do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros,
é que todos querem ter a glória de escalá-lo. Atividade esta
que exige um certo preparo físico, mas que não é de todo
impossível, já que eu mesma consegui chegar (quase) ao
topo. Ainda, abaixo da base do vulcão existem covas
vulcânicas, cavernas com 300 metros de altura e 150 de
profundidade, antigo leito de um rio subterrâneo de lavas,
que podem ser visitadas. O vulcão está dentro do Parque

Nacional Villarrica, uma extensa área de reserva ambiental,
onde se pratica o ecoturismo: trekking e observação de
pássaros, dentre outros. Para quem tiver pretensão de
escalá-lo, um dia, a tarefa é mais fácil na primavera e no
verão, pois são necessárias certas condições climáticas
ideais para se alcançar o intento: céu claro, ausência de
nuvens, vento e chuva. No inverno, em geral, chove muito
em Pucón, impedindo por vários dias o acesso ao vulcão.
A cidadezinha de Pucón, com seus 20.000 habitantes, tem
um ar típico de montanha: as casas são predominantemente construídas em madeira e pedra vulcânica, possui
um cassino e bares que agitam a noite dos visitantes,
restaurantes de excelente nível, muito artesanato em
madeira, lã, couro e lápis lazuli. É frequentada por todo tipo
de turista, desde o jet-set chileno até adolescentes com
orçamento apertado, passando por muitos turistas
brasileiros, europeus e israelenses ansiosos por esportes de
aventura. A cidade é muito bem servida de hospedagem
para qualquer bolso, desde modestos hostels até hotéis 5
estrelas. Mas, atenção quem pretender visitá-la: no auge
do verão sua população quadruplica e é praticamente
impossível encontrar alojamento, sem prévia reserva –
aconselho fazê-la com pelo menos um mês de antecedência.
Ao lado esquerdo da estrada que leva a Pucón, e avançando pela entrada da cidade, está o enorme Lago Villarrica,
que também margeia a cidade do mesmo nome, a uns 25
km de distância. Além de possibilitar passeios com vários
tipos de embarcações, o lago serve ainda para a prática de
todo tipo de esporte náutico, e é a praia preferida de boa
parte dos chilenos, no verão. Essa é uma particularidade
chilena: embora o Chile possua uma extensa costa
marítima, com exceção do norte do país, as praias chilenas
são extremamente frias e quase impossíveis de serem
frequentadas. Assim, os belíssimos lagos, que apresentam
águas límpidas e cores que variam do azul turquesa ao
verde esmeralda, são as praias do chileno. A cerca de 30 km
de Pucón, na pequena vila de Caburga, no lago do mesmo
nome, se pode desfrutar de uma praia muito especial, a
Playa Blanca, cuja areia, apesar da origem vulcânica,
curiosamente é branquíssima e muito ﬁna. Ônibus
regulares ligam Pucón a Caburga, que também abriga os
famosos Ojos de Caburga, um complexo de quedas
d´água, de cores e beleza impressionantes.

em bike, respirando o ar puro da montanha.
E por falar em esporte de aventura, Pucón sedia todo início
de janeiro um triátlon (Ironman) mundialmente famoso,
do qual participam muitos atletas brasileiros, inclusive.
Outras competições esportivas, como um circuito de
mountain bike (Transandes Challenge), com duração de 6
dias e percorrendo quase 400 km, é ﬁnalizado em Pucón.
Isso dá uma ideia de sua importância turística no cenário
chileno e até mundial. O Chile é considerado, atualmente,
um dos 10 destinos turísticos mais “top” no mundo. E esse
título, na minha opinião, é merecido. Ademais, o povo
chileno, no geral, é bastante simpático com os brasileiros, e
se esforça por ajudar. A segurança, no país, é incomparavelmente melhor que no Brasil. A presença dos “carabineiros”,
por toda parte, é sem dúvida um fator que inibe a marginalidade, e dá segurança aos turistas.
Há muitos parques nacionais e reservas ambientais no
entorno de Pucón (assim como em todo o Chile). Em
destaque está o Parque Huerquehue, com 12.500 hectares,
situado a 33 km de Pucón, que é um programa imperdível
para um dia completo de trekking. Remontando à época
dos glaciares, possui 19 lagos e lagoas, montanhas que
podem chegar até 2.000 metros de altitude, e é coberto
por extensos bosques de araucárias centenárias. Próximo a
ele, ﬁca a magníﬁca Reserva El Cañi, que possui mais de 600
hectares de bosque de araucárias, com muitos “senderos”
para caminhar. Ambos os destinos de trekking não são
considerados fáceis, porque praticamente todo o caminho
é de subidas, porém a vista de 360 graus que se tem dos
“miradores” é privilegiada. Dentre outras belezas, podem
ser obser vados os 4 vulcões da região: Llaima,
Quetropillán, Lanín (este, já em território argentino) e,
obviamente, o Villarrica. Dentro dos parques e reservas
vivem animais como pumas (o maior felino do Chile),
raposas, javalis, sem mencionar os de pequeno porte e
uma quantidade incrível de aves, e com sorte, até mesmo
condores podem ser avistados.
Existe uma grande quantidade de cachoeiras, cascatas e
quedas d´água na região, sendo de ressaltar o impressionante Salto el Leon, com quase 100 metros de altura.
Praticamente ao lado, o Salto China, embora um pouco
menor, também é belíssimo. As águas puras descem
diretamente das altas montanhas da Cordilheira. E, como

Praticamente todo tipo de esporte de
aventura pode ser praticado em Pucón.
Fora os já citados acima, os rios caudalosos
e de água cristalina são excelentes para a
prática de rafting (em vários níveis),
caiaque, canyoning e outras modalidades
de esporte aquático. A tirolesa também
tem vez, e Pucón possui várias, uma delas
considerada a mais extensa da América
Latina: são 11 pistas com até 22 metros de
altura. As cavalgadas são muito apreciadas,
ainda porque a natureza foi muito
generosa com a região, e bastam alguns
minutos fora do perímetro urbano, para
estar em contato direto com ela. Por toda
parte também se vêm ciclistas, pois uma
outra maneira de estar em contato com a
beleza natural que Pucón oferece, é andar
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não podia deixar de ser em se tratando de terra de vulcões,
existem muitas termas na região. Desde as mais rústicas e
naturais, até as dotadas de impressionante infraestrutura e
até mesmo Spa´s. Uma maneira de relaxar, principalmente
se o dia foi de atividades radicais. A mais conhecida, e
considerada uma das mais belas do Chile, é chamada de
Termas Geométricas. Fica aos pés do vulcão Villarrica,
porém na localidade de
Coñaripe, e está imersa
em uma mata esplêndida dentro do Parque
Nacional Villarrica. Conta
com 16 piscinas de
pedra, com água
sulfurosa em temperaturas variando entre 35 e 42
graus, que são acessadas
por uma extensa
passarela de madeira,
cercada pelo verde.
Praticamente todas as
atividades em Pucón e
região, podem ser
realizadas através de
agências de turismo. Porém muitas delas, os turistas
podem fazer por conta própria, seja em bicicleta, veículos
alugado ou outros meios de transporte como ônibus e
táxis.
Indo um pouco mais além, Pucón também dá acesso a
uma das muitas fronteiras que o Chile faz com a Argentina,
pelo Paso Mamuil Malal. Os 80 km que separam os dois
países até essa fronteira são percorridos por uma estrada
sinuosa, porém de rara beleza, que recentemente foi
asfaltada na sua totalidade: são muitos rios, lagos, montanhas, bosques, parques, e algumas pequenas vilas pelo
caminho, que dão ao turista uma ideia do estilo de vida
simples e pacato dos chilenos dessa região, muitos deles
descendentes dos índios mapuches. Quase chegando à
aduana, é possível ter uma visão privilegiada do vulcão
Lanin. Há ônibus diário fazendo esse trajeto, até a cidade de
San Martin de Los Andes. Mas, para quem tem mais tempo
e quer conhecer essa charmosa cidade, recomenda-se
alugar um carro com antecedência, porque existem
exigências quanto a seguros e travessia de fronteira.
Duzentos quilômetros além de San Martin de Los Andes,
pela Ruta de los Siete Lagos, por outra belíssima estrada na
qual é impossível não parar para fotografar, está Bariloche,
cidade tão conhecida dos brasileiros. E, antes, uma outra
localidade encantadora: Villa la Angostura. Voltemos ao
Chile.
Outro roteiro, este possível de ser feito em um dia, parte de
Pucón retornando à cidade de Villarrica, e passando pelas
localidades de Lican Ray e Panguipulli, leva à famosa
Reserva Biológica de Huilo-Huilo, privada, na pequena
localidade de Neltume. Com um detalhe: o caminho é
serpenteado por outros vários lagos, de incríveis tons de
azul e verde, que pedem muitas paradas para fotos. A
reserva de 100.000 hectares ﬁca encravada na selva
patagônica, é rodeada por montanhas, rios e vulcões,
lagos de origem glacial e muitas quedas e cursos d´água
de beleza única. É o lar de várias espécies ameaçadas de
risco de extinção. Os cientistas consideram que os bosques
da selva patagônica são dos poucos lugares no mundo
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que têm se mantido ecologicamente intacto. Assim como
em Pucón, todo tipo de atividade pode ser realizada
dentro da Reserva de Huilo-Huilo, desde esquiar (praticamente o ano todo), andar com motos de neve, até realizar
excursões (trekking) pelo parque com duração de 5 dias.
Dentro da Reserva existem 2 hotéis de arquitetura
fascinante: um deles foi construído em torno de uma
ár vore, e lembra um
pouco as loucuras (no
bom sentido) de Gaudí; o
outro é uma espécie de
pirâmide, com uma
cascata ar tiﬁcial por
cima, jorrando água
continuamente. Embora
seja possível fazer o
trajeto Pucón/HuiloHuilo/Pucón num único
dia, quem quiser
explorar um pouco mais,
deve mesmo hospedarse na região. Além dos
dois hotéis dentro da
reserva, há opções mais
em conta em Neltume.
Eu discorreria, com prazer, sobre os muitos caminhos que
levam a incríveis e insuspeitadas belezas dentro do Chile,
com destaque para essa região, porém o espaço desta
pequena matéria não é suﬁciente. Há poucos lugares no
mundo onde é possível esse contato com a natureza
quase intocada pelo homem, por isso eu recomendo essa
viagem especialmente aos amantes da natureza, àqueles
que gostariam de, mesmo estando a curtos passos da
civilização, poder desfrutar de um ambiente tão tranquilo e
puro, onde é possível até beber diretamente das águas dos
rios, ouvir somente os sons da mãe Terra e usufruir de uma
incrível sensação de paz e integração ao meio ambiente.

Ato Público

Ato Público em Defesa da

Justiça do Trabalho

Ato Público na sede do TRT-15

C

entenas de desembargadores, juízes, procuradores, advogados, servidores, autoridades trabalhadores e cidadãos reuniram-se, na manhã do dia 26
de abril de 2016, em frente ao Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região, para reivindicar a recomposição
imediata do orçamento da Justiça do Trabalho. Com a Rua
Barão de Jaguara, no centro de Campinas/SP, fechada para
o trânsito e tomada de pessoas, o ato demonstrou a união
da sociedade civil e dos poderes constituídos em defesa
do Judiciário Trabalhista.
"Nunca nos negamos a dar nossa contribuição ao país em
um momento de crise, mas não é razoável um corte de
90% dos investimentos e 29% de custeio", aﬁrmou o
Presidente do TRT-15 e Presidente do Colégio de
Presidentes e Corregedores dos TRTs, Desembargador
Lorival Ferreira dos Santos. O Presidente também enfatizou
a precariedade dos argumentos daqueles que defendem
os cortes, sobretudo os ataques à Consolidação das Lei do
Trabalho e as tentativas de limitar o acesso da população
ao Judiciário Trabalhista. "É um equívoco dizer que a CLT é
arcaica. Instituída em 1943, ela vem recebendo atualizações ao longo do tempo", enfatizou.

Somente o TRT-15 sofreu corte de aproximadamente R$ 49
milhões no orçamento de custeio deste ano. Nos 24
Regionais Trabalhistas espalhados pelo Brasil, a redução
supera os R$ 880 milhões, colocando em risco o atendimento a trabalhadores, empregadores e advogados.
O Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região, AMATRA XV, Juiz do trabalho Luís
Rodrigo Fernandes Braga classiﬁcou o corte como uma
tentativa de amordaçar a Justiça do Trabalho. "A quantidade de pessoas presentes a este ato demonstra o reconhecimento da importância da Justiça do Trabalho na sociedade", disse. O argumento também foi defendido pela
representante da Associação dos Juízes para a
Democracia, Juíza Patrícia Maeda, que aﬁrmou que o
orçamento público não pode ser objeto de barganha ou
instrumento para punir um ramo do poder Judiciário. Já o
Desembargador do TRT-15 Luiz Antonio Lazarim classiﬁcou como descalabro os cortes orçamentários.
O ato também foi registrado nos Fóruns Trabalhistas de
diversas unidades das oito Circunscrições do Tribunal.
O objetivo principal foi informar a sociedade dos riscos que
corre a Justiça do Trabalho atualmente, protestando contra
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Ato Público

Ato Público na sede do TRT-15
os discriminatórios cortes de orçamento impostos à
Justiça do Trabalho pela PLN 7/15, de autoria do Deputado
Ricardo Barros.

os inúmeros pedidos de tutela de urgência, como, por
exemplo, para levantamento do FGTS e habilitação no
seguro desemprego, de trabalhadores que foram dispensados sem justa causa ou tiveram a rescisão indireta do
contrato. A Justiça do Trabalho está dobrando a pauta de
audiências, mas a crise econômica gerou um aumento das
demandas em 20% só no início deste ano.
Entretanto, o quadro deﬁcitário de servidores, em número
de 973 em toda a 15ª região, e a impossibilidade de
reposição dos que se aposentarem ou pedirem exoneração, aliado à suspensão dos projetos de lei de criação de
vagas e cargos, gera um acúmulo de serviço que, se não
resolvido, afetará a saúde dos servidores e juízes a médio
prazo.
A Justiça do Trabalho está fazendo o máximo possível para
bem atender o jurisdicionado e seguirá combativa para
prestar sua função jurisdicional com eﬁciência. Mas corre
um sério risco estrutural se for mantido o corte orçamentá-

Participaram do evento público, os fóruns e varas do
trabalho de todo o interior paulista, em municípios como
Sertãozinho, Limeira, Bauru, São José dos Campos, São
José do Rio Preto, Presidente Prudente, Sorocaba, Franca,
Ituverava, Marília, Votuporanga e São Carlos.
Em Campinas, sede do Tribunal, o Ato registrou mobilização das 12 varas do trabalho em frente ao Fórum
Trabalhista.
O Fórum Trabalhista de Bauru também promoveu um ato
público. Participaram do evento Juízes do Trabalho,
advogados, servidores, estagiários e jurisdicionado.
Solidarizaram-se com o Judiciário Trabalhista o Ministério
Público do Trabalho, representado pelo Procurador do
Trabalho Jose Fernando Ruiz Maturana, a Ordem dos
Advogados do Brasil, por seu Presidente Alessandro Bien
Cunha de Carvalho, o SINDIQUINZE, por sua Diretora
regional de Bauru, Maria Izabel Falco Salles Marques e o
Desembargador Edmundo Fraga Lopes, representando o
TRT-15.
Segundo a Juíza Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima,
Diretora do Fórum Trabalhista de Bauru, “Os Juízes do
Trabalho e os servidores têm se desdobrado para apreciar

Ato Público em Bauru
rio que lhe foi imposto, em afronta ao princípio da
autonomia ﬁnanceira do Judiciário, assegurada no artigo
99 da Constituição Federal.”
Em Franca, a fachada do Fórum recebeu uma faixa com os
seguintes dizeres “Cortes no Orçamento da Justiça do
Trabalho precarizam os serviços prestados à população”,
buscando o objetivo de aproximar a população dos graves
problemas enfrentados pela Justiça.

Ato Público no fórum de Campinas
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Na cidade de Ituverava a mobilização foi
liderada pelo Juiz Renato Cesar Trevisani
que relatou: "Em Ituverava, o ato público
em defesa da Justiça do Trabalho contou
com a presença da Juíza Auxiliar Cristiane
Helena Pontes, dos servidores da Vara do
Trabalho de Ituverava e Posto Avançado
da Justiça do Trabalho de Ituverava em
Igarapava. Contou, ainda, com o apoio da
Ordem dos Advogados do Brasil de
Ituverava, Igarapava e Guará, Sindicato
Rural de I tuverava, Sindicado dos
Empregados no Comércio, Fundação
Educacional de Ituverava, Faculdade de
Filosoﬁa, Ciências e Letras de Ituverava,
Loja Maçônica União Ituveravense, Lions
Clube de I tuverava, os Jor nais “O
Progresso” e “Tribuna de Ituverava” e ainda
com o Pároco Pe. Vilmar Volpato.
Na ocasião abordei a proporção do corte
no orçamento dos Tribunais Regionais
Trabalhistas, determinados pela Lei
Orçamentária Anual, que adotaram várias medidas para
redução de despesas, apontando dados sobre a situação
especiﬁca do nosso Regional quanto à distribuição de
feitos, déﬁcit de funcionários diante da abrangência
territorial. Foi exposta a preocupação com a prestação
jurisdicional no que diz respeito ao atendimento com o
mínimo de dignidade, ressaltando a importância da Justiça
do Trabalho para os milhares de desempregados que
buscam seus direitos, além da preocupação com a
manutenção do Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT que
reduz custos e tempo de tramitação processual, mas
depende de investimentos.
Por sua vez, a Juíza Cristiane Helena Pontes aclarou a
situação do Posto Avançado e destacou que o corte se deu
apenas na seara trabalhista, taxando-o como discriminatório.’’

Ato Público em Limeira
Em Limeira a mobilização foi apoiada pela OAB e pela
União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, em razão dos
cortes, o município foi uma das cidades onde o Fórum
Trabalhista teve o expediente reduzido para economizar
energia. “Não conheço, desde que comecei a atuar no
direito, uma situação tão ruim como esta”, aﬁrmou o
Diretor do Fórum, Juiz Renato Guedes.
Em Marília, a Diretora do Fórum, Juíza Keila Nogueira Silva
relatou: “No átrio do Fórum Trabalhista de Marília, período
da manhã quando havia grande número de pessoas em

Ato Público em Ituverava
razão das audiências que se realizavam, os servidores do
Fórum se reuniram para manifestar-se contra o corte no
orçamento da Justiça do Trabalho, foram expostos cartazes
esclarecedores do motivo do manifesto os quais ainda
permanecem no átrio do Fórum.
Além dos cartazes os servidores explicaram para público
presente, incluindo advogados, a razão do manifesto e a
preocupação com as consequências do corte dentre
outras a diﬁculdade de se manter o processo eletrônico."
Em Presidente Prudente, a mobilização reuniu diversas
autoridades e magistrados, além de servidores do Fórum
Trabalhista, das empresas terceirizadas, advogados e
representantes e vários Sindicatos.
O Ato Público, apesar da chuva, contou com cerca de 100
pessoas e seria realizado em frente ao Fórum Trabalhista,
entretanto, em razão da chuva, conforme mencionado, o
evento ocorreu no auditório localizado no andar térreo do
prédio. O Diretor do Fórum, Juiz José Roberto Dantas Oliva
agradeceu a presença de todos. Em suas palavras disse que
“com vinte anos de magistratura é a primeira vez que
participo de um ato público em defesa de um dos Poderes
da República. Estamos vivendo um momento grave em
nosso País, uma crise ética, moral, política e econômica
sem precedentes, o corte orçamentário imposto à Justiça
do Trabalho é discriminatório e inconstitucional, e, a par da
ADI 5468, ajuizada pela ANAMATRA, atos como este são
importantes para conscientizar a sociedade.”
Na cidade de São Carlos a mobilização foi organizada pelo
Juiz Renato da Fonseca Janon e contou com a participação
dos funcionários da Justiça do Trabalho, advogados,
procuradores e juízes. O discurso ressaltou que os cortes
do orçamento resultaram numa série de medidas de
contenção de despesas, como readequação de horário de
atendimento, redução de contratos de serviços terceirizados e cancelamento de projetos de obras, entre outros.
Entre os presentes, estavam dirigentes da Intersindical São
Carlos, Sindicato dos Servidores Municipais, dirigentes do
Sindicato dos Metalúrgicos, em parceria com a Subsede da
CUT, Sindicato dos Comerciários, Sindicato dos Vigilantes,
SINDIQUINZE, OAB São Carlos, o Coletivo Frente Brasil
Popular São Carlos e os Vereadores do município, Ronaldo
Lopes e Lineu Navarro.
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Ato Público em Sertãozinho
Em São José dos
C a m p o s a
participação na
mobilização
alcançou 200
pessoas. O Juiz
Marco Antonio
Folegatti de
R e z e n d e
informou que o
Ato Público em Sorocaba
foco foi a
conscientização
da população, “É preciso que o problema do corte orçamentário seja de conhecimento da população para que
possamos reagir a ele antes de experimentar efeitos mais
drásticos, como a suspensão do funcionamento de
unidades jurisdicionais por falta de recursos.”, aﬁrmou.
O ato contou com Juízes de todas as 5 Varas do Fórum, do
Presidente da OAB, que prestigiou o evento acompanhado
de vários advogados da sua diretoria, fazendo uso da
palavra para se solidarizar com a Justiça do Trabalho, assim
como ﬁzeram outros advogados.
Na cidade de Sertãozinho o ato foi organizado pela Juíza
Rosilene da Silva Nascimento, que relatou: “os magistrados
e servidores das Varas do Trabalho de Sertãozinho vestiram
preto e cruzaram os braços em frente à sede do Fórum
Trabalhista, em ato simbólico contra o corte orçamentário e
pela dignidade da Justiça do Trabalho. O Fórum Trabalhista
de Sertãozinho sofre com o corte de verbas, inclusive pela
necessidade de novas instalações capazes de atender ao
grande movimento processual da comarca, que enfrenta
grave crise econômica das indústrias locais com dispensa
massiva de trabalhadores. Os advogados atuantes na 1ª e 2ª.
Varas do Trabalho de Sertãozinho juntaram-se ao movimento em defesa do Judiciário Trabalhista.”
Em Sorocaba servidores, advogados, juízes e representantes
do Judiciário participaram do ato no interior do Fórum da
cidade, segundo o Juiz Firmino Alves de Lima, Juiz Diretor da
unidade local, "Estamos trabalhando de uma forma que não
é a mais adequada e até mesmo o sistema de segurança
digital pode ser colocado caso não tenhamos renda para
renovar contratos com diversas empresas."
Estiveram presentes o Juiz Hugo Manzano, representando a
Justiça Estadual, o Juiz Marcelo Aguiar, da Justiça Federal, o
Dr. Márcio Rogério Dias, atual Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) de Sorocaba e o Dr. Charles
Agostini, Presidente da Associação dos Oﬁciais de Justiça
Avaliadores Federais da Justiça do Trabalho da 15º Região.
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Como conclusão a Juíza Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima,
Diretora do Fórum Trabalhista de Bauru relatou:
“Este ato público é uma forma de demonstrar a gravidade da
situação.
Fica registrado nosso protesto em relação aos cortes
orçamentários impostos à Justiça do Trabalho.
Acreditamos na revisão da Lei Orçamentária Anual.
Acreditamos no Supremo Tribunal Federal, como guardião
da Constituição, velará pela independência administrativa e
ﬁnanceira do Judiciário, restabelecendo o orçamento
apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ou, ao
menos, que se observe o princípio da proporcionalidade,
com o corte linear, aplicando-se ao Orçamento da Justiça do
Trabalho os mesmos índices de perda orçamentária
aplicados aos outros ramos do Judiciário.
O Judiciário Trabalhista agradece e conta com o apoio de
seus Juízes e servidores, da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Ministério Público do Trabalho, dos Sindicatos patronais
e proﬁssionais e de toda a população nessa luta contra o
corte orçamentário, para possibilitar seu pleno funcionamento e atendimento aos trabalhadores que tiveram seus
direitos suprimidos.”

Ato Público em Presidente Prudente

Ato Público em São Carlos

ABAS 15
FIRMINO ALVES LIMA
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba e
Diretor Auxiliar da ABAS 15

Sua Saúde
é Nosso Maior Patrimônio

Q

uando tudo está bem conosco e com nossa família,
é natural não pensarmos em planos de saúde. No
entanto, todos nós estamos sujeitos a riscos, com
maior ou menor probabilidade. Somente quando
precisarmos de uma assistência médica é que vamos
pensar em um bom plano. Pode ser tarde.
Saúde é uma decisão estratégica. Sem uma cobertura
adequada, poderemos correr sérios riscos até mesmo de
nossa sobrevivência, principalmente em face da
vertiginosa escalada dos preços da saúde, como reﬂexo de
um problema global.
Conseguir contratar um plano de saúde individual nos dias
atuais é uma tarefa árdua e extremamente angustiante,
uma vez que o mercado se encontra cada vez mais
fechado para tais planos. As empresas de seguro saúde
existentes preferem admitir somente os planos coletivos,
justamente aqueles que não se sujeitam às regras legais
quando tratam de reajustes de preços.
A ABAS 15 se consolidou como uma excepcional opção de
cobertura médica para a magistratura do trabalho. Trata-se
de um plano fechado, portanto não regido por regras de
mercado, eis que voltado para o interesse exclusivo de seus
associados. É um plano organizado com regras rígidas,
protegendo sua integridade, solidez e conﬁabilidade ao

longo de vários anos. E é nosso, o associado não é apenas
um número de boleto bancário ou mesmo apenas uma
mera car teirinha, mas recebe um atendimento
personalizado, inexistente em qualquer outro plano de
saúde.
A cobertura oferecida pela ABAS 15 é comparável aos
planos mais soﬁsticados existentes no mercado, com uma
excepcional amplitude de serviços e benefícios e a
possibilidade de atendimento pelas melhores instituições
de saúde. Só que com preços muito abaixo daqueles
planos com o mesmo nível de cobertura, por conta de sua
administração própria não voltada para ﬁnalidades
lucrativas. No entanto, a ABAS 15 se sujeita às regras legais
estabelecidas para os planos individuais, garantindo um
valor de contribuição ajustado aos limites estabelecidos
pela Agência Nacional de Saúde - ANS, uma vantagem
incomparável em termos de planejamento ﬁnanceiro
familiar de médio e longo prazos.
Venha conhecer a ABAS 15! Tenho a certeza que você se
surpreenderá com os padrões de cobertura e preços
oferecidos, para você e seus familiares. E se tiver qualquer
dúvida, consulte nossos associados atendidos, eles podem
dizer a você nosso melhor patrimônio, o nível de satisfação
dos nossos associados.

www.abas15.com.br

ANS-nº 30413-1

Para mais informações, consulte nosso site:
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Mais de 35 Magistrados da 15ª Região

Participaram do 18º CONAMAT

A

cidade de Salvador/BA sediou, de 27 a 30 de
abril de 2016, o 18º Congresso Nacional dos
M agistrados da Justiça do Trabalho –
CONAMAT, evento realizado pela Associação Nacional dos
Magistrados da Justiça do Trabalho - ANAMATRA. O
CONAMAT é um evento de consulta e deliberação da
ANAMATRA, promovido a cada dois anos, que tem como
objetivo direcionar a atuação político-institucional da
entidade. Esta edição do CONAMAT foi realizada em
parceria com Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 5ª Região (Amatra 5/BA).
O tema do 18º CONAMAT, “40 anos de ANAMATRA:
Magistratura, Independência e Direitos Sociais”, propôs
uma reﬂexão e diálogo profundos sobre temáticas de
grande relevância para a Magistratura e para o Direito do
Trabalho, além de questões importantes para a sociedade
civil, como conquistas sociais e a defesa da dignidade da
pessoa humana nas relações de trabalho.
A 15ª Região marcou presença com uma delegação de
mais de 35 magistrados, o que comprova uma forte união
associativa, especialmente em tempos de crise no país. A
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massiva participação foi essencial para a profundidade e
relevância dos debates no Congresso.
Participaram do evento os Juízes: Alcione Maria dos Santos
Costa Gonçalves, Andréia de Oliveira, Antonia Sant´ana,
Bernardo Moré Frigeri, Daniele Comin Martins, Débora
Wust de Proença, Edna Pedroso Romanini, Erika Ferrari
Zanella, Firmino Alves Lima, Gislene Aparecida Sanches,
Gothardo Rodrigues Backx Van Buggenhout, José Antônio
Dosualdo, José Roberto Dantas Oliva, Keila Nogueira Silva,
Ludmilla Ludovico Evangelista da Rocha, Maíra Guimarães
Araújo de la Cruz, Newton Cunha de Sena, Olga Regiane
Pilegis, Renato Henry Sant’Anna, Ronaldo Capelari, Rosana
Alves Siscari, Soﬁa Lima Dutra, Taísa Magalhães de Oliveira
Santana Mendes e Tânia Aparecida Claro; os Juízes
aposentados: Célia Aparecida Cassiano Diaz, Genésio
Vivanco Solano Sobrinho, Maria Sueli Neves Espicalquis,
Mariantonia Muzel Castellano, Melchiades Rodrigues
Martins e Odair Rodrigues da Rocha; a Desembargadora
Maria Madalena de Oliveira; além do Presidente do TRT-15,
Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, do VicePresidente da ANAMATRA, Juiz Guilherme Guimarães
Feliciano e do Presidente da AMATRA XV, Juiz Luís Rodrigo
Fernandes Braga.

Eventos

Além dos debates das teses nas comissões
temáticas e na sessão Plenária, os presentes
puderam participar de palestras, painéis e
conferências sobre questões envolvendo a relação
da Magistratura e da sociedade bem como os
caminhos presente e futuro do Direito do Trabalho,
a gestão e o atuais modelos do Judiciário, a

democratização e autogovernança do Judiciário,
além de temas sobre direitos humanos no âmbito
da terceirização e da precarização do trabalho,
entre outros.
Assembleia Geral do 18º CONAMAT Aprova 10
Teses de Autores da 15ª Região
Depois de quatro dias reunidos em Salvador/SP,
juízes do Trabalho de todo o País contabilizam uma
extensa produção de proposições e troca de ideias
a respeito da carreira da Magistratura e dos direitos
sociais no Brasil.
Temas como celeridade processual, novo Código
de Processo Civil - CPC, paridade, terceirização e
trabalho escravo estiveram entre os assuntos do
18º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça
do Trabalho – 18º CONAMAT, promovido pela
ANAMATRA e pela AMATRA 5/BA, de 27 a 30 de
abril.
A Assembleia Geral, que encerrou o evento no dia
30 abril, aprovou 58 teses, que marcarão a atuação
político-institucional da ANAMATRA nos próximos
anos, dentre os quais 10 são de autoria de
Magistrados da AMATRA XV.

7º Pré-CONAMAT promove debates
científicos em preparação
para o 18º CONAMAT
No 7º Pré-CONAMAT da AMATRA XV, realizado no dia 11 de março
de 2016, em Campinas, foram aprovadas 6 teses de magistrados
da 15ª Região. O evento teve como tema central o mesmo do 18º
CONAMAT: “ANAMATRA 40 Anos: Magistratura, Independência e
Direitos”.
As teses foram analisadas e discutidas pelo Presidente da
AMATRA XV, Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga e pela Secretária
Geral da Associação, Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan,
juntamente com os presentes: Vice-Presidente da ANAMATRA,
Juiz Guilherme Guimarães Feliciano, Presidente do TRT-15 e do
COLEPRECOR, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos,
Desembargadora Maria Madalena de Oliveira, Juiz Firmino Alves
Lima, Juíza Olga Regiane Pilegis, Juíza Karine Vaz de Melo Mattos
Abreu e Juiz Levi Rosa Tomé.
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Fotos das confraternizações
durante o 18º CONAMAT
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Abençoado pelo Papa Francisco,
6º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil
reuniu cerca de 160 participantes em Aparecida/SP

I

ntegrando a programação especial da Semana da
Criança em Aparecida/SP, foi realizado no dia 14 de
outubro de 2016, no Centro de Reuniões Santo
Afonso, no Hotel Rainha do Brasil, Aparecida/SP, o 6º
Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil com o
tema "Sistema de Justiça do Trabalho e a Proteção da
Criança e do Adolescente".
O evento, que reuniu cerca de 160 participantes, foi
realizado pela AMATRA XV, pelo TRT da 15ª Região, pela
Escola Judicial da 15ª, pelo Programa Nacional de
Combate ao Trabalho I nfantil e de Estímulo à
Aprendizagem da Justiça do Trabalho e contou com a
parceria do TST, CSJT, MPT e apoio da CPFL e foi abençoado
pelo Papa Francisco, que enviou uma mensagem ao
Santuário Nacional de Aparecida onde saúda as ações de
combate ao trabalho infantil realizadas durante a semana
do dia 9 a 16 de outubro.
Compuseram a mesa de abertura, o Presidente do TRT-15,
Desembargador Lorival Ferreira dos Santos; o Presidente
eleito do TRT-15 para o biênio 2016/2018, Desembargador
Fernando da Silva Borges; o Cardeal Arcebispo de
Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis; o Reitor do
Santuário Nacional, Padre João Batista de Almeida; o
Prefeito de Aparecida, Senhor Márcio Antônio de Siqueira;
o Diretor da EJUD 15, Desembargador Francisco Alberto
da Motta Peixoto Giordani; o Presidente da AMATRA XV,
Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga; o Presidente do Comitê
Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e
de Estímulo à Aprendizagem e Diretor Cultural da AMATRA
XV, Desembargador João Batista Martins César; o
Coordenador do JEIA da região de São José dos Campos,
Juiz Marcelo Garcia Nunes; o Juiz Titular da Vara do
Trabalho de Aparecida, Doutor André da Cruz e Souza
Wenzel; o Procurador-Chefe Substituto do MPT-15, Doutor
Claude Henry Appy; e a Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil Subseção de Aparecida, Doutora Ana
Maria Seraphim.
Durante a solenidade de abertura do seminário, o
D e s e m b a r g a d o r L o r i v a l Fe r r e i r a d o s S a n t o s ,
acompanhado Desembargador Fernando da Silva Borges,
concedeu a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário da
Justiça do Trabalho da 15ª Região, com a imposição das
insígnias Grande Colar, ao Arcebispo Dom Raymundo

Damasceno Assis, e Medalha Ouro ao Padre João Batista de
Almeida, pelo engajamento no programa de combate ao
trabalho infantil da Justiça do Trabalho e desenvolvimento
de ações educativas na Basílica.
Dom Damasceno agradeceu a condecoração e externou
grande alegria com a parceria ﬁrmada, uma oportunidade
de o Santuário dar a sua contribuição, buscando
conscientizar pais, famílias, professores e sociedade da
importância do estudo e do lazer para a criança. Por sua
vez o Padre João Batista elencou os projetos sociais já
desenvolvidos pelo Santuário, dos quais quatro estão
ligados à criança.
O Desembargador Lorival Ferreira dos Santos exaltou a
parceria com o Santuário e lembrou do processo
embrionário do programa nacional, iniciado em 2013,
após a realização de um seminário em Brasília, que deu
o r i g e m à a t u a ç ã o re gi o n a l i z a d a d o s c o m i tê s.
Particularmente, na 15ª, foram criados 10 Juizados
Especiais da Infância e Adolescência -JEIAs, responsáveis
"não só por analisar ou julgar processos, mas manter uma
interlocução constante com a sociedade com relação à
problemática do trabalho infantil".
O Prefeito Márcio Antônio de Siqueira deu boas-vindas aos
participantes e reconheceu a situação preocupante de
Aparecida com relação ao trabalho de crianças e
adolescentes no comércio ambulante e informou a
adoção de medidas preventivas pela prefeitura,
reforçando a necessidade de aperfeiçoamento.
O Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto
Giordani incluiu as crianças na descrição do sociólogo
Darcy Ribeiro sobre o Brasil como moinho de gastar
gentes. "Construímo-nos queimando milhões de índios.
Depois, queimamos milhões de negros. Atualmente,
estamos queimando, desgastando milhões de mestiços
brasileiros, na produção não do que eles consomem, mas
do que dá lucro às classes empresariais. E aí incluo as
crianças. Esta prática ainda é mais condenável".
O Presidente da AMATRA XV, Juiz Luís Rodrigo Fernandes
Braga destacou que o objetivo da instituição é de "sempre
trazer a maior capilaridade possível a esses eventos para
poder proteger as crianças em todas as esferas", lembrou
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do 1º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuventil
realizado pela Associação, em 2004, época em que ainda
prevalecia o pensamento de que ‘era melhor a criança
trabalhar do que roubar'. O magistrado considerou o
evento histórico e épico, devido aos avanços ocorridos nos
últimos 12 anos, por ser sediado na "abençoada cidade de
Aparecida, durante as comemorações de Nossa Senhora, e
pela mensagem enviada pelo Papa Francisco". Encerrando
sua fala com a leitura da mensagem emitida pelo Papa.
O primeiro painel do Seminário foi mediado pelo Juiz Luís
Rodrigo Fernandes Braga, contou com as palestras da
Juíza Camila Ceroni Scarabelli, da Procuradora do MPT,
Doutora Marcela Monteiro Doria e do Desembargador
Flavio Allegretti de Campos Cooper, que discorreram
sobre a experiência dos Juizados Especiais da Infância e da
Adolescência criados no âmbito do TRT para analisar e
julgar ações envolvendo trabalho infantil e doméstico.

Adolescente, seu brilhantismo proﬁssional, especialmente
no que se refere sua gestão a frente do TRT-15 e
mencionou seu grande esclarecimento espiritual,
entregando-lhe uma placa de homenagem.
O segundo painel, com o tema "Exploração Sexual Infantil",
foi mediado pelo Desembargador Fernando da Silva
Borges. E contou com palestras do Inspetor da Polícia
Rodoviária Federal no Estado de São Paulo, José Marcelo
Alves Gondim, que conﬁrmou o caráter altamente rentável
do tráﬁco de pessoas, assinalando a existência de 163 rotas
de exploração sexual infantil no Brasil, 78 interestaduais e
32 intermunicipais.

A Juíza Camila Ceroni Scarabelli apresentou as ações
extrajudiciais realizadas pelo TRT baseadas no diálogo
social e institucional; e as judiciais, como a tramitação
prioritária dos processos, realização de audiências públicas
em parceria com o MPT e encaminhamento dos jovens
para as escolas de aprendizagem.
A Procuradora do Trabalho Marcela Monteiro Doria
também expôs as iniciativas do MPT-15, como o Projeto
MPT na Escola, com a abordagem do tema em salas de aula
e a realização de prêmio envolvendo conto, poesia,
pintura, entre outras categorias; e as audiências públicas
com empresas, para conscientização da Lei da
Aprendizagem.
O Desembargador Flávio Cooper, elencou exemplos
concretos julgados pelos JEIAs, como a da unidade de
Franca/SP, que recebeu de novembro de 2014 a julho de
2016, 600 pedidos de autorização para o trabalho infantil.
Os alvarás não foram concedidos e os adolescentes,
encaminhados para cursos de capacitação.
Ao ﬁnal das exposições a AMATRA XV, por intermédio de
s e u Pre s i d e n te, re a l i zo u u m a h o m e n a g e m a o
Desembargador Flávio Allegretti de Campos Cooper. O
Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga exaltou o trabalho do
Desembargador em defesa aos Direitos da Criança e do
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O palestrante, Juiz Marcus Menezes Barberino Mendes,
discorreu sobre a missão das instituições, que deve
abranger a proteção integral da criança e do adolescente,
defendeu a estruturação das agências públicas de
emprego, inclusive para a busca ativa dos grupos focais da
política de proteção integral.
O Psicólogo Clínico, Doutor Ivan Roberto Capelatto, fez
uma palestra sobre o comportamento humano,
abordando a neurobiologia da emoção, o sistema límbico
e a importância da amídala cerebral, responsável pelas
emoções, educação e aprendizagem, que se forma aos 45
dias de vida fetal. A ausência de um ambiente saudável e
de parceria familiar gera a falta de autoestima, o que pode

levar ao consumo de álcool e drogas.
No início da tarde, a apresentação da Cia Repara Mundo
marcou a retomada dos trabalhos do seminário. A
companhia de teatro, que une a mímica, o teatro físico e
a narração tradicional para contar histórias com temas
socioambientais e educacionais apresentou a história: "A
Pequena Vendedora de Fósforos", de Hans Christian
Andersen, de 1845.
O terceiro painel abordou "Os Programas Nacionais da
Justiça do Trabalho e MPT de Combate ao Trabalho
Infantil e Estímulo à Aprendizagem", com mediação do
Desembargador João Batista Mar tins César e
participações de do Procurador do Trabalho, Doutor
Tiago Ranieri de Oliveira, e do Juiz Tárcio José Vidotti.
O Procurador Tiago Ranieri de Oliveira apresentou os
programas nacionais do MPT de combate ao trabalho
infantil e estímulo à aprendizagem como o projeto
Resgate à Infância, exibindo, em primeira mão, um vídeo
sobre a iniciativa, que se sustenta em três eixos:
educação, políticas públicas e aprendizagem.
O Juiz Tárcio José Vidotti, por sua vez, também dividiu
sua explanação em três eixos principais,
contextualizando historicamente o engajamento da
Justiça do Trabalho no combate ao trabalho infantil. O
magistrado, que é membro do comitê regional da 15ª,
destacou o que tem sido feito no TRT como a atuação
dos JEIAs e lançou o desaﬁo de adoção da chamada
aprendizagem social pelos tribunais regionais do
trabalho.
Mediado pelo Desembargador Francisco Alberto da
Motta Peixoto Giordani, o último painel tratou do tema:
"A Globalização, as Políticas Econômicas e seus Reﬂexos
no Combate ao Trabalho Infantil".
O palestrante Mauro Vilela, Padre da Arquidiocese de
Aparecida, fez uma abordagem mais empírica,
promovendo uma reﬂexão sobre a felicidade e a
diﬁculdade do ser humano de estar satisfeito com a vida.
O Sacerdote indagou sobre a existência de coisas ruins,

como a exploração infantil e destrinchou o conceito do
"ensimesmado": a pessoa egoísta, voltada para si
mesmo.
O Juiz José Roberto Dantas Oliva, defendeu o aumento
da idade mínima para o trabalho e o fortalecimento da
educação equitativa, universalizada, gratuita, integral e
obrigatória dos quatro aos 18 anos. Reforçou ainda que é
preciso combater os mitos enraizados de que o trabalho
precoce traz benefícios. O magistrado ﬁnalizou citando
os prêmios Nobeis da Paz, Kailash Satyarthi e Malala
Yousafzai, que enfatizam o ﬁm do trabalho infantil e o
poder da educação como ferramenta para mudar o
mundo.
Encerrando a programação, o Ministro do TST Lélio
Bentes Corrêa fez considerações acerca do tema central
do seminário e de que forma o sistema de Justiça pode
se tornar capaz de assegurar a infância. Para o Ministro, o
Papa Francisco, em sua mensagem enviada ao Santuário
Nacional sobre as atividades contra o trabalho infantil,
deﬁniu de forma singela e brilhante o objetivo
fundamental dos direitos humanos, ao assinalar que a
criança é sinal de esperança e diagnóstico da sociedade;
e indicou os caminhos: "é necessário se colocar no lugar
do outro", como também se referiu, em palestra, o Padre
Mauro Vilela.
O Ministro falou em "humanização" do sistema de
Justiça e ressaltou a necessidade de os magistrados
estarem preparados para exercer suas funções dentro e
fora da esfera processual. Corrêa considerou
extremamente necessário a realização de eventos como
o de Aparecida e de investimentos na capacitação de
magistrados em direitos humanos.
O seminário foi ﬁnalizado com a leitura da Carta de
Aparecida pela Abolição do Trabalho Infantil,
protagonizada pelo desembargador João Batista
Martins César e pelo sorteio do Livro Trabalho Infantil:
Mitos Realidades e Perspectivas, oferecido pela Livraria
Lacier e de 2 tablets, oferecidos pela AMATRA XV, para os
participantes que permaneceram até o ﬁnal do evento.
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Confraternização da
AMATRA XV durante o
16º Congresso do TRT-15

N

o dia 09 de junho de 2016, primeiro dia do 16º
Congresso Nacional de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15, foi realizada a
já tradicional Confraternização da AMATRA XV.
O evento foi prestigiado por 125 pessoas que se divertiram
na Catedral do Chopp, no Cambuí - Campinas/SP, sob o
som da banda Rd4.
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O Presidente da AMATRA XV, Juiz Luís Rodrigo Fernandes
Braga, em nome da diretoria da associação, agradece a
presença de todos, que mesmo sob o rigoroso frio daquela
noite de outono, compareceram com grande animação,
resultando no grande sucesso do evento.
Conﬁra as fotos:
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10º Encontro Anual de
Magistrados Aposentados
Reúne mais de 60 Participantes

E

m sua 10ª Edição o Encontro Anual de
Magistrados Aposentados contou com a
participação, de mais de 60 convidados entre,
magistrados e familiares. O evento foi realizado no
restaurante Vila Paraíso, em Joaquim Egídio no dia 20 de
agosto de 2016.
O Diretor de Aposentados da AMATRA XV, Juiz Aposentado
Lúcio Salgado de Oliveira e o Presidente da associação, Juiz
Luís Rodrigo Fernandes Braga, ﬁzeram a recepção dos
convidados. Um dos grandes momentos do evento ﬁcou
por conta da bela homenagem feita ao magistrado que se
aposentou recentemente.
Os discursos de homenagem foram iniciados pelo Juiz Luís
Rodrigo Fernandes Braga, que ressaltou a importância da
união entre os magistrados, agradecendo a presença de
todos, em seguida o Diretor de Aposentados da AMATRA
XV, Juiz Aposentado Lúcio Salgado de Oliveira promoveu
homenagem ao Juiz aposentado presente, Doutor
Rober to Nicacio entregando-lhe uma placa de
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reconhecimento em nome da associação, na sequência o
Desembargador Henrique Damiano expressou satisfação
em estar presente no evento representando o Presidente
do TRT-15, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos,
cumprimentando todos os presentes.
Seria homenageada também a Juíza aposentada no ano
corrente, Doutora Eliane Aparecida Aguado Moreno, que
não pode comparecer ao evento, mas receberá a placa de
reconhecimento em sua residência.
Finalizadas as homenagens, tiveram a palavra a Diretora de
Aposentados da ANAMATRA, Juíza Virgínia Lúcia de Sá
Bahia e o Vice-Presidente da ANAMATRA, Juiz Guilherme
Guimarães Feliciano, que esteve presente representando o
Presidente da ANAMATRA, Juiz Germano Silveira de
Siqueira, para uma breve reunião de trabalho, onde os
presentes receberam informações atualizadas sobre
movimentações e ações associativas com relação a
paridade, subsídios e outros assunto de interesse da
magistratura.
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IV Simpósio Nacional de
Direito do Trabalho Desportivo

F

oi realizado nos dias 22 e 23 de setembro de 2016
o IV Simpósio Nacional de Direito do Trabalho
Desportivo no Unisal/Campinas. O evento foi
organizado pela Associação de Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região - AMATRA XV, pela Escola
Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª
Região - ESMAT 15, pelo Instituto Brasileiro de Direito
Desportivo - IBDD, pela Ordem dos Advogados do Brasil –
3ª Subseção/Campinas, pelo Centro Universitário
Salesiano de São Paulo - UNISAL e pelo Instituto de
Ciências do Futebol - ICF.
O objetivo do evento foi de apresentar temas atuais e
relevantes envolvendo Direito Desportivo e Direito do
Trabalho, com foco nos aspectos jurídicos e assuntos que
requerem maior atenção da sociedade e dos juristas.
Os coordenadores do evento – Doutora Ana Paula
Pellegrina Lockmann, Desembargadora do TRT da 15ª
Região e Conselheira da ESMAT 15 e do Doutor Leonardo
Andreotti Paulo de Oliveira, Presidente do Instituto
Brasileiro de Direito Desportivo - IBDD, organizaram um
evento de magnitude na área de Direito do Trabalho
Desportivo, atraindo público especializado e interessado
em se manter atualizado com as questões mais relevantes
dessa área.
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Instituto Brasileiro de Direito Desportivo – IBDD; Doutor
Guilherme Caputo Bastos, Ministro do TST e Presidente da
Academia Nacional de Direito Desportivo;
Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, Presidente do
TRT-15 e Presidente do COLEPRECOR; Desembargador
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, membro da
ANDD e Diretor da EJUD 15; Juiz Luís Rodrigo Fernandes
Braga, Presidente da AMATRA XV e Diretor da ESMAT 15;
Doutor Daniel Blikstein, Presidente da OAB Campinas;
Doutor Patrick Pavan, Presidente da Comissão de Direito
Desportivo da OAB SP, representando o Presidente da OAB
SP, Doutor Marcos da Costa.
Após a execução do hino nacional brasileiro, houve o início
da Conferência de abertura, com o Ministro Guilherme
Caputo Bastos, em mesa presidida pelos coordenadores
do Simpósio, Desembargadora Ana Paula Pellegrina
Lockmann e Doutor Leonardo Andreotti. A conferencia
teve como tema “Direito e Desporto” onde o Ministro pôde
abordar temas como doping, direitos dos atletas,
calendário, assédio, violência nas torcidas organizadas
entre diversos outros.

O evento contou com a participação de Magistrados do
Trabalho de vários Regionais e da Corte Trabalhista,
advogados, dirigentes de federações e de clubes de
futebol, atletas, agentes e intermediários de atletas,
professores, pesquisadores e estudantes em geral.

O segundo dia do Simpósio foi organizado em cinco
blocos, dos quais o primeiro painel foi presidido pelo
Doutor Roberto Civizzo Jr, Vice-Presidente da Federação
Paulista de Futebol, tendo como palestrantes o Doutor
Sávio Spínola Fagundes Filho, Advogado e Ex Árbitro, que
discorreu sobre o tema: “Relação Laboral do Árbitro de
Futebol” e a Doutora Luciana Lopes da Costa, Advogada e
membro do IBDD e SBDD, sobre o tema: “Atualizações da
Relação de Trabalho do Técnico Desportivo”.

A mesa de honra da solenidade de abertura foi composta
pelas seguintes autoridades: Doutora Ana Maria Negrão,
Coordenadora do Curso de Direito da UNISAL; Doutora
Ana Paula Pellegrina Lockmann, Desembargadora do TRT
da 15ª Região e Conselheira da ESMAT 15; Doutor
Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira, Presidente do

O segundo painel, com o tema: “Atualidades do Direito do
Trabalho Desportivo nos Esportes Olímpicos” foi presidido
pelo Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga, e contou com
palestra do Doutor Heraldo Panhoca, Representante da
Liga Nacional de Basquete e com o Senhor André Heller,
medalhista olímpico pela seleção brasileiro de voleibol e

Presidente da Comissão de Atletas de Voleibol de Quadra
da CBV.
O terceiro painel foi presidido pelo Doutor Sandro
Trindade, Procurador Geral da Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro, o qual coordenou a mesa
composta por quatro palestrantes: Doutor Daniel Cravo,
integrante da ANDD e Advogado do SC Internacional, que
originalmente participaria da Mesa Redonda com o tema
“A “Relação de Trabalho” do Atleta em Formação” mas que
brindou o 3º painel com o referido tema; Doutor João
Bosco Luz de Morais, Ex-Presidente do Goiás Esporte
Clube, membro do IBDD e Auditor do STJD do Futebol,
que palestrou sobre o “PROFUT e a Realidade dos Clubes
de Futebol”; Juiz Marcelo Moura, integrante da ANDD que
abordou a “Unicidade Contratual no Direito do Trabalho
Desportivo”; Juiz Ricardo Georges Aﬀonso Miguel,
membro da ANDD, explanou sobre a “Desconsideração da
Personalidade Jurídica do Clube – Responsabilidade do
Dirigente”.
Durante o Coﬀe Break foi realizado o lançamento do livro:
“Direito do Trabalho e Desporto – Volume III”, elaborado
sob coordenação do Advogado Doutor Leonardo
Andreotti Paulo de Oliveira, contendo artigos de autoria
de renomados juristas e magistrados.
Na sequência, os debates foram enriquecidos com a Mesa
Redonda com o tema: “A “Relação de Trabalho” do Atleta
em Formação”, da qual participaram o Desembargador
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, membro da
ANDD e Diretor da EJUD 15, o Juiz Firmino Alves Lima,
membro do IBDD, o Doutor Rafael Teixeira Ramos,
Advogado e Vice-Presidente do SBDD, mediados pelo
Doutor Wanderley Godoy Junior, membro do STJD, os
quais debateram vários casos atuais sobre a formação do
atleta desportivo menor de idade e suas consequências
sociais e jurídicas.
O p ú b l i c o, q u e a c o m p a n h o u a t e n t a m e n t e a
programação até o seu encerramento, ouviu o
pronunciamento do Doutor Leonardo Andreotti Paulo de
Oliveira, conclamando a 5ª edição do Simpósio Nacional
de Direito do Trabalho Desportivo em 2017 e pôde
participar ainda de sorteios de brindes e da foto oﬁcial do
evento.
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Aposições de Fotos
Diretores da AMATRA XV e ESMAT 15 da Gestão 2013/2015
são homenageadas na pessoa do Juiz Alessandro Tristão

A

AMATRA XV realizou no dia 21 de outubro de
2016 as aposições dos retratos do Juiz
Alessandro Tristão e descerramentos das placas
de Diretorias da Gestão 2013/2015 nas Galerias da Sede
Social da AMATRA XV e ESMAT 15.
Durante a solenidade o Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga
agradeceu a presença de todos e ressaltou os anos de
amizade com o Juiz Alessandro Tristão, exaltando seu
brilhantismo como magistrado e sua competente gestão
a frente da AMATRA XV e ESMAT 15, sendo lembrado
como um dos melhores presidentes da associação, em
razão de ter aproveitado os ventos favoráveis para, com
muita competência, concretizar várias conquistas
associativas relevantes.
Na sequência o homenageado realizou o descerramento,
revelando seu retrato na galeria das fotograﬁas de todos
os Ex-Presidentes AMATRA XV e sendo o primeiro Diretor
Geral da ESMAT 15, inaugurando, com seu retrato, a
galeria dos Diretores da escola.
O Juiz Alessandro Tristão agradeceu a homenagem e a
oportunidade de fazer parte da história da Associação,
relembrando os esforços hercúleos que cada um de seus
antecessores realizou em defesa da magistratura. Legado
que sua gestão lutou para manter e aperfeiçoar.
Ressaltou a importância da união dos magistrados e
ﬁnalizou conclamando que todos os magistrados que já
passaram pelas entidades, independentemente do
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cargo exercido, precisam auxiliar todos aqueles que
ainda passarão pelas associações. “Um auxílio no sentido
de indicar que, para além do grande saber associativo de
que união faz a força, há outro mais importante, o saber
de que é o diálogo transparente que faz o entendimento.
Uma reﬂexão necessária, pois cada vez mais, inclusive
e n t re n ó s, p re c i s a m o s q u e o d i á l o g o f a ç a o
entendimento”, completou o Juiz Alessandro Tristão.
Prestigiaram a solenidade a Secretária Geral da AMATRA
XV, Juíza Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan; a
Desembargadora Aposentada, Doutora Eliana Felippe
Toledo; o Corregedor Regional do TRT-15 e Ex-Presidente
da AMATRA XV, Desembargador Gerson Lacerda Pistori; o
Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior ; a
Desembargadora Helena Rosa Mônaco da Silva Lins
Coelho, o Desembargador José Severino da Silva Pitas; o
Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos e ExPresidente da AMATRA XV, Juiz Marcos da Silva Pôrto; a
Integrante da Comissão de Prerrogativas da AMATRA XV,
Desembargadora Maria Inês Corrêa de Cerqueira César
Targa, o Juiz Aposentado, Doutor Melchiades Rodrigues
Martins; o Diretor Regional da AMATRA XV, da região de
Presidente Prudente, Juiz Mouzart Luís Silva Brenes, o
Diretor Administrativo e Financeiro da AMATRA XV, Juiz
Robson Adilson de Moraes; o Integrante da Comissão de
Prerrogativas e Ex-Presidente da AMATRA XV,
Desembargador Samuel Hugo Lima; a Juíza Scynthia
Maria Sisti Tristão; e a Desembargadora Thelma Helena
Monteiro de Toledo Vieira.
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JOSÉ ANTÔNIO DOSUALDO
Juiz do Trabalho da 15ª Região e
Diretor de Esportes e Qualidade de Vida da AMATRA XV

I Jogos das

AMATRAS do Sudeste

C

erca de 250 associados e acompanhantes das AMATRAS de Campinas, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo se
reuniram, entre os dias 29 de outubro e 01 de novembro de 2016, para um evento esportivo no fabuloso Resort
Bourbon, em Atibaia/SP.
Todos os ingredientes necessários para que o encontro fosse um sucesso estavam presentes: hotel de primeira linha, sol,
clima ameno e o convívio dos associados e seus acompanhantes.
A AMATRA XV sagrou-se campeã dos jogos, vencendo em diversas modalidades como tênis, tênis de mesa, natação,
dominó e futebol.
O clima de congraçamento, lazer e descontração reinou durante todo o encontro, com momentos maravilhosos de
convivência dos associados, familiares e acompanhantes.
Para o Presidente da AMATRA XV, Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga e para o Diretor de Esportes e Qualidade de Vida da
AMATRA XV, Juiz José Antônio Dosualdo, o evento atingiu em cheio a ﬁnalidade, proporcionando a união e o
fortalecimento dos laços entre os associados.
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Festa de 30 anos
da AMATRA XV reúne
mais de 370 convidados

M

ais de 370 Magistrados, familiares e convidados participaram, na noite do dia 18 de novembro de 2016, da
Festa em comemoração aos 30 anos de Fundação da AMATRA XV, que completou seu Jubileu de Pérola no dia
08 de novembro. O evento foi realizado no Salão Principal do Tênis Clube de Campinas.

A Comissão Organizadora do evento não poupou esforços na busca pela excelência da organização, a trilha musical ﬁcou
por conta do Trio de Jazz, André Grella Trio, do DJ Kiki e da banda Hasta Martes, a belíssima decoração foi feita pela Marília
Maia, o jantar servido aos convidados pelo impecável Buﬀet Claudia Porteiro e o registro fotográﬁco por Plínio Moraes Jr.
Durante a festa o Presidente da AMATRA XV, Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga, realizou homenagens aos Fundadores, ExPresidentes e Diretores da entidade, além de apresentar os novos juízes da 15ª Região, empossados pelo XXVIII Concurso,
dando-lhes as boas vindas.
Finalizou entregando uma placa homenagem e um buquê de rosas brancas à Desembargadora Eliana Felippe Toledo, em
reconhecimento a sua trajetória como brilhante magistrada, como primeira e única mulher a presidir o TRT-15, ao seu
empenho como Tesoureira da AMATRA XV durante o período de 10 anos e também ao seu engajamento, durante toda a
sua carreira, nas causas associativas e em defesa da Magistratura.
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AMATRA XV entrevista o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
no biênio 2016-2018, Desembargador
Fernando da Silva Borges
Presidente fala sobre os desafios da Justiça do Trabalho
para os próximos anos e sobre melhorias nas condições
de trabalho para Magistrados e servidores.

entrevistado desta edição é o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região no
biênio 2016/2018, Desembargador Fernando da
Silva Borges.

O

condecorações recentes, recebeu do Poder Legislativo
de Campinas o Diploma Mérito Jurídico (2013) e, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Medalha
Constitucionalista (2016).

O Desembargador é paulista de Paulo de Faria e bacharel
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito
da Instituição Toledo de Ensino, de Araçatuba. Ele chega à
Presidência do Tribunal após 30 anos e quatro meses na
Magistratura, peculiaridade que coincide com as
comemorações dos 30 anos da própria 15ª. Fernando
Borges foi também servidor do TRT da 2ª Região por
aproximadamente oito anos, antes de compor o quadro
daquela Magistratura em 14 de agosto de 1986.

XV Qual o grande desafio da Justiça do Trabalho
nos próximos dois anos?

Removido por opção para a 15ª Região, em dezembro de
1986, sua primeira presidência foi na então Junta de
Conciliação e Julgamento de Jaboticabal, em 1988.
Começou a atuar como juiz convocado no 2º grau da 15ª
em 1993 e foi nomeado para o cargo de desembargador
em abril de 2002.
No biênio 2008-2010, foi Vice-Diretor da Escola Judicial da
15ª Região e participou de bancas examinadoras em seis
concursos para ingresso na Magistratura do Tribunal. Em
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O maior desaﬁo é manter o serviço judiciário com a
presteza que sempre marcou a Justiça do Trabalho. Os
vários indicadores de produtividade do Poder Judiciário
sempre apontaram a Justiça do Trabalho como uma das
mais eﬁcientes, se não, o mais eﬁciente ramo da atividade
judicial. Tal desempenho se deve à celeridade do
processo do trabalho, à proatividade de seus
procedimentos, ao pioneirismo de seus sistemas, como o
Processo Judicial Eletrônico, e à dedicação de seu quadro
de Magistrados e servidores.
A crise que a todos assola atingiu de modo bastante
grave este ramo especializado de justiça, inibindo a
expansão de suas unidades de trabalho, vedando o
aporte de valores necessários ao custeio adequado de
suas atividades e barrando o preenchimento de vagas
decorrentes de aposentadorias de juízes e servidores. É

preciso engendrar soluções alternativas capazes de
contornar esse gigantesco problema.
Essa situação se apresenta ainda mais grave para a Justiça
do Trabalho da 15ª Região, que já registra um déﬁcit de
mais de 2.400 servidores. Será preciso perseverança e
criatividade, o que certamente passa pela otimização dos
métodos de trabalho e pela busca de soluções
alternativas para a resolução de conﬂitos trabalhistas,
especialmente pela conciliação. Aliás, a travessia desse
período de diﬁculdades exigirá de todos uma postura
diferente, proativa e compreensiva. Todavia, estou certo
de que, mais uma vez, a 15ª Região mostrará o seu valor e
servirá de exemplo aos demais segmentos da Justiça.
XV Como isto molda a atuação do Presidente do TRT
15, um dos tribunais mais importantes do país?
Diante desta carência, especialmente de servidores,
devemos administrar deﬁnindo prioridades, dentro das
prioridades.
XV O senhor crê que a reforma trabalhista, com
prevalência do negociado sobre o legislado, será
aprovada pelo Congresso Nacional? O que pensa
dessa proposta?
Por conta da reação de vários setores da sociedade,
entendo que haverá uma certa diﬁculdade para
aprovação imediata da proposta. Isso precisaria ser mais
bem discutido e debatido.
Penso que há uma inversão na proposta colocada em
pauta pelo Executivo. Na situação em que nós estamos,
precisaríamos primeiro fazer uma reforma sindical,
reforçar e dar mais legitimidade aos sindicatos.
Precisamos acabar com o chamado imposto sindical,
para que os sindicatos passem a ser mais representativos.
Somente com uma maior adesão dos associados

podemos esperar uma negociação qualiﬁcada entre
empregados e empregadores. Entendo também que
assegurar a primazia do “negociado sobre o legislado”,
nesse momento, é um risco muito grande de perda de
direitos.
XV O senhor é juiz de carreira, e antes foi servidor da
Justiça do Trabalho. Conhece profundamente a
realidade e a evolução histórica do TRT-15. Quais as
grandes diferenças que percebe entre o exercício
da Magistratura hoje e quando ingressou na
carreira?
Quando ingressei na carreira, a Justiça do Trabalho era
muito menor e possuía uma competência material
também mais reduzida. Mas isso não signiﬁca que
tivéssemos poucas ações tramitando em cada vara. Nós
tínhamos, por exemplo, na Região de São José do Rio
Preto, uma única vara que recebia cerca de 4.000
processos por ano. E sem nenhuma possibilidade, à
época, de se contar com juiz auxiliar ﬁxo. Só havia um juiz
em cada vara, por pouquíssimos dias, sem a segurança de
permanência por um tempo determinado, para que
pudesse ser montada uma pauta dupla. Apenas nas férias
havia um substituto. As diﬁculdades eram muito grandes
com relação à estrutura, desde aquela época.
Posteriormente, o aumento da competência da Justiça
do Trabalho, com a EC 45/2004, trouxe também mais
complexidade aos processos. Então, temos varas com um
menor número de processos em termos quantitativos no
geral, mas, em compensação, com uma complexidade
maior com relação às matérias que são discutidas.
Por outro lado, a Magistratura tem, atualmente, estrutura
e formação muito melhores, com respaldo da Escola
Nacional (ENAMAT ) e das escolas regionais, que
ministram vários cursos de atualização para os
magistrados. Não podemos nos esquecer também da
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implantação do Processo Judicial Eletrônico (Pje). São
evoluções que auxiliam muito na prestação jurisdicional.
Em um tribunal com as dimensões da 15ª, levando em
consideração as carências materiais, temos efetivamente
muito trabalho e muitas diﬁculdades para enfrentar no
nosso dia a dia.

O que se evidencia aqui é que a mera expectativa da
reforma previdenciária já tem produzido efeitos nocivos ao
serviço judiciário. O número de aposentadorias tem
crescido acima da média e a impossibilidade de reposição,
por conta da questão orçamentária, aumenta ainda mais o
déﬁcit de pessoal.

XV A Magistratura Trabalhista, de primeiro e de
segundo grau, sente-se pouco prestigiada por seus
órgãos de cúpula, por conta de restrições no
pagamento de verbas como a gratificação por
acúmulo de serviço, que outros setores do Judiciário
e do Ministério Público recebem. O senhor acha
possível reverter este entendimento do TST e do
CSJT?

Só neste ano, 43 servidores já se aposentaram e há mais 48
pedidos de aposentadoria em andamento, números que
tendem a crescer ao longo dos próximos meses.

Há um esforço nesse sentido, por meio do Colégio de
Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do
Trabalho (COLEPRECOR) e as associações nacional e
regionais. Entendo que a atual regulamentação dessa
gratiﬁcação por acúmulo de serviço é muito restritiva
efetivamente e traz distorções. Em algumas ocasiões, num
mesmo tribunal, alguns desembargadores a recebem e
outros não, por alguma atividade em órgão especial ou em
sessão especializada, enquanto que a distribuição de
processos recursais acaba sendo praticamente a mesma.
No primeiro grau podemos perceber que o aumento para
1.500 do número de processos por vara também acabou
trazendo uma restrição muito grande no recebimento da
gratiﬁcação.
Todo direito previsto para a Magistratura, quando atinge
apenas parte dela, não concorre para sua unidade. Sempre
tivemos uma certa unidade na Magistratura, em termos de
remuneração e benefícios, e a gratiﬁcação acabou
trazendo essa diferenciação, o que não é positivo, a partir
do momento em que pode provocar divisão entre os
Magistrados.
XV Qual o impacto que a reforma previdenciária traz
nos quadros de magistrados e servidores dos
tribunais?
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XV O senhor acredita que serão chamados novos
servidores para os cargos vagos em 2017?
Não vejo a possibilidade de reposição de aposentadorias
efetivadas e em andamento durante o primeiro semestre.
Quanto ao segundo semestre, a notícia que temos é de
que existem cerca de 350 cargos possíveis de provimento
para os 24 Regionais. Então o Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (CSJT) irá deﬁnir, diante da necessidade de
cada Tribunal, quantos cargos poderão ser supridos.
Certamente não alcançaremos o número necessário para
repor as aposentadorias que já ocorreram esse ano.
XV E quanto à criação de novos cargos, de juízes e
servidores? O senhor vislumbra alguma
possibilidade de levar à frente, este ano, os
respectivos projetos?
Este ano, diante do cenário político e econômico, acho
muito difícil. Mas continuaremos trabalhando, visto que
esses projetos são essenciais para reduzirmos a nossa grave
carência de recursos humanos.
XV Gostaria de deixar uma mensagem para os
magistrados e servidores da 15ª Região?
A atual administração do Tribunal fará tudo para
melhorar as condições de trabalho e atender às justas
reivindicações dos magistrados e servidores. Contudo,
contamos com a compreensão de todos em virtude de
nossas severas limitações atuais. Boa vontade não faltará!

Artigo
RENATO DA FONSECA JANON
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de São Carlos

Princípio que veda retrocesso social
impede ataque aos direitos do trabalhador

A

s propostas de reforma trabalhista que
pretendem a supressão dos direitos dos
trabalhadores, além de temerárias, são
manifestamente inconstitucionais.
Em recente reunião com o presidente interino Michel
Temer, o presidente da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), Robson Braga de Andrade, defendeu, abertamente, a
jornada semanal de até 80 horas de trabalho e a jornada
diária de 12 horas, chegando ao ponto de insinuar que o
governo deveria seguir o “exemplo francês” e adotar
medidas que não precisassem, sequer, passar pelo crivo do
Congresso Nacional – como se isso fosse possível.
O único mérito dessa declaração foi o de escancarar a
verdadeira face da tal reforma trabalhista: “ﬂexibilizar”
signiﬁca, na verdade, retirar direitos dos trabalhadores, com
elevação da jornada de trabalho, redução de salários e
terceirização ilimitada. Esse “projeto” de desconstrução do
Direito do Trabalho não foi aprovado pelo eleitor e está
sendo imposto à sociedade, de forma arbitrária, única e
exclusivamente, para atender aos interesses econômicos
daqueles que ﬁnanciaram as campanhas e agora cobram a
fatura. Quem vai pagá-la? Parece óbvio. Mais uma vez,
serão os mais pobres, os sem-panelas e, principalmente, o
trabalhador assalariado.
O argumento de que é preciso reduzir direitos para gerar
empregos é falacioso. Primeiro, porque em todos os países
que já experimentaram a dita “ﬂexibilização” houve um
i n c re m e n t o n o s í n d i c e s d e d e s e m p re g o e d e
informalidade, como, por exemplo, na Espanha e em
Portugal. Segundo, porque o argumento utilitarista do
“mal menor” ofende a dignidade do ser humano, uma vez
que a retórica de que o trabalho precário seria melhor do
que o desemprego, se levada às últimas consequências,
justiﬁcaria até mesmo a escravidão.
Se não bastasse serem abusivas, as propostas de reforma
trabalhista também são manifestamente inconstitucionais.
Primeiro, porque os direitos sociais previstos no artigo 7º da
CF constituem cláusula pétrea e, portanto, não podem ser
abolidos nem reduzidos por emenda constitucional.
Segundo, porque a supressão de direitos trabalhistas
também afrontaria o princípio que veda o retrocesso de
avanços sociais.
O artigo 60, parágrafo 4º, do Estatuto Supremo de 1988
estabelece que “não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir, entre outros, "os direitos e

garantias individuais".
Como ensina Jose Afonso da Silva, "o texto não proíbe
apenas emendas que expressamente declarem: 'ﬁca
abolida a Federação ou a forma federativa de Estado', 'ﬁca
abolido o voto direto...”, ...passa a vigorar a concentração de
Poderes”', ou ainda 'ﬁca extinta a liberdade religiosa, ou de
comunicação..., ou o Habeas Corpus, o mandado de
segurança...'. A vedação atinge a pretensão de modiﬁcar
qualquer elemento conceitual da Federação, ou do voto
direto, ou indiretamente restringir a liberdade religiosa, ou
de comunicação ou outro direito e garantia individual;
basta que a proposta de emenda se encaminhe ou ainda
que remotamente, 'tenda' (emendas tendentes, diz o
texto) para a sua abolição" (Curso de Direito Constitucional
Positivo, 32ª.edição, p. 69).
Por sua vez, o conceito de "direitos individuais" não se
restringe ao elenco do artigo 5º da Constituição,
encontrando-se pulverizado pelo texto da Carta Magna,
como deixou bem claro o Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento da ADIN 939-7/DF. Assim, aqueles
direitos contidos nos artigo 6º e 7º da Constituição, sob a
nomenclatura "direitos sociais", são também direitos
individuais, à medida em que cada trabalhador,
individualmente, deles se beneﬁcia, e, por isso, não podem
ser suprimidos ou reduzidos. Daí por que um projeto de
Emenda com esta tendência não pode, sequer, ser objeto
de deliberação (artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, CF).
A guisa de ilustração, referindo-se à cizânia que seguiu à
promulgação da Emenda 20/98 (“reforma da previdência”),
o mestre Arnaldo Süssekind sustentou que “o saláriomaternidade deveria ser pago integralmente pelo INSS,
sem limitação, uma vez que se cuida de um direito
individual das trabalhadoras, sendo, portanto, inabolível
por constituir cláusula pétrea” (“Direito Constitucional do
Trabalho”,Renovar, Rio,1999, p.250/252).
Em outro artigo de sua autoria, Süssekind é enfático ao
sustentar que os direitos previstos no artigo 7º da Carta
Magna são insusceptíveis de abolição por emenda
Constitucional, fazendo remissão expressa ao artigo 60,
parágrafo 4º, IV, da “Lex Legum” (Revista Ltr vol.63, no.06,
pág.732).
O então ministro Sepúlveda Pertence, em judicioso voto
acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, asseverou que
“parece inquestionável - e sobre isso não houve
controvérsia na Adin 1480 - que os direitos sociais dos
trabalhadores, enunciados no artigo 7º da Constituição, se
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todo, passando, necessariamente, pela conscientização
sobre os malefícios que o trabalho precoce pode causar.
O propósito deve vir anunciado já no nome. Pode ser,
exempliﬁcativamente, “Município tal sem Trabalho
Infantil”.
Como todos vivem no município, todos seriam
responsáveis pela consecução dos objetivos propostos.
E os primeiros a alcançarem as metas inscreveriam seus
nomes na história nacional e mundial. Uma campanha
municipal que envolveria toda a rede de proteção e que,
ao ﬁm e ao cabo, se consolidaria numa grande vitória
nacional.
Vai chegar a hora, como disse o Prêmio Nobel da Paz,
Kailash Satyarthi, em outubro de 2012 (em seminário
promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em
Brasília), que o trabalho infantil se transformará em fato
histórico, fenômeno a ser visto e estudado apenas em
livros.
Para que isso ocorra, porém, o momento é agora, e a
omissão não é opção.
A Justiça do Trabalho, a partir de meado de 2012,
engajou-se, institucional e decididamente, nessa
batalha contra o trabalho infantil. Naquele ano, foi
criada a Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e
de Estímulo à Aprendizagem (atual denominação), por
ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho.
De lá para cá, muita coisa foi feita. Seminários foram
realizados; cartilhas (eletrônicas e físicas), escritas;
revistas e gibi, publicados; amplo material de
conscientização, artigos e pareceres, produzidos. Houve
ainda atuação legislativa, criação de site especíﬁco
(www.tst.jus.br/web/trabalho-infantil/programa) e, em
2013, implantação do Programa de Combate ao
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem
(denominação atual), que hoje envolve, além do TST, os
24 tribunais regionais do Trabalho do país.
Promoveu, inclusive, no ﬁnal de 2015 e início deste ano,
a campanha “Trabalho Infantil: você não vê, mas existe”,
divulgada gratuitamente por emissoras de televisão e
rádio de todo o país, alertando o Brasil inteiro para a
degradante situação em que, até mesmo nas suas
piores formas (doméstico, em carvoarias, lixões etc.), o
trabalho infantil pode ser invisível a olhos menos
atentos (às vezes você até vê, mas não enxerga).
Mais recentemente, no início de maio, uma ação
interinstitucional que envolveu a quase totalidade dos
TRTs, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do
Trabalho nas diversas regiões, convidou e/ou convocou
empresários para audiências públicas de
conscientização sobre a necessidade de cumprimento
das cotas de aprendizagem (5% a 15% do quadro de
empregados de estabelecimentos de médio e grande
porte devem ser formados por aprendizes) que, quando
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verdadeira, é porta protegida, segura, para o ingresso
no mercado de trabalho, pois, sem prescindir da
educação, qualiﬁca e forma proﬁssionalmente.
O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em
parceria com a Comissão de Documentação do TST,
promove, desta segunda-feira (13/6), a partir das 17h,
até 8 de julho, a exposição itinerante “Um Mundo Sem
Trabalho Infantil”.
O objetivo é retratar as piores formas de trabalho
infantil, para que a sociedade exija o cumprimento dos
direitos das crianças e adolescentes para garantir-lhes
futuro digno e equilibrado.
Aberta ao público, a mostra, que será reproduzida em
outros estados e unidades da federação, divulgará
documentos históricos, fotograﬁas, cópias de
documentos processuais, vídeos com depoimentos,
cartilhas, gibis educativos e jogos digitais que retratam
o atual cenário do trabalho infantil no país, além de
mostrar as iniciativas de luta pela erradicação do
problema. O público poderá, ainda, experimentar em
painéis interativos a diﬁculdade do trabalho feito por
crianças.
Somos hoje chamados a dizer NÃO ao trabalho infantil
nas cadeias produtivas. Alguém já reﬂetiu, por exemplo,
que, para baratear o custo das roupas que vestimos,
seres humanos, inclusive crianças, são explorados em
todo o mundo pela terceirização, quarteirização e
trabalho degradante, oculto às vezes em domicílios, em
benefício da indústria têxtil?
Nem é preciso ir para Bangladesh, Índia ou China para
constatar isso. No centro de São Paulo, a maior capital
do país, e em outras capitais e localidades, temos
escravos do mundo da moda trabalhando. A fastfashion, além de explorar a miséria dos trabalhadores,
subtraindo-lhes dignidade, saúde e a própria vida,
produz toneladas de lixo no mundo.
Do mesmo modo, quem já imaginou que na ponta da
produção do carvão que é consumido durante um
churrasco de confraternização, pode haver uma criança
perdendo a saúde e a vida em uma carvoaria?
Não é só em cadeias produtivas, porém, que crianças e
adolescentes são exploradas, num clico vicioso de
miséria e fome.
Por isso, é preciso trazer essa triste e cruel realidade para
cada vez mais perto. É necessário municipalizar essa
luta.
Uma infância permeada de atividades lúdicas e, a partir
do momento apropriado, educação boa, de qualidade,
universalizada, gratuita, atrativa, integral (completa), de
preferência em tempo também integral, são as saídas
para a construção de municípios e de um Brasil melhor.
Vamos todos nos unir por isso?

Giro de Notícias

Juízes e Desembargadores
empossados da 15ª Região em 2016 e 2017

No dia 19 de janeiro de 2016, foi realizada a solenidade de
posse da Desembargadora Rosemeire Uehara Tanaka,
promovida pelo critério de antiguidade, e que passa a
ocupar a vaga da Desembargadora aposentada Maria
Cristina Mattioli.
No dia 29 de fevereiro de 2016, foram empossadas no cargo
de juíza do trabalho titular pelo critério de antiguidade, a
Juíza Conceição Aparecida Rocha de Petribu Faria
assumindo a Vara do Trabalho de Andradina. A Vara do
Trabalho de Dracena, por sua vez, tem como nova titular a
Juíza Cecy Yara Tricca de Oliveira, promovida por
merecimento.
No dia 04 de abril, foram empossados no TRT-15 o Juiz
Substituto Rinaldo Soldan Joazeiro, oriundo do TRT da 14ª
região/RO-AC, em razão de habilitação em concurso de
remoção nacional e o Juiz Substituto Francisco Duarte
Conte, oriundo do TRT da 2ª Região/SP, que tomou posse
em virtude de permuta com a Juíza Renata Franceschelli de
Aguiar Barros.
No dia 02 de maio de 2016, o Juiz Gilvandro de Lélis Oliveira,
oriundo do TRT da 18ª Região/GO, tomou posse em virtude
de permuta com a Juíza Ludmilla Ludovico Evangelista da
Rocha, que passou a integrar o quadro de magistrados
daquele Regional.
O Juiz Ricardo Henrique Botega de Mesquita, oriundo do
TRT-3/MG, tomou posse em virtude de permuta tríplice
com a Juíza Érika Cristina Ferreira Gomes, transferida para a
1ª Região/RJ e o Juiz Henrique Macedo de Oliveira,
transferido do TRT-1 para o TRT-3.
No dia 16 de maio de 2016, foi realizada a solenidade de
posse do Desembargador Luís Henrique Rafael, que
preenche vaga do quinto constitucional, reservada ao
Ministério Público do Trabalho, que foi ocupada pelo
Desembargador Aposentado e Ex-Presidente do TRT-15 no
biênio 2008-2010, Doutor Luís Carlos Cândido Martins
Sotero da Silva.

No dia 14 de junho de 2016, foi empossada no cargo de
juíza do trabalho titular de vara, a Juíza Lucineide Almeida
de Lima Marques, pelo critério de merecimento, a Juíza
assumiu a 2ª Vara do Trabalho de Jaboticabal.
No dia 19 de agosto, foram empossadas no cargo de juíza
do trabalho titular de vara, duas juízas do trabalho
substitutas, pelo critério de antiguidade, a Juíza Elen
Zoraide Módolo Jucá assumiu a Vara do Trabalho de
Dracena e a Vara do Trabalho de Birigui tem como nova
titular a Juíza Teresa Cristina Pedrasi, promovida pelo
critério de merecimento.
No dia 04 de outubro de 2016, tomaram posse no cargo de
juiz do trabalho substituto 14 magistrados em decorrência
do XXVIII Concurso para Provimento de Cargos de Juiz do
Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, foram nomeados os Juízes: Priscila Pivi de
Almeida, Elise Gasparotto de Lima, Luciene Tavares Teixeira,
Rebeca Sabioni Stopatto, Dalila Soares Silveira, Cristiane
Barbosa Kunz, Ananda Tostes Isoni, Carlos Eduardo Andrade
Gratão, Lucas Freitas dos Santos, Camila Trindade Válio
Machado, Gabriel Calvet de Almeida, Carolina Ferreira
Trevizani, Everton Vinícius da Silva e Paula Cristina Caetano
da Silva.
No dia 17 de novembro de 2016, tomaram posse de cinco
juízes do trabalho substitutos, também em decorrência do
XXVIII Concurso, foram nomeados os Juízes: Lucas Falasqui
Cordeiro, Sandro Matucci, Bruno Furtado Silveira, Camila
Tesser Wilhelms e Jorge Batalha Leite.
No dia 19 de dezembro de 2016, em virtude de promoção,
o Juiz do Trabalho Manoel Luiz Costa Penido, tomou posse
como titular da Vara do Trabalho de Teodoro Sampaio.
No dia 13 de março de 2017, em virtude de promoção, pelo
critério de merecimento, tomou posse como titular da Vara
do Trabalho de Andradina o Juiz Paulo Bueno Cordeiro de
Almeida Prado Bauer. Já o Juiz Thiago Nogueira Paz, oriundo
do TRT-2 (Região Metropolitana de São Paulo e Baixada
Santista), em virtude de permuta tríplice, tomou posse
como Juiz do trabalho substituto.
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Requerimento da AMATRA XV sobre manutenção
das Fixações é Deferido Parcialmente
Campo Limpo Paulista, Avenida Adherbal da Costa Moreira,
nº 1.055. O prédio que abriga a Justiça do Trabalho do
município recebeu na última sexta-feira, dia 02 de
setembro de 2016, a atribuição do nome do Juiz Saint-Clair
Lima e Silva, em cerimônia conduzida pelo Presidente do
TRT e do Colégio de Presidentes e Corregedores dos
Tribunais Regionais do Trabalho - COLEPRECOR,
Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, acompanhado
pela Juíza titular da Vara do Trabalho, Doutora Larissa
Carotta Martins da Silva Scarabelim, com participação da
mãe do magistrado, Senhora Terezinha Conceição de Lima
e Silva, de sua esposa Mariane Massaroto, de seus irmãos
Luciano, Juliano, Maria Fernanda e demais familiares, que
protagonizaram o descerramento da placa alusiva.
Considerado uma das grandes promessas do Tribunal,
Saint-Clair faleceu prematuramente, no último dia 9 de
abril, vítima de câncer. Foram 20 anos dedicados à causa
trabalhista, sendo cinco como servidor público, quatro
anos como magistrado do TRT da 2ª Região e nove no TRT
da 15ª Região. Tomou posse em 12 de janeiro de 2007 como

Juiz Substituto na 6ª Vara do Trabalho de Campinas. Atuou
posteriormente em diversas unidades do TRT-15, em
especial, no Fórum Trabalhista de Jundiaí, e também no
Grupo de Apoio à Execução - GAEX nos Fóruns Trabalhistas
de Marília, Atibaia e Sorocaba, entre outros. Paulistano,
adotou Jundiaí como sua cidade. Formado pela Faculdade
de Direito Padre Anchieta, foi professor, grande apreciador
do Direto Social e tinha a aviação como uma de suas
paixões. Completaria 44 anos no dia 3 de outubro de 2016.
A proposta de homenagear o magistrado partiu do
Presidente do TRT-15, sendo aprovada por unanimidade
pelos demais colegas em sessão administrativa do Tribunal
Pleno. Os Desembargadores Gerson Lacerda Pistori, Flávio
Alegretti de Campos Cooper, José Pitas, Fernando da Silva
Borges, Samuel Hugo Lima, Telma Helena Monteiro de
Toledo Vieira, Helcio Dantas Lobo Junior, Rosimeire Uehara
Tanaka, Antonio Miguel Pereira e os Juízes Andrea Guelﬁ
Cunha e Luís Rodrigo Fernandes, entre outros magistrados,
prestigiaram a solenidade.

Eficiência da 15ª Região é Exaltada em
Sessão Comemorativa pelos 30 anos do
TRT-15 na Câmara dos Deputados
No dia 25 de outubro de 2016 foi realizada sessão solene em
homenagem aos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região, no Congresso Nacional, em Brasília.
Convidados a compor a mesa alta, o Presidente Lorival
Ferreira dos Santos, os Desembargadores Gisela Rodrigues
Magalhães de Araújo e Moraes (Vice-Presidente Judicial),
Gerson Lacerda Pistori (Corregedor Regional) e o Presidente
eleito para o biênio 2016/2018, Fernando da Silva Borges,
presenciaram o órgão máximo do Poder Legislativo, que
t e m a m i s s ã o d e p ro m o v e r a d e m o c r a c i a e o
desenvolvimento do País com justiça social, reconhecer a
importância do Tribunal dentro do contexto nacional do
Poder Judiciário Trabalhista.
O Deputado Federal Baleia Rossi justiﬁcou a proposição,
apresentando alguns números do TRT, o segundo maior do
País em estrutura e movimentação processual. "Recebe
meio milhão de ações na 1ª e 2ª instâncias, mas não é a
quantidade sua marca principal e, sim, a eﬁciência". O
Deputado mencionou o relatório Justiça em Números, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no qual o TRT-15
obteve nota máxima em produtividade. "Por isso que hoje,
nessa sessão solene, celebramos mais que uma data,
celebramos, na verdade, o direito de cada trabalhador
brasileiro contar com uma Justiça de qualidade". Após a
exibição de um vídeo institucional comemorativo do TRT,
diversos parlamentares referendaram os apontamentos
elencados por Rossi.
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Também participaram da sessão os Desembargadores do
TRT-15 Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla (atual Viceouvidora e Ouvidora eleita para o próximo biênio),
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani (Diretor da
Escola Judicial), Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho
(Vice-Presidente Administrativa eleita), Edmundo Fraga
Lopes (Vice-Presidente Judicial Eleito), Samuel Hugo Lima
(Corregedor Regional Eleito), Susana Graciela Santiso (ViceCorregedora Regional eleita) e Ana Paula Pellegrina
Lockmann (Vice-Diretora da Escola Judicial para o biênio
2016/2018), além dos integrantes da nova gestão do
Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais
Regionais do Trabalho (COLEPRECOR), atualmente
presidido pelo Desembargador Lorival, o Presidente do TRT
da 16ª (MA), James Magno Araújo Farias, a Corregedora
Regional do TRT da 12ª Região (SC), Maria de Lourdes Leiria,
e a Presidente e Corregedora regional do TRT da 23ª Região
(MT), Maria Beatriz Theodoro Gomes.

Giro de Notícias

Projeto Grafite na Escola, do Programa TJC
da AMATRA XV, recebe Prêmio ANAMATRA
de Direitos Humanos 2016
O p ro j e to “ G r a ﬁ te n a E s c o l a”
coordenado pelo Programa Trabalho,
Justiça e Cidadania da AMATRA XV e
pelo Programa Conexão Social do
SINDIVAREJISTA, com os alunos da
Escola Municipal Pierre Bohomme, em
Campinas, foi vencedor da 7ª edição do
Pr ê m i o A N A M AT R A d e D i r e i t o s
Humanos 2016. A ação foi desenvolvida
em 2015 com 20 alunos da Educação de
Jovens e Adultos - EJA, e venceu a
categoria “Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania (TJC)”. O prêmio foi entregue
na noite do dia 24 de novembro de
2016 no Rio de Janeiro/RJ.
A iniciativa foi realizada em parceria
com o graﬁteiro e artista plástico
Gustavo Nénão, que desenvolveu
oﬁcinas com os estudantes que têm as
mais variadas histórias de vida,
vulnerabilidade social e alguns com
deﬁciências intelectual e auditiva.
Durante dois meses, os alunos tiveram
contato com o graﬁte por meio de
palestras e aulas práticas. Culminando
na produção de 16 painéis que se
t r a n s fo r m a r a m n a e x p o s i ç ã o “ O
Trabalho é uma Arte” que percorreu
cinco espaços públicos de
Campinas/SP, sendo visitada por cerca

de 100 mil pessoas.
O projeto premiado é vinculado ao
Programa Trabalho, Justiça e Cidadania,
uma iniciativa de construção de
cidadania encabeçada pela ANAMATRA
e atualmente desenvolvido no âmbito
da jurisdição da Justiça do Trabalho da
15ª Região pela AMATRA XV, com apoio
institucional do TRT-15 e da secretaria
de Educação de Campinas entre outros
parceiros.
A cerimônia de premiação da 7ª edição
do Prêmio ANAMATRA de Direitos
Humanos 2016 foi realizada no Museu
de Arte do Rio de Janeiro e contou com
a par ticipação do Presidente da
A M AT R A X V, J u i z L u í s R o d r i g o
Fernandes Braga; da Diretora de Direitos
Humanos e Cidadania da AMATRA XV e
Coordenadora do Programa Trabalho,
Justiça e Cidadania na 15ª Região; Juíza
Adriene Sidnei de Moura David
Diamantino; do Vice-Presidente da
ANAMATRA, Juiz Guilherme Guimarães
Feliciano; do Juiz Auxiliar da Presidencia
do TRT-15 e Integrante da Comissão de
Direitos Humanos da ANAMATRA, Juiz
Firmino Alves Lima; da Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de
Campinas e Região, SINDIVAREJISTA,

Doutora Sanae Murayama Saito; do
responsável pelo projeto na Escola
Municipal Pierre Bohomme, Professor
Rodrigo Neris; pelo Artista Plástico e
Graﬁteiro, Senhor Gustavo Marciano
Bordin “Nénão”, além de diversas outras
autoridades.
O objetivo da premiação é valorizar
ações realizadas por pessoas físicas e
j u r í d i c a s n o B r a s i l q u e e s te j a m
comprometidas com a defesa dos
direitos humanos no mundo do
trabalho. O Prêmio ANAMATRA de
Direitos Humanos 2016 distribuiu um
total de 60 mil reais. Além da premiação
em dinheiro, o vencedor em cada
categoria/subcategoria recebeu a
estatueta inspirada no “Cilindro de Ciro”.

Juíza que faz audiências de conciliação via WhatsApp
ganha menção honrosa no Prêmio Innovare
A Juíza Ana Cláudia Torres Vianna, do Tribunal Regional do
trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) recebeu a menção
honrosa na premiação da categoria Juiz do XIII Prêmio
Innovare. A magistrada havia sido indicada pelo projeto
“mídia e mediação: utilização do aplicativo WhatsApp como
instrumento de diálogo entre litigantes”. A cerimônia de
premiação aconteceu no dia 6 de dezembro de 2016, no
Supremo Tribunal Federal.

O projeto também já recebeu menção honrosa no Prêmio
“Conciliar é legal” do Conselho Nacional de Justiça. A
magistrada conta que os objetivos estão sendo alcançados.
“Queremos promover o diálogo entre as partes e a mediação
humanizada e acolhedora”, salienta. “Um dos nossos maiores
objetivos é mudar a cara do Judiciário”. De acordo com ela,
isso facilitará a comunicação com os usuários e também é um
"grande passo para a comunicação”.

A iniciativa foi pensada pela juíza e sua equipe do Centro
Integrado de Conciliação do 1º Grau, em Campinas/SP com o
objetivo de realizar a conciliação entre patrões e empregados
de forma eﬁcaz e mais rápida para solucionar conﬂitos.
Segundo Ana Cláudia, as audiências via Whatsapp foram
bem recebidas pelo público e a procura para realizar
conciliações pela rede social aumentou cada vez mais. A
primeira audiência foi realizada em junho de 2016 e, como a
juíza conta, “são inúmeras audiências realizadas nessa
modalidade, com índice de conciliação superior a 80%”.

Para a Magistrada, entre as vantagens de utilizar o Whatsapp
como instrumento de diálogo entre litigantes está a
facilidade de acesso, a economia de custos com
deslocamento e a maior disponibilidade de tempo para a
negociação, uma vez que os mediadores de toda a sede do
TRT-15 podem mediar processos em qualquer lugar. “Ter um
instrumento desse à disposição contribui muito para o
diálogo”, enfatiza a Juíza Ana Cláudia.
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TRT-15 e Projeto ‘‘A Arte de Conciliar’’, do
Fórum Trabalhista de Presidente Prudente,
recebem prêmio Conciliar é Legal, do CNJ

O Presidente do TRT da 15ª Região,
Desembargador Fernando da Silva
Borges, no dia 14 de fevereiro de 2017,
na sede do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) em Brasília-DF, o Prêmio
Conciliar é Legal 2016. O TRT-15
alcançou, no critério absoluto, os
índices de composição mais elevados
durante a XI Semana Nacional de
Conciliação, realizada entre os dias 21 e
25 de novembro do ano passado. Da
15ª também prestigiaram a cerimônia
de premiação a Desembargadora Gisela
Rodrigues Magalhães de Araujo e
Moraes (Vice-Presidente judicial do TRT15 no biênio 2014-2016), o Juiz titular da
1ª VT de Campinas, Carlos Eduardo
Oliveira Dias, que é Conselheiro do CNJ,
e o Presidente da Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da
15ª Região - AMATRA XV, Juiz Luís
Rodrigo Fernandes Braga.
A Justiça do Trabalho da 15ª Região
homologou acordos no valor de R$
281.205.756,69. Desse montante, R$
223.524.240,60, cerca de 79,5 % do total,
decorreram de processos na fase de
conhecimento (anterior à sentença). Os
acordos nas ações em liquidação
(cálculos) ou execução somaram R$
57.681.516,27. Em 11.132 audiências
realizadas, a 15ª celebrou 3.950 acordos
em cinco dias, beneﬁciando 9.708
pessoas. A Semana Nacional de
Conciliação, encabeçada pelo CNJ,
contou com a participação de 51
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tribunais, dos quais apenas mais três
performances foram reconhecidas
nesta 7ª edição do Prêmio Conciliar é
Legal: Tribunal de Justiça de Goiás e
Tribunal Regional Federal da 4ª Região
(nos critérios relativo e absoluto); e o
TRT da 2ª Região (no critério relativo).
‘’Arte de Conciliar’’
Lançado pelo CNJ em 2010 como parte
da Semana Nacional de Conciliação, o
Prêmio Conciliar é Legal visa
r e c o n h e c e r, n a c i o n a l m e n t e , o
aprimoramento do Poder Judiciário em
relação à conciliação na sociedade.
Dentre os homenageados nesta edição,
estão também dois Juízes do TRT-15, o
Diretor do Fórum Trabalhista de
Presidente Prudente e Titular da 1ª VT,
José Roberto Dantas Oliva, e a Juíza do
Trabalho Substituta Vanessa Maria
Sampaio Villanova Matos, ambos
v e n c e d o r e s n a c a t e g o r i a "J u i z
Individual", com a apresentação da
p r á t i c a "A A r t e d e C o n c i l i a r ",
desenvolvida pelo Centro Judiciário de
Métodos Consensuais de Solução de
Disputas da Justiça do Trabalho (Cejusc
– J T ) . A i n i c i a t i v a c o n s i s te n a
manutenção de um ambiente
harmonioso no local de realização das
sessões de conciliação.
O Juiz Dantas Oliva idealizou a proposta
de transformar o átrio do Fórum

Trabalhista de Presidente Prudente em
local de exposições ar tísticas,
funcionando como palco também para
apresentações musicais e de dança. A
Juíza Vanessa mobilizou todo o fórum
para ampliar a iniciativa, durante as
semanas de conciliação, em todos os
andares e salas de espera do prédio,
localizado na Avenida 14 de Setembro,
no Parque do Povo. "Na última Semana
da Conciliação os cinco juízes que
a t u a m n o Fó r u m Tr a b a l h i s t a s e
reuniram e deliberaram, inclusive em
conjunto com a Secretaria da Cultura
Municipal, por intermédio do Centro
Cultural Matarazzo, a se engajar
deﬁnitivamente na exper iência,
ampliando-a consideravelmente.
Houve mobilização e apoio dos
servidores, da Ordem dos Advogados
do Brasil - 29ª Subseção e da Caixa
Econômica Federal", salienta o Juiz
Dantas Oliva.
O Prêmio Conciliar é Legal está alinhado
à Resolução CNJ n. 125/2010, que
dispõe sobre a Política Judiciária
Nacional de tratamento adequado dos
conﬂitos de interesse no âmbito do
Poder Judiciário. Quase 100 projetos
concorreram aos prêmios, cujos
critérios analisados foram: eﬁciência,
restauração das relações sociais,
criatividade, replicabilidade, alcance
social, desburocratização e satisfação
do usuário.
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Chapa SOMOS TODOS AMATRA XV
é eleita para a AMATRA XV e ESMAT 15
no biênio 2017-2019
No dia 22 de fevereiro de 2017, a Chapa “SOMOS
TODOS AMATRA XV”, presidida pelo Juiz Marcelo
Bueno Pallone, foi eleita para dirigir a AMATRA XV e
a ESMAT 15 no biênio 2017-2019. O processo
eleitoral ocorreu de forma totalmente eletrônica. A
Assembleia Geral Ordinária Única perdurou entre
os dias 15 e 22 de fevereiro e renovou a Diretoria
Executiva, a Comissão de Prerrogativas e o
Conselho Fiscal da AMATRA XV.
Também foi eleita a Diretoria e o Conselho Fiscal
da Escola Associativa dos Magistrados da Justiça
d o Tr a b a l h o d a 1 5 ª R e gi ã o ( E S MAT 1 5 ) .
Participaram 289 associados, 57,57% dos 502
associados das entidades com direito a voto,
sendo que a agremiação vencedora recebeu 263
votos, representando 91% dos votantes.
A Assembleia Geral Ordinária Única apreciou
também a ata da Assembleia Geral Extraordinária
anterior e as contas gestão 2015/2017 da AMATRA
XV e ESMAT 15, com aprovação de todas essas
questões.
A Ata da Assembleia foi lavrada, homologando os resultados,
no dia 22 de fevereiro às 12h00min, na sala de reuniões na
sede das entidades, a Rua Riachuelo, 473, conjunto 21,
Bosque, em Campinas/SP.

Compõe a Comissão Eleitoral os seguintes integrantes:
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, Flávio Landi e
Rafael Marques de Setta.
Todos os encaminhamentos e informações sobre o assunto
podem ser encontradas na área do site: Eleições AMATRA XV e
ESMAT 15 – Biênio 2017/2019 – AGO e Demais Providências.

COMPOSIÇÃO DA CHAPA ‘‘ SOMOS TODOS AMATRA XV’’
AMATRA XV
Diretoria Executiva
Marcelo Bueno Pallone
Presidente
Patrícia Maeda
Vice-Presidente
Roselene Aparecida Taveira
Secretária Geral
Leandra da Silva Guimarães
Administrativo e Financeiro
Pablo Souza Rocha
Assuntos Legislativos
Soﬁa Lima Dutra
Prerrogativas e Assuntos Jurídicos
Marcus Menezes Barberino Mendes
Cultural
Érica Escarassatte
Social e Eventos
Ronaldo Oliveira Siandela
Comunicação Social e Informática
João Batista Martins César
Direitos Humanos e Cidadania
Regina Rodrigues Urbano
Esportes e Qualidade de Vida
José Antônio Pancotti
Aposentados

Diretores Regionais
Clóvis Victório Júnior
Regional de Araçatuba
Mauricio de Almeida
Regional de Bauru
Camila Moura de Carvalho
Regional de Campinas
Mouzart Luís Silva Brenes
Regional de Presidente Prudente
Sérgio Milito Barea
Regional de Ribeirão Preto
Ana Paula Silva Campos Miskulin
Regional de São José do Rio Preto
Rodrigo Adélio Abrahão Linares
Regional de São José dos Campos
Valdir Rinaldi Silva
Regional de Sorocaba
Comissão de Prerrogativas
Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira
Rosemeire Uehara Tanaka
José Antônio Gomes de Oliveira
Marcelo Carlos Ferreira
Soﬁa Lima Dutra
Bruno da Costa Rodrigues

Conselho Fiscal
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Gustavo Zabeu Vasen
ESMAT 15
Diretoria Executiva
Marcelo Bueno Pallone
Diretor Geral
Patrícia Maeda
Vice-Diretora
Daniele Comin Martins
Administrativo e Financeiro
Camila Ceroni Scarabelli
Cursos de Duração Continuada
Marcelo Chaim Chohﬁ
Cursos de Curta Duração
Jorge Luiz Souto Maior
Convênios e Parcerias
Conselho Fiscal
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Gustavo Zabeu Vasen
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Cursos Realizados
no Biênio 2015-2016
Duração Continuada
Curso de Atualização Jurídica e Preparatório
para as carreiras da Magistratura e Ministério
Público do Trabalho
Grupo de Estudo para Aprofundamento
em Temas Polêmicos e Atuais
Prática de Sentença

Aulas Ministradas por
magistrados, procuradores,
doutores, mestres
e especialistas em Direito

Preparatório para Prova Oral

Curta Duração
Prática Trabalhista na Fase Postulatória:
Petição Inicial, Defesa, Audiência e Provas
O Novo CPC e sua aplicação no Processo do Trabalho
Responsabilidade Civil
Execução Trabalhista
Curso de Atualização em Processo do Trabalho – A Prova
O Recurso de Revista nos Moldes da Lei 13.015/2014:
Suas Alterações e Implicações
PJe para Advogados – Primeiros passos

Prepare-se com cursos de qualidade!
Conheça a ESMAT 15
www.esmat15.org.br
falecom@esmat15.org.br
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