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Juízes do Trabalho,
Juízes do Brasil

Nos tempos que correm, pensar é perigoso,
Pensar, agir e ponderar tornou-se ato subversivo.
Tanto pior para a democracia, mormente para os
Juízes do Brasil, encarregados de segurar o mão
em tempos de perplexidade para evitar a quebra
do regime cons tucional. Com a promulgação da
lei 13467/2017 tornou-se lugar comum que
representantes de en dades de lobby empresarial e mesmo jornalistas passassem a acossar os
magistrados sobre como devem interpretar a lei
– e somente esta lei, para produzir o resultado
que almejam.
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A história cons tucional brasileira é acidentada,
tanto quanto o regime ins tucional e compe vo pela busca do poder polí co, que em muitos
períodos prescindiu até dos rituais ele vos da
democracia representa va. Mas ao menos na
vigência da Cons tuição Federal de 1988, a
sociedade civil tem exercido sua cidadania com
bastante inven vidade e suas demandas foram
tratadas pela ins tucionalidade. Bem tratadas ou
maltratadas, não vem ao caso. Com liberdade
ins tucional, a trôpega sociedade brasileira foi se
erguendo.

No caso do acesso à jus ça, há uma ins tuição
paradigmá ca para servir de comparação e de
práxis a ser internalizada: a Jus ça do Trabalho.
São quatro dimensões que permitem essa
compreensão: a acessibilidade por parte dos
empregados e dos empregadores, o acesso à
autoridade e simpliﬁcação do processo com o
uso da oralidade e da instrumentalidade das
formas, a criação das bases do processo cole vo
brasileiro e a luta pelo aperfeiçoamento do
Poder Judiciário.
Comecemos pelo acesso à jus ça das partes.
Embora o sistema de cobrança de custas judiciais
esteja sob fogo cruzado, mormente com a crí ca
enviesada de que a ausência de cobrança prévia
torna a demanda judicial uma aventura de pouco
risco para os empregados, a verdade é que a
sistemá ca de cobrança de custas da Jus ça do
Trabalho facilita a exposição da causa ao juiz
natural às duas partes, pois as custas só eram
pagas pelo devedor ao ﬁnal do processo, ou
quando da interposição de recursos. Isso permite aos dois li gantes, em rela va paridade de
armas, expor a causa ao Estado. E a paridade é
rela va porque o controle técnico, econômico e
polí co que o empregador mantém sobre a
execução do contrato ainda lhe consagra certa
vantagem, ampliada por sua própria robustez
econômica.
Por mais que os Magistrados tenham empa a
pelo objeto de estudo a que se dedicam, não se
arrogam a defensores de qualquer das partes,
para além dos valores cons tucionais e do seu
tempo histórico. As desigualdades estruturais do
Brasil pululam das páginas dos processos. As
Técnicas de teste da verdade processual e a
sistemá ca de distribuição dinâmica do ônus da
prova são manuseadas co dianamente,
geralmente impondo a quem detém capacidade
para produzir a prova e demonstrar o fato
relevante em juízo. É verdade, foi antes pra cada
pelos Juízes do Trabalho. Depois acorreram às
faculdades de direito. Mas hoje estão insertas no
Código de Processo Civil. Isso decorre da dinâmica do fenômeno social que cerca as demandas
que se processam na Jus ça do Trabalho. É a

comunidade jurídica trabalhista quem formula
primeiro as questões relacionadas com a dinâmica processual da verdade, cabendo aos
Magistrados o exercício da função jurisdicional.
Assim, a imparcialidade pra cada pelos Juízes do
Trabalho em nada destoa dos seus congêneres.
Dizer que a imparcialidade resta violada porque
há condenações é não querer compreender o
estado da ciência processual e a posição sincré ca dos sistemas de jus ça, em que o chamado
common law passa a inﬂuenciar o civil law. E
vice-versa. Como o direito do trabalho é um
direito de crise, na crise e em crise, será sempre
no processo do trabalho que os sintomas sociais
aparecerão primeiro. E pedirão respostas. E as
respostas serão dadas.
Desde sempre os Juízes do Trabalho são acessíveis às partes e seus advogados. Não há Juiz do
Trabalho de gabinete ou em torre de marﬁm. Ser
recebido e ouvido pela autoridade judiciária é
praxe originária da Jus ça do Trabalho desde o
seu nascimento. O que não se confunde com ser
atendido, pois o sistema de defesa e o contraditório são marcos fundantes do sistema de jus ça.
Presteza e atenção a qualquer dos li gantes que,
de boa-fé, acorrem aos fóruns. Desempregados,
doentes, devedores inadimplentes, devedores
insolventes, parentes integrados à lide alegando
ausência de qualquer relação com a causa, são
recebidos, inclusive sem advogados. Sindicatos,
pequenos e médios empresários, grandes
corporações, proﬁssionais liberais que atuam
singularmente, ou grandes escritórios de advocacia com presença em vários con nentes,
também.
De todas as origens, de todas as classes, indis ntamente, sabem todos que podem se achegar às
portas do Judiciário trabalhista, que as tais
estarão abertas. Não carecerão de procurar
Jus ça em veredas tortuosas, paralelas ou de
mão própria resolverem seus desacertos.
O complexo universo de problemas, requer uma
variedade de abordagens e prioridades. Mas
não se sai dali sem um posicionamento do Poder
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Judiciário, ainda que cause os mais variados
sen mentos e, por isso mesmo, as incompreensões próprias sobre a a vidade de quem se
dedica a resolver os conﬂitos que pertencem aos
demais cidadãos.
Embora a oralidade e a instrumentalidade das
formas sejam princípios informa vos da teoria
geral do processo, é na Jus ça do Trabalho que
eles são pra cados com absoluta convicção. Falar
nos autos e falar à autoridade nos autos pode
signiﬁcar literalmente isso. A escrituração dos
atos processuais é elemento con ngente para
simples perpetuação dos atos processuais. Exigese que as partes se comuniquem, que compreendam a causa, sua extensão e seus riscos. Jamais
que se comuniquem em forma especíﬁca. Vale o
que se diz e não como se diz. Não se anula atos
processuais que tenham u lidade para a causa.
Não se volta no tempo para se cumprir uma
forma des tuída de espírito, de humanidade.
Nenhum brasileiro jamais viu qualquer reportagem sobre contratos cole vos de consumo. Eles
existem formalmente, desde 1990, quando da
p ro m u l ga ç ã o d o C ó d i g o d e D e fe s a d o
Consumidor, mas jamais deixaram os escaninhos
das estantes dos escritórios de advocacia privada
e pública, onde repousam seus exemplares. No
máximo, alcançaram as salas de aulas e as teses
acadêmicas das faculdades de direito. Porque o
direito cole vo brasileiro tem sua gênese no
direito cole vo do trabalho e o processo cole vo
brasileiro é ﬁlho dileto do Direito Processual do
Trabalho. Para estudar a história do direito
cole vo brasileiro, a porta de entrada é o Direito
do Trabalho.
Somente a Jus ça do Trabalho foi capaz de
par cipar com serenidade, denodo e espírito
republicano sobre temas tão arraigados como
controversos no âmbito da burocracia do próprio
Poder Judiciário. Fomos nós que apontamos para
o anacronismo dos representantes classistas e as
diﬁculdades de legi mar a ação de membros do
Poder Judiciário que, temporários, sequer
poderiam assegurar aos cidadãos o exercício das
garan as próprias do devido processo legal, pois
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comprome dos em sua imparcialidade já na
origem da seleção e inves dura.
Das águas do Direito do Trabalho e dos seus
Princípios vierem beber civilistas, consumeristas
e até tributaristas, modernizado seus diplomas
legais para conferir efe vidade às respec vas
jurisdições.
Também fomos nós que dialogamos com desassombro sobre a criação do Conselho Nacional de
Jus ça, apontando seus problemas, mas
reconhecendo sua interligação com o princípio
republicano e com a busca da eﬁciência a par r
das experiências paradigmá cas dos países
centrais, embora hoje sua hipertroﬁa burocrá ca
mereça as mesmas crí cas que levaram a sua
criação.
A Jus ça do Trabalho e seus magistrados se
movem ao longo do tempo e desde 1988 o fazem
como parte integrante dos guardiões da promessa cons tucional de transformar a nação numa
sociedade mais justa, fraterna, educada, saudável e pacíﬁca. Vociferar com os que colocam suas
vozes a soldo de dinheiro não nos in mida.
Tal qual o sabre no carpo do valente e o livro
sagrado nas mãos do sacerdote, empunhamos a
Cons tuição Federal como ferramental maiúsculo e indispensável ao nosso mister. Nada acima
dela. Nada antes dela. Absolutamente nada que
a contrarie.
A ela, antes de tudo, juramos defender e obedecer quando ﬁzemos nossos votos de proﬁssão e
de fé. E assim ﬁzemos, porquanto a sociedade
que a ins tuiu o exigia. Sem essa jura, não
poderíamos sequer abraçar o nosso o cio.
Não pretendemos nos divorciar dos compromissos ins tucionais que a Cons tuição lançou ao
Estado em favor dos brasileiros que trabalham.
Seremos sempre Juízes cons tucionais. Não
temos medo do assédio dos liber cidas e dos
retrógrados an cons tucionais. Somos Juízes do
Trabalho. Somos os Juízes do Brasil.
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TOGA SARADA

Firmino Alves Lima
Juiz do Trabalho da 15ª Região

A reconstrução da vida
pelo esporte

Caros amigos, quero contar uma história que vivi
e que foi muito importante para que eu me
curasse de uma das crises que o trabalho de um
magistrado do trabalho nos impõe. Era 2008, a
então Presidente da AMATRA XV, a colega Ana
Paula Lockmann, me convidou para ser o técnico
do me que iria disputar os jogos da ANAMATRA
no Rio de Janeiro, prontamente aceitei o desaﬁo,
pois todos sabem que sou apaixonado por
esportes, e pelo futebol em par cular.
Era um período di cil da minha vida, eu estava
atravessando o quadro de uma depressão. Era
uma vida sacriﬁcada pelo árduo trabalho
sustentando a 1ª de Piracicaba e fazendo doutorado na USP, simultaneamente. Tanto que eu
trabalhava na época que, em outubro, perguntei
ao meu único ﬁlho o que ele queria ganhar de
natal. O Luiz Eduardo nha 8 anos e me pediu,
quase chorando, que eu arrumasse outro
emprego como o maior presente que eu lhe
poderia dar. Qualquer pai ﬁca arrasado com isso,
ainda mais pelo meu amor pela magistratura
laboral. Enfrentava muitas diﬁculdades pessoais,
mas não queria admi r que nha problemas.
Me recordo que nossa Presidente nos perguntou
na lista geral se nosso me de futebol estava
pronto. Eu, na condição de técnico, citei como
elemento mo vacional algumas frases do hino

argen no, que no ﬁnal diz: "Sejam eternos os
lauréis, que soubemos conseguir, coroados de
glória vivamos, ou juremos com glória morrer." E
fomos para o campeonato sabendo de nossas
limitações, aﬁnal nunca havíamos passado da
fase de classiﬁcação. Mas nhamos um me
muito bom e, como tradição da AMATRA XV,
jogaríamos como verdadeiros guerreiros.
Alcançamos nossa classiﬁcação de modo di cil,
vencemos o bom me de Brasília/Espírito Santo
até com razoável facilidade (3 x 1), mas perdemos, já classiﬁcados, o jogo contra o me do
Pará/Alagoas e Sergipe (2 x 3), vice-campeão do
ano anterior. Em determinado momento do
segundo jogo um colega de defesa se contundiu
e eu ve que entrar, completamente fora de
forma, montamos uma defesa com três jogadores e seguramos o resultado (não poderíamos
perder com mais de dois gols de diferença),
conseguimos segurar a força do ataque adversário e nos classiﬁcamos.
No sábado, teríamos nossa primeira par da
eliminatória a ser disputada na história do nosso
me contra a poderosa equipe do Paraná, um
dos favoritos para o torneio. Foi um dia que
entrou para a história da minha vida. Era um dia
mais fresco e chuvoso, começamos o jogo com
menos dois jogadores em campo, pois muita
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dos e machucados, com vários desfalques, mas
pela primeira vez na história a AMATRA XV iria
disputar uma ﬁnal.

gente não nha conseguido chegar a tempo,
nhamos dois atletas gravemente contundidos
que entraram em campo, heroicamente, para
fazer número e não dar WO. Nos restou jogar
retrancados com a mesma formação de três na
defesa, eu inclusive que fui para o campo e não
voltei mais para o banco. Passamos um primeiro
tempo sendo muito pressionados, mas não
tomamos nenhum gol e, para nosso espanto, um
dos colegas contundidos ainda mandou uma
bola na trave do adversário. Aquilo foi o aviso
que poderíamos ganhar. No meio tempo conversei com cada um e lembrei a frase de campanha
do Barack Obama na época: "Sim! Nós podemos!" Nosso me estava completo para o
segundo tempo, e voltamos com uma a tude
mais ofensiva. Dominamos o jogo com muita
raça e determinação, marcamos dois gols,
poderíamos até ter feito mais, estávamos na
semiﬁnal da tarde. A par cipação de nossa
torcida foi fundamental, neste jogo e nos próximos. Me recordo o capitão paranaense falando
com a Presidente da AMATRA deles, explicando a
derrota, ele falou uma coisa que nos chamou a
atenção: “Nós entramos achando o jogo fácil,
mas eles foram uns leões em campo”.
Teríamos que jogar a tarde a semiﬁnal, e já havia
pensado que, no caso de perdermos, o que era o
mais provável, solicitei a alteração do horário do
jogo para que não fosse tão cedo no domingo.
Um grande amigo da organização disse, sim,
podemos alterar o horário, mas vocês irão
vencer a semiﬁnal, que seria contra o mesmo
me do Pará, Alagoas e Sergipe.
Foi uma par da épica. O jogo se transformou em
uma verdadeira batalha e vemos muitos lances
violentos de ambos os lados, mas nada nos
in midou, pelo contrário, nos transformamos
em um me de gladiadores, foi muita pancada.
Logo no início do primeiro tempo, vemos um
pênal a nosso favor, que foi conver do. Daí em
diante foi um combate só, nós na retranca. Nossa
torcida infernizou tanto o adversário que o
técnico deles acabou sendo expulso. Nos desdobramos e, ao ﬁnal, não conseguiram marcar
nenhum gol. Saímos do campo bastante cansa-
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Esta foi no domingo de manhã, um jogo dramá co, jogamos contra o me da casa com muito
calor, com torcida contra e tudo, não nhamos
mais reservas quase, nos restou jogar retrancados e tentar a sorte nos pênal s. O me do Rio
tentou de tudo, mas nossa defesa era impenetrável, e jogamos para gastar o tempo nos defendendo. Final de jogo, placar sem gols, fomos para
os pênal s, conﬁantes em uma vantagem
psicológica que nos parecia favorecer. No entanto, deixamos de converter os nossos e perdemos
o tulo, ﬁcamos com o vice-campeonato, a
maior colocação que o me de futebol da
AMATRA XV nha a ngido em toda a sua
história. Quando acabamos o jogo, nos reunimos
em um grande abraço, e eu disse, como capitão:
“Cavalheiros, foi a maior honra da minha vida
pertencer a este grupo e ter disputado este
campeonato ao lado de vocês”.
Recebi o troféu de vice-campeão e a respec va
medalha, com muito orgulho. A minha medalha
dei ao meu ﬁlho para que ele guardasse uma
lembrança de uma conquista que foi muito
importante para a vida do pai dele. Eu chorei
muito no campo, pela derrota na ﬁnal, mas pela
alegria de ter vivido aquilo tudo, trazendo uma
grande lição na bagagem.
Aprendi com toda a epopeia do torneio que eu
poderia superar meus problemas, passei a
acreditar mais em mim, voltei a jogar futebol
regularmente em Piracicaba, passei a ter uma
vida muito mais saudável. Sim! era possível eu
derrotar tudo o que me aﬂigia! Dali em diante
passei a ser outra pessoa, consegui ser mais feliz,
minha autoes ma foi resgatada, concluí meu
doutorado, e a vida com meu ﬁlho foi muito
melhor. Dois anos depois ele começava a jogar
basquete no clube, disputando o campeonato
paulista da categoria no qual chegou a ser vicecampeão anos mais tarde, sempre atuando com
muita raça também, o que me encheu de orgulho.
O esporte me recuperou. Se con nuasse como
estava antes do torneio, talvez não estaria mais
aqui neste mundo. Hoje, mesmo com 52 anos,
procuro bater minha bolinha, também gosto de
jogar basquete, além de estudar o direito despor vo, sempre com a lição que só o esporte
pode nos dar: "Sim! Eu posso! Eu sou capaz!"
Par cipe da seção ‘‘Toga Sarada’’ nas próximas
edições, entre em contato com Regina
Rodrigues Urbano: reurbano@terra.com.br

TOGA SARADA

Regina Rodrigues Urbano
Juíza do Trabalho da 15ª Região
Diretora de Esporte e Qualidade
de Vida da AMATRA XV

AMATRA XV conquista o
4º lugar nos Jogos Nacionais
da ANAMATRA 2017

Foi realizado, entre os dias 01 e 04 de novembro,
a 10ª Edição dos Jogos Nacionais da ANAMATRA
2017.
Cerca de 350 par cipantes, entre juízes, atletas e
torcedores das 24 Regiões da Jus ça do
Trabalho, es veram em Brasília/DF para disputar
e torcer nas modalidades corrida rús ca,
caminhada, futebol society, tênis, vôlei de praia,
natação, tênis de mesa, dominó e xadrez.
A abertura foi feita pelo Presidente da
ANAMATRA, Guilherme Feliciano, que deu as
boas-vindas aos par cipantes. A cerimônia
também contou com o desﬁle das delegações
(AMATRAS) par cipantes, o acendimento da pira
olímpica por Rejane Wagnitz, da 10 ª Região, o
juramento do atleta, pela diretora de Eventos e
Convênios da ANAMATRA, Rosemeire Fernandes
e a apresentação do grupo de Batalá, cons tuído
apenas por mulheres, o qual busca a valorização
da mulher como protagonista na disseminação
da diversidade cultural brasileira.

A AMATRA XV, mantendo bons resultados,
conquistou o quarto lugar geral nesta edição,
com 835 pontos. A campeã foi a AMATRA IV, com
1.051 pontos. Em segundo lugar ﬁcou a AMATRA
I, com 1.036 pontos e, em terceiro lugar, a
AMATRA II, com 1.006 pontos.
No tênis de quadra, a dupla formada por Regina
Urbano e Bruna Fonseca (AMATRA II), conquistou a primeira medalha de ouro do evento.
Conforme par cipações anteriores nos Jogos
Nacionais, a AMATRA XV se destacou na corrida
rús ca. José Dosualdo conquistou a medalha de
ouro nos 5k (geral) e Rodarte Ribeiro a medalha
de prata nos 5k (a par r de 50 anos). Daniel Faria
ganhou a medalha de prata dos 5k (geral) e
Gilvandro Oliveira obteve o bronze nos 10k
(geral). Os atletas César Basile e Adélia Leone
também par ciparam da corrida.
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mais duas medalhas de bronze, uma no tênis de
mesa masculino e uma no xadrez.
A equipe de futebol da AMATRA XV lutou muito e
jogou com garra e superação. Avançou às semiﬁnais pela 3ª vez em sua história, tendo a oportunidade de jogar no Estádio Nacional de Brasília
"Mané Garrincha", alcançando o honroso 4º
lugar na classiﬁcação geral.

A natação, outro esporte onde a AMATRA XV se
consagra como grande campeã, foi representada
nos pódios por: Regina Urbano, com 4 medalhas
de ouro (50, 100, 200 e 400m, a par r de 45
anos), Rodarte Ribeiro, com 4 medalhas de prata
(50, 100, 200 e 400m, a par r de 45 anos) e
Daniel Faria, com 2 medalhas de prata (100 e
400m, até 44 anos) e 1 medalha de bronze (50m,
até 44 anos). Também completaram o me da
natação e defenderam a AMATRA XV os atletas
Pedro Salgado e Karine Vaz de Melo Ma os
Abreu.
Ainda na natação, além das medalhas individuais, a equipe da AMATRA XV também obteve a
medalha de bronze no revezamento 4x50m
(misto), prova este ano inserida na compe ção,
com os nadadores Regina Urbano, Daniel Faria,
Fred Morales e José Dosualdo.
“Foram meus primeiros jogos nacionais e ﬁquei
impressionado com a organização e com o clima
de confraternização entre todos os par cipantes. Não se falava de problemas e nem de processos, mas apenas se diver a, se compe a e se
sorria muito. Hoje posso conﬁrmar o que ouvia
dos colegas mais experientes: quem vai aos
primeiros Jogos, nunca mais deixa de ir.” avalia o
grande medalhista Daniel Faria.

“A oportunidade de compor a delegação da
AMATRA XV nos jogos nacionais foi revigorante.
Tivemos dias alegres de convivência junto aos
colegas, boas risadas, novas amizades e muita
garra nas compe ções, com o descanso necessário da mente quanto aos assuntos jurisdicionais.
Sem falar na inesquecível sensação de ver o me
de futebol enﬁleirado na subida ao gramado do
Estádio Mané Garrincha, um verdadeiro tapete
para os boleiros! Momentos especiais que serão
lembrados com muito carinho. Valeu!” celebra o
capitão do me de futebol e nadador, Pedro
Salgado.
Para a Diretora de Esportes e Qualidade de Vida
da AMATRA XV, Regina Rodrigues Urbano:
“Par cipar dos jogos é sempre uma experiência
única. A convivência com colegas deste Regional
e de outros traz muita sa sfação. A compe ção é
cheia de alegria, respeito e superação. Em
Brasília, não foi diferente. Jogos muito organizados, sempre visando o bem estar dos atletas, da
torcida e de seus familiares. Apesar da pequena
delegação que levamos este ano, conseguimos
alcançar o quarto lugar com muita garra, união e
determinação. Agora, nossa principal meta é
levar mais atletas para os Jogos de 2018, que
acontecerão de 31/10 a 03/11/2018, em
Natal/RN. Reservem a data na agenda. Garanto
que não se arrependerão!!”

Para fechar o quadro de medalhistas da 15ª
Região, o associado Márcio Camelo assegurou
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Par cipe da seção ‘‘Toga Sarada’’ nas próximas
edições, entre em contato com Regina
Rodrigues Urbano: reurbano@terra.com.br

AMATRA XV PELO MUNDO

Débora Wust De Proença
Juíza do Trabalho da 15ª Região

Islândia
Gledilegt Nyár

GLEDILEGT NYÁR. Assim começou meu ano de
2017. Sim, é isso mesmo: feliz ano novo em
islandês.
Lá estava eu na Islândia, com o obje vo único de
ver a aurora boreal. Vou contar para vocês minha
viagem “do recesso”.
Depois do Natal, peguei um voo até Amsterdam,
direto, onze horas de bom atendimento da
equipe de voo da KLM. Amsterdam con nua
linda como sempre: seus canais, suas bicicletas,
museus e bares. Tudo isso e mais os turistas do
mundo todo.
Como não haveria tempo para ir a todos os
lugares aproveitei para revisitar o Rijksmuseum:
um dia de pura cultura.
No dia seguinte, saindo desse circuito turís co,
pa nei no gelo, em praça pública, bebi uma

deliciosa cerveja no boteco da esquina, comi um
hambúrguer de carne crua com mostarda e
outros condimentos e uma porção de bi erballen, um bolinho pico, conhecido como croquete holandês, que deixou saudade até hoje. Como
não poderia deixar de ser, aluguei uma bicicleta
e fui andar pela cidade. Lá pelas tantas, já no
ﬁnal do dia, parei na doceira Winkel 43 (guardem
este nome, porque ela é imperdível) e comi uma
incrível torta de maçã (esta é a especialidade da
casa e que a tornou famosa), que pode ser
servida com chan li (para os que apreciam),
acompanhada de café ou chá de ervas (não
cannabis !). Vou dar outra dica para vocês: ﬁquei
no hotel Ci zen M, a 100 metros do aeroporto e
da estação de trem, excelente, silencioso e todo
informa zado: você mesmo faz o “check in”,
“check out”, o café da manhã, o pagamento e
outras coisas (mas isto tudo porque o trabalho
humano é caro, não se iludam).

11

No dia seguinte, voo da Icelandair, direto para
Reykjavik (capital da Islândia), em três horas.
Como o tempo não ajudou, houve atraso na
decolagem e no pouso.
Ao descer do avião – sem “ﬁnger” – sen minha
orelha começar a congelar. Logo percebi que havia
chegado ao lugar certo. Eram 18h00 mas parecia
meia-noite em lua minguante: escuríssimo. Tomei
um taxi e fui direto para o hotel em Reykjavik (o
aeroporto ﬁca na cidade de Keﬂavik, cerca de 45
km da capital) e já separei minhas roupas especiais
(para o frio do polo) para os dias seguintes.
A Islândia é um pequeno país insular situado no
oceano Atlân co Norte, com 340.000 habitantes
aproximadamente. A língua oﬁcial é o islandês,
mas a maioria dos islandeses fala inglês ﬂuentemente. Curiosidade: todos vão à escola e aprendem 3 idiomas: o islândes, por certo, o inglês, o
dinamarquês e outra adicional à escolha do
aprendiz. Quando perguntei o mo vo disseramme que, por serem um país tão longínquo, se não
aprendessem vários idiomas não falariam com o
mundo, visto que o islandês é como o basco:
impossível aprender! Do dinamarquês disseramme que por força de haverem sido colônia, uma
vez que já foram ligados historicamente, e o inglês,
como resquício de haverem sido base militar dos
Estados Unidos da América durante a segunda
grande guerra. A moeda chama-se krona ou coroa

islandesa, mas os cartões de crédito e de débito
internacionais são facilmente aceitos. No
inverno, o fuso horário está três horas à frente
do horário de Brasília. A corrente elétrica é de
230 volts e as tomadas são de dois pinos cilíndricos (não esqueçam de levar o adaptador). Tudo
lá é caro: comida, bebida, vestuário, hotel,
passeios, etc. Dadas suas condições climá cas e
de solo, tudo o que se consome à mesa é importado, menos a carne de carneiro e os peixes.
Mas, em compensação, o cenário é espetacular,
diferente de tudo o que já vi.
As terras da Islândia são vulcânicas, ela abriga o
maior glaciar da Europa e 15% de seu território
está sempre coberto de neve. Atualmente, conta
com cerca de 20 vulcões a vos, com piscinas
naturais de água quente e tem lava petriﬁcada
até nas praias de areia preta vulcânica. Estes
vulcões a vos propiciam uma economia elétrica
ao país: ao ligar qualquer torneira ou chuveiro, a
água quente natural sairá imediatamente; a
água aquecida pelos vulcões é u lizada,
inclusive, para derreter o gelo das ruas e calçadas da Capital. Outra curiosidade: a polícia não
usa armas de fogo e elas são proibidas a qualquer cidadão. Lá não há forças armadas. O
islandês é um povo supers cioso, mais da
metade acredita em elfos e duendes. A taxa de
desemprego é insigniﬁcante e a de analfabe smo é zero. País justo, livre e bonito, o que propicia vida tranquila e sem sobressaltos.
A capital, Reykjavik, é a maior cidade do país,
com cerca de 1/3 da população: 154.000 habitantes, e a temperatura no inverno vai de
8ºC a 3ºC, se não es ver ventando ou chovendo
e o dia tem 5 horas, no máximo (isto em um
muito bom dia). É uma cidade pequena e graciosa, moderna e descolada, com pessoas bonitas e
educadas, onde pode-se escolher comer em
restaurantes ﬁnos ou em foodtrucks básicos, os
quais eu recomendo. As carnes de baleia e de
leão marinho devem ser provadas. Há, ainda, a
carne (podre) de tubarão, que pode ser encontrada no mercado central, mas esta eu não
provei!!! O islandês tem o hábito de comer
peixe cru (de água gelada), mesmo no café da
manhã. Outra curiosidade: comi em lugares em
que cheguei, peguei o que queria, sentei-me
para saborear e na saída falei ao caixa o que
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havia consumido e paguei; quem men ria? A
bebida nacional é a aguardente Brennivín.
Durante o dia você poderá conhecer a cidade, a
catedral, os museus e ver vitrines. À noite a vida
noturna vira a madrugada em bares e clubes,
com um som muito doido. Lembram-se da
cantora Björk? Ela nasceu aqui.
Nas montanhas ou nos campos a temperatura é
bem mais baixa e são necessárias roupas impermeáveis e com corta-vento. Luvas, cachecóis,
gorros, botas, óculos de sol e protetores labial e
solar são imprescindíveis. Geleiras, vulcões,
geisers, cachoeiras, lagos, piscinas naturais,
praias, prados, trundras, musgos, pastagens,
passagem pelo centro da terra, fogo, lava,
magma e gelo, tudo isto e muito mais você
encontra lá.
Agora, vamos cair na estrada. Saí da Capital e fui
para o Sul. Há uma única e grande rodovia que
circunda todo o país (Ring Road) e dela saem
pequenas estradas. Fui no sen do sul, para a
região de Kirkjubaejarklaustur, e a primeira
parada deu-se em Seljalandsfoss, uma cachoeira
com mais de 60 metros cujas águas vêm do
vulcão e glaciar Eyja allajökull: é linda, mas não
pude dar uma volta por trás das águas, porque
estava garoando e ventando muito. Fui para a
cachoeira Skogafoss, mas o tempo con nuava
ruim e percebi e não era o dia das cachoeiras.
Con nuei e fui para a aldeia de Vik, onde
encontrei colunas de basalto, praia de areia
vulcânica (preta) e a formação rochosa que
desponta do mar chamada Reynisdrangar (um
dos cenários do Game of Thrones). Nessa noite
não foi possível caçar a aurora porque o tempo
con nuava fechado. Para se ver a aurora é
necessário que o céu esteja limpo, sem chuva e
nuvens.

No dia seguinte, outra maravilha: fui às geleiras
da reserva natural de Ska afell, no Parque
Nacional Vatnajokull, na extremidade do grande
glaciar de mesmo nome. É um cenário de “Frozen”. Um silêncio absoluto, só interrompido pelo
som das rachaduras e quebras de pedaços das
geleiras. À noite o céu estava limpo mas era 2 o
nível da tempestade solar, ou seja, muito fraca
para que o choque das par culas provocasse
luzes. Mais uma noite sem aurora boreal.

Amanheceu (mas con nuava escuro) e fui
explorar algumas cavernas de gelo do glaciar,
tudo com guia local, equipamentos obrigatórios
e um super jipe modiﬁcado e preparado. Roupa
e calçados próprios, com garras de aço (para não
escorregar no gelo). Vocês podem imaginar o
que é tocar um glaciar com milhões de anos?
Abaixo, há uma lagoa formada pelo derre mento do gelo e pedaços do glaciar dançam sobre as
águas geladas. Saio da geleira, volto para a
estrada e alguns poucos quilômetros à frente
estou à beira do Oceano, na Diamond Beach, e
avisto pedaços enormes de gelo, alguns indo
para alto mar, outros sendo trazidos pela maré e
uns já encalhados na praia.
Esta noite é a noite da aurora boreal: céu limpo.
Cheguei ao local de observação por volta das
22h00. Deu 23h00 e nada. Con nuei monitoran-
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do a tempestade pela internet (www.ig.alaska.com): nível 4 (é baixo ainda). Meu guia, expert,
monitorava o local ou o melhor local para a
aparição (lá na Islândia há um canal que dá esta
informação). O melhor lugar agora era outro.
Pegamos o carro e fomos para lá. Chegamos e
ﬁcamos esperando. Não vi a temperatura, mas
certamente era algo em torno de -20°C. Meianoite, aproximadamente, céu estreladíssimo
(não havia um espaço sem estrela) e eu já
perdendo a esperança; de repente vejo uma
grande massa de ar cinza claro, comprida (como
se fosse um charuto), se mexendo ao vento: ali
estava a aurora boreal e a olho nu não foi possível ver o jogo de luzes, porque o nível 4 de
tempestade é baixo, mas as lentes especiais da
câmera fotográﬁca captaram o verde. Talvez
tenha durado um minuto. Foi lindo!
Depois disto, todo o mais é pequeno.
No dia seguinte fui ao Parque Nacional Thingvellir, onde está situado o an go parlamento islandês e onde podem ver vistas duas placas tectônicas se separando: a norte-americana e a euroasiá ca. À noite, 31 de dezembro, fui à Igreja de
Halgrimskirkja e ali ﬁquei assis ndo ao “show”
de fogos de ar cio, internacionalmente conhe-
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cido, na passagem de ano. Abraços e votos de
feliz ano novo, de todos os que ali estavam.
Apesar de ser um país pequeno o movimento de
turistas é grande e acabei encontrando brasileiros no dia seguinte, quando fui descansar no
Blue Lagoon, uma grande piscina natural de água
quente vulcânica (imperdível). Bebemos um
champanhe e brindamos o ano novo, tudo dentro da piscina. Assim começou 2017.
Há muitas outras maravilhas para contar e
conhecer na Islândia. Agora tenho uma certeza:
passarei férias completas lá, na primavera.
Par cipe da seção ‘‘AMATRA XV Pelo Mundo’’
nas próximas edições, entre em contato com
Gislene Aparecida Sanches:
sanchesgislene@uol.com.br

AMATRA XV ENTREVISTA

AMATRA XV entrevista o
Professor Oscar Vilhena Vieira

O entrevistado dessa edição é o Professor Oscar
Vilhena Vieira, Pós-Doutor pelo Centre for
Brazilian Studies - St. Antonies College,
Universidade de Oxford (2007), Doutor e Mestre
em Ciência Polí ca pela Universidade de São
Paulo (1998-1991), Mestre em Direito pela
Universidade de Columbia, Nova York (1995) e
Graduado em Direito pela Pon cia
Universidade Católica de São Paulo (1988). É
Diretor da DIREITO SP, onde leciona nas áreas de
Direito Cons tucional, Direitos Humanos e
Direito e Desenvolvimento. Foi Procurador do
Estado em São Paulo, Diretor Execu vo do
Ins tuto La no-Americano das Nações Unidas
para Prevenção do Crime (ILANUD), assim como
fundador e Diretor da organização Conectas
Direitos Humanos. É colunista do jornal Folha de
São Paulo e membro de diversos conselhos de
organizações da sociedade civil, entre os quais
Ins tuto Pro Bono e Open Society Founda ons
(OSF).

AMATRA XV: Quais são os desaﬁos que a
globalização traz para o exercício dos direitos
humanos, especiﬁcamente para essa dimensão
que é mais palpável deles, que são os direitos
sociais?
Professor: Eu acho que os desaﬁos são enormes
e são de dis ntos níveis. Primeiro lugar porque
grande parte dos países que se recons tucionarizaram nessa úl ma onda de cons tucionalização da qual o Brasil faz parte, países que deixaram regimes autoritários, se a gente pegar toda
aqui a América La na no ﬁnal dos anos 80, esses
países nham demandas sociais reprimidas
muito fortes. Nós que somos da geração que foi
às ruas pelas diretas, quando se frustou as
diretas nós queríamos uma cons tuição e
quando foi feita a cons tuição toda aquela
demanda por uma sociedade mais justa, uma
sociedade que desse atenção aos grupos mais
vulneráveis, essa demanda foi incorporada pelas
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cons tuições. Isso não é só a cons tuição
brasileira, se nós pegarmos aqui, a cons uição
brasileira abre uma era de cons tuições da
América La na, que depois tem a cons tuição
colombiana de 91, a reforma argen na, depois a
cons tuição boliviana, você tem um conjunto de
cons tuições que são cons tuições muito
generosas. Eu falo generoso no sen do de
cons tuições que buscavam reagir contra um
passado muito longo, muito longevo de injus ça,
de exclusão, então são cons tuições parrudas.
Da mesma forma, por exemplo a cons tuição
sul-africana que é um modelo de cons tuição do
início dos anos 90, evidente que quando se acaba
com o Apartheid você vai ter uma cons tuição
altamente generosa, altamente prote va. Em
alguma medida as cons tuições pós nazismo na
Alemanha, pós fascismo na Itália, também são
cons tuições. Eu chamo de cons tuições
rea vas a um passado muito injusto. O que talvez
importe, para enfrentar a sua pergunta mais
diretamente, é que essas cons tuições que
incorporaram uma dimensão de direitos muito
forte, elas em alguma medida foram pegas no
contrapé. Por quê? Porque ao mesmo tempo que
elas davam essa resposta, que elas conﬁguravam
o estado de uma maneira mais generosa, você
tem uma ascensão do neoliberalismo e alguns
anos depois uma ideia mais globalizada do
neoliberalismo. Ou seja, a ideia clara de que o
estado na medida em que assume muitas
responsabilidades, especialmente responsabilidades sociais, ele se torna ineﬁciente, que isso
gera crise ﬁscal do estado e que você nha que
reduzir o tamanho do estado. O que de fato
ocorreu em muitos países centrais, especialmente nos Estados Unidos, quer dizer, os Estados
Unidos passa por uma regressão de bene cios
sociais, a parte do governo Reagan, a Inglaterra
faz uma curva muito forte com a Margaret
Thatcher e evidentemente que esses dois países
na medida que eles reduzem os seus custos ou a
regulação da economia e entre elas a regulação
dos direitos na área do trabalho, isso impõe uma
corrida para o fundo do poço: se você quer
compe r, você também tem que reduzir. Se nós
associarmos a isso uma ascensão muito forte da
China, onde você não nha uma legislação social
e não tem uma legislação social, então o que
acontece com os países em desenvolvimento
que buscavam ampliar a sua capacidade de
ofertar bem-estar para a sua população é que
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eles são pressionados a recuar, então nós em
alguma medida fomos pegos nesse contrapé e
você tem uma pressão para a regressão, regressão de direitos. É uma corrida perversa que a
globalização em alguma medida acelera, porque
o processo de integração econômica não é uma
compe ção só da eﬁciência das empresas, é uma
compe ção ins tucional. Quanto menos
generoso é o seu sistema jurídico, quanto menos
regulação o seu sistema jurídico criar, mais
baratos serão os seus produtos e portanto você
tem uma vantagem compe va em relação aos
outros países. Como o nosso ranking de compe ção é comparado com um país como a China,
então evidentemente nós saímos perdendo de
maneira muito grande e isso exerce uma pressão
muito forte sobre o nosso sistema. Só para
concluir e ﬁcar mais clara essa ideia, durante a
discussão sobre a reforma trabalhista aqui no
Brasil, eu ﬁcava mais assustado com os os ar gos
que eram produzidos no Clarín na Argen na, nos
jornais argen nos, porque eles falavam: “Bom,
se o Brasil está fazendo isso, nós necessariamente vamos ter que fazer, porque se nós não ﬁzermos o que o Brasil ﬁzer, nós vamos perder
vantagem”. Então a globalização como um tudo,
é um processo que se gerou a maior riqueza no
mundo, ela gerou uma riqueza que é muito
perversa porque ela exige uma concentração,
um processo de concentração e esse processo de
concentração parte do princípio que você tem
que reduzir direitos e é isso que nós assis mos.
XV: A ameaça dos direitos sociais mormente o
direito do trabalho, não solapa exatamente as
bases dos estados nacionais? O contrato social
que a gente construiu nos úl mos duzentos
anos não está muito assentado nisso, não de
uma igualdade absoluta, mas de uma coisa
prospec va que passa muito pela ideia de
segurança econômica?
Professor: Eu concordo com você integralmente.
O processo de Welfare, que eu acho que tem
linhagens diferentes, o Welfare americano, o
Welfare euroupeu, eles tem razões de ser
diferentes. Mas em alguma medida, se nós
pegarmos nas sociais democracias europeias,
especialmente do Norte, ela se dá por um
processo de pressão do ingresso do trabalhador
que não nha direito a voto, que não podia
par cipar do sistema polí co dentro do sistema

polí co. Na medida em que os trabalhadores na
Alemanha, na Suécia ou na Dinamarca passam a
ter o direito ao voto e eles cons tuem maioria da
população, eles começam a pressionar os estados, os seus legisladores, para que incorporem à
missão do estado um pouco da resolução dos
problemas fundamentais da pobreza, da desigualdade, da falta de educação. Então a democracia é que em alguma medida leva na Europa ao
estado de bem-estar social. Nos Estados Unidos,
como todos nós sabemos, é a crise de 29. Na
medida em que você deixa que o mercado se
auto-regule e que o mercado entre em uma crise
e que essa crise da economia gera um impacto
brutal sobre as classes trabalhadoras, elas ﬁcam
alijadas de uma série e isso cria o caos social, a
desagregação social e em alguma medida o
Roosevelt percebeu isso muito claramente e ele
começa a criar regras trabalhistas, as crianças não
podem trabalhar, as mulheres tem que ter um
regime dis nto, um salário minímo e começa a
regular a economia. A pressão, acho que é aí que
a minha concordância é muito grande com a sua,
a ideia de você criar direitos sociais, sejam os
direitos sociais provenientes do estado, onde o
estado é o devedor, ou aqueles que regulam a
relação entre o capital e o trabalho, o direito do
trabalho especiﬁcamente, elas estão diretamente associadas com a coesão social. Se um país é
capaz de produzir riqueza, essa riqueza tem que
ser distribuída de uma determinada maneira que
gere uma lealdade de todos os atores da sociedade com o sistema, não é nada de tão generoso,
mas dentro de um sistema capitalista você tem
que ter isso para que todos estejam suﬁcientemente sa sfeitos para que eles sejam leais
àquele regime e não precisem fazer a revolução.
O que é muito preocupante em alguns países,
acho que é o caso do Brasil especiﬁcamente, é
que nós não temos um mínimo de igualdade e um
mínimo de condições sociais onde você possa
rebaixar sem que isso gere uma erosão no tecido
social. Uma coisa é você dizer na França: “Nós
vamos reduzir isto ou aquilo porque está di cil
compe r com a Alemanha, eu tenho que dar uma
regulada aqui, eu tenho déﬁcit ﬁscal”. Outra coisa
é você dizer em um país onde o grau de pobreza, o
grau de miséria, é muito amplo. Então com isso
você vai degradando até um ponto onde você
pode ter realmente ruptura e as pessoas pensam
em ruptura como uma velha revolução e não é
isso. Quando você vê o grau de violência por

exemplo na África do Sul, no México, no Brasil, o
que são esses países? São países que não integraram um setor enorme da sociedade na economia. Como essas pessoas não são beneﬁciárias,
elas vão ter outras alterna vas para sobreviver e
o crime se apropria dessas pessoas. Então eu
acho que o Brasil quando engata nesse processo
de combate aos direitos e aos bene cios sociais,
o calculo não está sendo muito estratégico
porque se isso realmente vingar, a possibilidade
que nós tenhamos mais convulsão do que essa
que já vivem no dia a dia as populações mais
pobres, ela simplesmente aumenta.
XV: Com relação a nossa cons tuição de 88, a
gente pode aﬁrmar que ela ainda serve ao
processo civilizatório brasileiro?
Professor: A cons tuição de 88 é fruto do que eu
tenho chamado de um compromisso maximilizador. Como todos nós que temos lembrança viva
da cons tuição, ela foi sem dúvida nenhuma o
processo mais inclusivo de formação cons tucional que nós já vemos. Pela primeira vez de fato
nós ﬁzemos uma cons tuição em um ambiente
de democra zação com a par cipação livre dos
par dos e com uma sociedade civil muito mais
a va que nha colaborado no processo de
transição. Então ela inclui muitos temas e eu
gosto muito da expressão que você usou, ela
lança um projeto civilizatório para o Brasil, ela
propõe um Brasil que nós gostaríamos de ser: um
país mais justo, mais solidário, é um ensaio social
democrata nos trópicos. Evidente que essa
cons tuição incorporou tantas demandas, ela
não incorpora apenas aquilo que geraria uma
maior igualdade, uma transformação da sociedade para ela se tornar uma sociedade mais justa.
Ela também incorpora diversas dimensões
corpora vas, diversas dimensões de interesses,
por exemplo no campo tributário, que tem
natureza regressiva. Então quando as pessoas
me perguntam sobre a qualidade da cons tuição, a minha resposta é sempre um pouco
ambígua, eu acho que a cons tuição é extremamente posi va no que diz respeito a distribuição
de direitos, o modo como ela organizou a sua
distribuição de direitos, mas também ela tem um
lado que nem sempre é muito explorado, que é
um lado onde ela propõe a regressão de diversas
coisas especialmente no sen do de que ela
propõe mecanismos de concentração de rique-
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zas. Isso é que talvez explique porque que o
estado brasileiro, muito embora tenha distribuído muito ao longo das úl mas décadas através do
direito à educação, da previdência e da assistência social, teve avanços muito fortes, saúde por
exemplo o Brasil teve agora, mas mesmo assim o
Brasil con nua sendo um dos países mais
desiguais do mundo. Esse é um paradoxo, como é
que você explica isso? Que o Brasil era, quando a
gente fez a cons tuição, o 5º país mais desigual
do mundo e depois de quase 30 anos de uma
experiência condicional com tantos direitos, com
tanta generosidade condicional, o Brasil hoje é o
10º país mais desigual do mundo, claramente
porque tem embu do, não só dentro da cons tuição, mas ela permi u mecanismos altamente
regressivos. Se você pegar o sistema tributário
brasileiro, ele é um sistema altamente regressivo.
Em que medida? Primeiro, grande parte da
arrecadação tributária vem de impostos indiretos
que não reconhecem quem é o contribuinte. Se
você ou eu compramos uma lata de molho de
tomate nós vamos pagar o mesmo tributo, se é
um banqueiro ou um faxineiro, eles estão pagando a mesma coisa. A carga tributária que recai
sobre as pessoas mais pobres, sobre o seu
rendimento, é muito maior proporcionalmente,
então isso é um modelo de sistema altamente
regressivo. Recente pesquisa que saiu do próprio
ministério da fazenda, do atual governo, então
ninguém pode dizer que é uma pesquisa à
esquerda, demonstra o seguinte: entre aqueles
que pagam imposto de renda, os que estão no
0,1% e portanto ganham acima de 120 mil reais, a
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porcentagem média do que eles pagam é cerca
de 9%, a alíquota média é muito baixa, então
mesmo o imposto de renda que deveria ser
progressivo, é altamente regressivo. Se você
pegar mais dois outros lados que são os juros
subsidiados para determinar os setores da
economia, as isenções tributárias que foram
concebidas, então o que você tem: a cons tuição
de um lado ela distribui e busca melhorar o
padrão de vida das pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade e de outro lado ela
contribui para concentração de renda dos
setores mais aﬂuentes. Então isso é que jus ﬁca
que o Brasil progrediu, nós melhoramos, houve
avanços na área dos direitos sociais, mas mesmo
assim a gente não consegue quebrar essa profunda e persistente desigualdade. Então eu acho que
a cons tuição sim, pode melhorar, mas é pelo
lado inverso do que está se propondo, a melhora
deveria ser sobretudo para eliminar esses
mecanismos de concentração de riqueza.
XV: O senhor enxerga que a democracia passa
por alguma crise ou de conteúdo ou uma crise
da atualidade mesmo, de como ela se põe na
atualidade? E quais pontos nós podemos
levantar para iden ﬁcar essa crise na erosão dos
valores cons tucionais e democrá cos?
Professor: A democracia é um jogo di cil, não é
fácil, porque ela depende que todos nós estejamos dispostos a cooperar, que todos nós façamos
a nossa parte, que todos nós par cipemos da
democracia. Então, eu acho que desde o nasci-

mento da democracia não é fácil a vida democráca e evidentemente ela vai passar por uma série
de crises. Eu entendo que uma das crises fundamentais, antes de chegar ao Brasil especiﬁcamente, o professor Philippe Schmi er, que aliás é
um grande estudioso das relações corpora vas,
uma das coisas que ele detecta é o seguinte: a
nossa democracia está baseada na ideia de
representação, você tem intermediários que são
capazes de aglu nar os interesses de um
determinado setor e transmi r isso para a
formação da vontade cole va. Grande parte
desses intermediários dependiam do mundo do
trabalho, ou seja, é a formação, é a industrialização, que gera o sindicato, é o sindicato que forma
os par dos, não só os par dos à esquerda, mas
também a contraposição a esses par dos. Então
mesmo os par dos que eram liberais, estavam
mais associados ao mundo do capital produ vo,
isso tudo é uma consequência do modo como o
trabalho se organiza no mundo. Na medida em
que você tem a transição de um sistema de
capitalismo industrial para um sistema de
capitalismo ﬁnanceiro globalizado, o mundo do
trabalho se esgarça, então se você pegar nos
países centrais, os sindicatos perdem o seu
poder. Na medida que eles vão perdendo os seus
poderes, os par dos que são formados a par r
da luta sindical também vão perdendo muito e a
revolução da tecnologia da informação também
faz com que a gente perca um pouco a necessidade ou acha que o intermediário não é mais tão
necessário porque eu posso fazer diretamente.
Por exemplo quando nós vemos a crise da
imprensa escrita no mundo todo: você acha que
não precisa mais do jornal porque você vai
diretamente, você obtém de alguma maneira a
informação. Então eu acho que nós temos uma
crise dos meios de representação: os meios de
comunicação que antes eram importan ssimos,
perderam o seu poder na formação da vontade
pública, os par dos polí cos, que antes eram
importan ssimos, perderam e os sindicatos, que
antes eram importan ssimos, também perderam o seu potencial. A nossa é uma democracia
representa va, então a democracia no mundo
todo hoje vive uma crise. Nós vamos ser capazes
de inventar uma outra forma de democracia que
possa subs tuir esses mecanismos tradicionais
de representação que foram formados a par r de
ﬁnal do século XIX e navegaram até agora, isso é
possível? Então não é uma coisa só brasileira, eu

acho que a crise da democracia é uma crise mais
geral, o que aconteceu nos Estados Unidos, a
eleição do Trump é uma eleição contra os par dos polí cos, mesmo o par do republicano ele
não é o representante do par do republicano, o
que aconteceu na França é uma crise contra o
par do polí co, o Macron não é de nenhum
par do, ele é de um movimento que surgiu.
Então eu acho que tem que ter uma crise geral.
Evidente que no Brasil nós temos uma crise que
se soma a essa, mas é uma crise que tem a sua
especiﬁcidade e essa crise infelizmente está
ligada ao impacto que a corrupção em alguma
medida teve em ir corroendo os par dos
polí cos e aí quase todos os par dos polí cos
foram corroídos. Eu hoje mesmo em uma aula
veio essa discussão e eu falei: “olha, há um
conﬂito de narra vas”. Quando se decidiu pelo
caminho do impeachment isso signiﬁca que os
par dos que estavam na oposição se tornaram
desleais com a democracia brasileira, cansaram
de perder a eleição então vamos desestabilizar e
rar a presidente. Essa é uma narra va possível,
a outra narra va é: a presidente deixou de ser
leal com a democracia quando foi eleita a par r
de um sistema onde havia muita corrupção.
Então eu acho que no Brasil, em face até do
nosso presidencialismo de colisão com essa
inﬁnidade de par dos, nós não tomamos os
devidos cuidados, todos os par dos não
tomaram os devidos cuidados, se permi ram um
grau muito grande de corrupção e isso deu início
a uma crise que foi escalando e evidentemente
que eu vejo que agora nós estamos em um
momento de muito perigo e o grupo que assume
o poder, como tem baixíssima legi midade
popular e democrá ca, ele vai se associar a quem
lhe garante a governabilidade e nesse sen do o
grupo que está garan do evidentemente tem
uma visão de mundo que é muito regressiva em
relação a cons tuição. Então eu acho que a
polí ca de direitos de contenção dos direitos
sociais como prioridade, também acho que tem
que ter reforma, que a previdência tem que ter
reforma, o direito do trabalho pode ser reformado.... Agora quando isso se torna a prioridade em
detrimento de outras coisas que são importantes, então claramente a gente vê um movimento
muito regressivo, acho que o movimento é
regressivo no mundo e no Brasil é especialmente
regressivo nesse momento.
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XV: Aﬁnal de contas, para que servem os
par dos polí cos atualmente? Qual é o sen do
do par do polí co? Para eles, é evidente,
mantém-se a ideia maquiavélica de ascender o
poder, mas qual sen do que a sociedade pode
enxergar nos par dos polí cos na nossa
conﬁguração atual?
Professor: Os par dos polí cos são instrumentos
para você chegar ao poder, essa é a leitura
maquiavélica que a gente pode fazer. Agora eles
têm uma função que é muito importante: o
mundo é muito complexo. Se alguém chegar aqui
para mim e me ﬁzer 30 perguntas importantes
sobre economia; sobre moralidade; se eu sou
contra ou a favor do aborto; se eu sou contra ou a
favor da ação aﬁrma va; se eu sou contra ou a
favor da reforma trabalhista; se eu sou contra ou
a favor da independência do banco central... eu te
diria que uma boa parte dessas respostas eu não
sei e algumas delas eu talvez não tenha nem
pensado sobre isso. O que um par do faz? A
função de um par do? É, em alguma medida,
liderar e propor à sociedade uma visão de mundo: “olha, você deveria se orientar a par r dessa
perspec va para responder todas as perguntas”.
Se eu sou um par do conservador então eu
compro um pacote: eu sou contra as cotas, eu sou
contra o aborto, eu sou contra a legislação
trabalhista, etc. Então aquilo simpliﬁca e organiza
e permite que a sociedade possa disputar os
conﬂitos. Porque qualquer que seja a sociedade
minimamente aberta, ela tem conﬂitos, as
pessoas pensam diferente, você precisa organizar
porque senão vira guerra. Então a função dos
par dos é civilizar o conﬂito, a função dos
par dos é permi r a compe ção polí ca em
torno de questões sérias, de maneira pacíﬁca
pelo qual aquele que é derrotado não sabote o
projeto, mas ele aguarde a próxima eleição para
que eventualmente ele consiga avançar. A
cons tuição é um mecanismo de habilitação da
compe ção polí ca e ela é boa quando ela
permite que os grupos vão se sucedendo sem que
nenhum sabote o projeto cons tucional, ele se
contrapõe ao outro, mas ele não sabota o projeto
cons tucional. O risco é quando você vê que a
cons tuição, o sistema pode estar em crise, ou
seja, eu posso não ter a próxima eleição e aí você
também começa a antecipar a sua não lealdade a
cons tuição. Isso é o que chamam de crise
cons tucional, é quando ninguém mais acredita
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e “a farinha é pouca, meu pirão primeiro”. Então,
eu acho que a gente está vivendo uma situação
onde as desconﬁanças aumentaram a par r da
crise do impeachment isso gera, mas o Brasil
ainda tem se man do ﬁel ao projeto cons tucional. Só para resumir a sua pergunta sobre os
par dos, os par dos vão precisar apresentar
propostas que sejam credíveis, propostas que
façam sen do e que as pessoas se sintam
inspiradas por aquelas propostas. Talvez quando
nós pegamos hoje nas pesquisas de opinião
sobre os par dos polí cos, nenhum deles tenha
mais isso. As pessoas não acreditam que os
par dos são capazes de agregar os interesses.
Não sei se esses par dos sobreviverão a essa
crise e como eu havia dito antes, evidente que a
erosão do mundo do trabalho reduz ainda mais a
possibilidade de que nós criemos solidariedades
sociais em torno do sindicato, solidariedades
sociais em torno dos par dos. Então a gente não
sabe para onde está migrando, a França você
teve esse modelo. É possível que o movimento
muito mais leve do que um par do, com muito
menos ideologia que um par do e que tenha
uma meta de mais curto prazo possa inspirar as
pessoas, mas isso pode gerar populismo então,
então nós vivemos um grande momento de
incertezas sobre o futuro da democracia representa va. Que ela vai virar em alguma coisa, que
eu espero que seja melhor, mas esse é um
momento de transição complicado.
XV: A nossa próxima questão seria realmente
referente ao futuro da democracia, o que
esperar? Qual seria a saída viável? Talvez o ﬁm
desse presidencialismo de coalisão ou uma
nova leitura da democracia? O senhor consegue
mensurar?
Professor: Não, evidente que eu não tenho
nenhuma bola de cristal, mas eu gostaria então
de descer um plano mais terreno sobre essa
pergunta. Eu acho que o Brasil evidentemente
está em uma encruzilhada, o presidencialismo
de coalizão ele se demonstrou problemá co,
porque você tem um defeito fundamental: o
sistema eleitoral brasileiro cria um incen vo para
que as pessoas concebam par dos, porque ele
reserva fundos e tempo de televisão e ele não
tem nenhum impedimento que você crie um
par do. Então isso faz com que muitas pessoas
ao invés de abrir uma empresa, ao invés de abrir

um negócio, falam assim: “eu vou abrir um
par do porque assim eu tenho recursos
oriundos do estado, eu tenho tempo de televisão
e eu posso negociar esse meu tempo de televisão para fazer parte de uma coalizão e fazendo
parte de uma coalizão eu vou me beneﬁciar de
ter algum po de fa a do poder público. Então
isso fez com que nós véssemos um crescimento
muito grande de par dos. Me parece que a
grande correção que nós devamos fazer nesse
momento é: de que maneira impedir que tenhamos tantos par dos, sem matar a pluralidade. E
aí vem um dilema, uma das coisas que foram
feitas em outros países que tem esse mesmo
dilema é você criar uma cláusula de barreira,
com isso você pode criar um par do desde que
você tenha um mínimo de apoio de representa vidade social, etc.… então com isso você equilibra. Se você equilibrar com dez par dos, sete
par dos, seis par dos, você consegue que o
presidente eleito, ou o primeiro ministro em um
regime parlamentarista, construa sua base de
coalizão e governe, o governo tem que governar
também, tem que ter apoio, tem que governar.
No Brasil, como a gente foi crescendo, e um dos
errados nessa história toda foi o próprio
Supremo Tribunal Federal quando derrubou a
cláusula de barreira, então você gerou essa

profusão de par dos onde qualquer candidato
será refém de um grupo enorme de par dos com
o qual ele vai ter que barganhar a um custo muito
alto para a sociedade. Seja através de formas
corruptas de corrupção (mensalão), seja através
de formas ineﬁcientes, você tem que passar o
ministério da saúde para um ministro que não
entende nada de saúde, vamos supor que não
houvesse nenhum problema de integridade,
mesmo assim o governo não vai funcionar bem.
O dilema da reforma polí ca agora era: de que
maneira você pode racionalizar o sistema
par dário? Acho que é um problema enorme a
discussão sobre a instauração do regime parlamentarista no Brasil. Por quê? Porque muito
embora todos tenham muita simpa a pelo
regime parlamentarista, ele tem enormes
vantagens, há um problema: dentro do sistema
polí co brasileiro o único lócus de poder de fato
que representa a maioria da população é o
presidente da república. O parlamento é muito
fragmentado e muito capturável pelos interesses
dos grupos, sejam elas corporações, a bancada
do boi, a bancada da bala, a bancada da bíblia,
mas também o sindicato. Ou seja, ele representa
os interesses fragmentados e o presidente o
interesse mais geral e nacional. Se nós acabarmos com o presidencialismo e criarmos o
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parlamentarismo hoje, nós vamos ter um
primeiro ministro que represente os interesses
corpora vos. Então eu acho que isso seria muito
ruim para o Brasil. Acho que nós estamos tendo
essa experiência com o presidente Temer, é em
alguma medida um prefácio disso, você tem um
presidente que é fraco, que é optado pelo
parlamento e, portanto, ele não consegue impor
uma agenda que seja do interesse geral versus
interesses especíﬁcos dos grupos. Para ser mais
terreno acho que a nossa crise é: conseguir um
aperfeiçoamento incremental, um avanço
incremental do sistema polí co que é cláusula de
barreira e o ﬁm das coalizões, organizar um
pouco as doações de campanha e tentar ter um
parlamento um pouco melhor e mais racional
com uma nova eleição presidencial que permita
um presidente, ou uma presidente, que seja
capaz de orientar o interesse geral e dar segmento a essa crise que nós vemos e superar isso.
Agora do ponto de vista mais amplo, que acho
que a sua pergunta na realidade queria e que eu
não tenho nenhuma competência para responder, mas eu só vou arriscar duas coisinhas: de
fato nós vamos ter que experimentar mais outras
formas de democracia que sejam mais diretas.
Eu acredito que nós deveríamos ser mais ousados do ponto de vista de explorar o fato de
sermos uma federação para termos mecanismos
mais dis ntos nos municípios. Então nós
podemos experimentar: o voto distrital é bom ou
não é bom? Não sei, mas quem sabe nós poderemos ter alguns municípios que experimentem
isso. O orçamento par cipa vo é bom ou não é
bom? Em alguns lugares já experimentaram, já
parece bom, então você pode ter isso. O Brasil
tem um defeito enorme de ter o que a gente
chama de federação simétrica, que todo mundo
tem que ser igual. Porque o estado de São Paulo
tem que se organizar da mesma forma que o
estado da Roraima? Porque o município do Rio
de Janeiro tem que ter o mesmo po de organização que um município pequeno? Hoje todos têm
que se organizar mais ou menos da mesma
maneira. Então nós poderíamos experimentar,
eu acho que o que falta hoje para que nós possamos renovar a nossa democracia, para não dar
um salto no escuro, nós permi mos que haja
mais experimentalismo ins tucional e com base
naquilo que funciona você vai avançando. No
mundo todo é um pouco como as pessoas estão
imaginando. Por exemplo a Sea le, como é que
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você distribui o dinheiro para a campanha,
dinheiro público? Tem um voucher onde cada
eleitor aponta pela internet para quem ele quer
que os 25 dólares que ele pode doar, para quem
que vai. Não é um sistema americano como um
todo que adotou isso, mas aquela cidade adotou
e isso talvez seja uma fórmula para você solucionar o problema do ﬁnanciamento das campanhas. Eu acho que nós vamos entrar no período
agora, eu gostaria, de maior experimentalismo
para que nós possamos aferir o que funciona e o
que não funciona, eventualmente uma eleição
municipal sem par dos, eventualmente com a
democracia mais direta, com par cipação, com
candidatos independentes. Você não pode fazer
isso do dia para a noite em um país, pode ser uma
loucura, você pode ter um populismo. Vão ser
anos de aprendizado, como é que nós vamos nos
virar sem as grandes ins tuições que durante o
século XX mediaram a democracia e com a
tecnologia que pode estabelecer uma outra
forma de agregação de interesses. Mas isso é um
aprendizado e a gente tem que ir devagar com
isso.
XV: O poder judiciário brasileiro está sempre
atrelado a uma palavra agora que é a li giosidade. Como é que a gente lê essa li giosidade
brasileira?
Professor: Você tem um movimento sim ao redor
do mundo democrá co de explosão de li giosidade, não é só no Brasil que aconteceu. O que no
Brasil certamente aconteceu, foi uma explosão
de li giosidade cons tucional, cons tucionalizou-se tudo. A razão disso, primeira é: você tem
uma cons tuição muito ampla. A cons tuição
brasileira é muito ampla tema camente e muito
ampla em termos do modo como ela regula no
detalhe das coisas. Isso não é uma crí ca, as
cons tuições mais contemporâneas quase todas
têm o mesmo perﬁl. É evidente, fazer uma
cons tuição nos Estados Unidos com sessenta
fazendeiros brancos protestantes no processo
cons tuinte, a cons tuição é muito mais fácil de
fazer. Fazer em uma sociedade, você tem índio,
você tem quilombola, você tem empresário... ela
vai ser muito mais complicada de ser feita, ela
tende a ser maior. As cons tuições cresceram ao
longo das úl mas décadas, a cons tuição
brasileira é um exemplo emblemá co demais
até, mas junto com a cons tuição colombiana,

indiana, são parrudonas, são muito grandes. Isso
então transforma o judiciário que tem que
garan r a cons tuição em um fulano impera vo,
independentemente da vontade dele. E como a
cons tuição faz promessas, grande parte delas
que deveriam ser implementadas pelo execu vo
em colaboração com o legisla vo, mas esses dois
entes nem sempre cumprem essas promessas, e
eu não estou também dizendo que é por má
vontade, às vezes é porque custam caro essas
promessas, são di ceis de ar cular essas
promessas. O que acontece? Na medida em que
o poder polí co é incapaz de atender aquilo que
foi determinado na cons tuição, você recorre ao
judiciário e o judiciário entra em uma situação
muito complicada, porque se ele se dispõe a
tentar resolver esses conﬂitos e eventualmente
ele consegue fazer isso, ele toma o lugar do
sistema polí co. Se ele se abstém, ele é insincero, porque a função dele era tentar fazer isso.
Então, isso eu acho que vem acontecendo. É um
pouco de lema de todos os países que se cons tucionalizaram demais e transferiram ao judiciário muitos poderes. Tem países onde o judiciário
tem uma tradição de muita deferência, bateu
uma questão no judiciário que implica em tomar
decisão distribu va, ele fala: “Não tomo. Não
faço. Esse não é o meu papel. Procure um legislavo e faça o seu lobby direito”. No Brasil, o
judiciário incorporou isso à sua agenda, então ele
foi ampliando e ampliando e evidentemente que
também ao ampliar o seu papel dentro da lógica
polí ca, ele passa a ser objeto dos mesmos pos
de crí cas do sistema polí co. Vamos pegar uma
questão que foi muito comum aqui no debate
brasileiro: a distribuição de medicamentos. O
execu vo e o legisla vo não faziam polí cas
consistentes de saúde e medicamentos, o
judiciário entrou. Bom, alguém pode ir lá e
cri car: “Olha, ao dar um medicamento tão
custoso para uma pessoa, você desassiste 400
outras, em outra situação. Então isso coloca ele
em uma posição de tomador de decisão pública,
com uma diferença: o tomador de decisão
pública, quando toma uma decisão errada, pode
ser punido na próxima eleição, o juiz não. Ele não
é responsável pela sua decisão polí ca. Esse é o
imbróglio que nós estamos aprendendo O
judiciário vai e volta, alguns juízes vão recuar,
outros vão avançar e nós estamos aprendendo. O
importante é dizer o seguinte, o judiciário
brasileiro não usurpou o poder. O poder judiciá-

rio foi em alguma medida refém de um modelo
cons tucional, que a gente acha que é importante de alguns lados e tem defeitos de outros, e ele
vai ter que produzir. Agora, é um grande problema sim, eu vejo, quando o judiciário passa a
tomar decisões de natureza polí ca pelos quais
ele não pode ser responsabilizado. Não pode ser
responsabilizado no sen do, desculpe a palavra
em inglês, ele não é accountable, ele não pode
ser punido pelo eleitor por aquela decisão.
Evidentemente isso se tornou muito mais visível
no caso do Supremo Tribunal Federal, que eu
tenho classiﬁcado, eu as vezes uso o termo: nós
passamos a viver em uma supremocracia. Por
quê? Porque, como todas as decisões importantes no país tem natureza cons tucional, qualquer mudança que você faz gera conﬂito
cons tucional e, portanto, o supremo é convocado a dar a úl ma palavra sobre tudo. Todas as
questões morais que a gente possa discu r aqui,
quem que deu a úl ma palavra? O supremo. Em
todas as questões econômicas, quem que no
ﬁnal vai dar a úl ma palavra? O supremo. Em
todas as questões polí cas, quem em úl ma
palavra vai dizer se a reforma trabalhista pode ou
não pode? O supremo. Então ele passa a ser o
detentor de muito poder e no caso brasileiro, ele
é um tribunal que tem os seus próprios dramas e
problemas internos que não dão a ele muita
segurança para exercer esse papel. É um tribunal
muito fragmentado, como nós sabemos grande
parte das suas decisões são dadas monocra camente, então isso fragiliza muito a sua autoridade e vai esgarçando a sua autoridade. Esse é um
problema que o judiciário brasileiro vai enfrentar, já está enfrentando, porque o poder do
judiciário depende da sua reputação e na medida
em que ele se envolve demais em questões de
natureza polí ca e ele dá decisões eventualmente descuidadas, especialmente as monocrá cas,
ele vai gastando a sua reputação, ele vai erodindo a sua reputação e aí ele pode se tornar também ilegí mo, como a crí ca sobre os poderes
polí cos. Então, é um momento complicado que
nós estamos enfrentando.
XV: Nós podemos iden ﬁcar em outras crises
ins tucionais a par cipação do judiciário e o
que difere da atual postura do judiciário com
relação a crise que nós estamos passando?
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Professor: Sem dúvida nenhuma o protagonismo do judiciário brasileiro nessa crise não tem
precedentes na história brasileira e talvez tenha
poucos precedentes na história das outras
democracias. Em 2 âmbitos grande parte da
deslegi mação do sistema polí co, que se deu a
par r dos diversos escândalos de corrupção,
estão diretamente ligados a um alto protagonismo do poder judiciário. Em alguma medida, há
um paradoxo aí, de que a par r de pelo menos
2013 foram criados uma série de mecanismos
para aumentar a transparência pública, a legislação sobre corrupção empresarial, uma série de
legislações de contenção e mesmo a lei reformada sobre as organizações criminosas que criam
uma mais robusta delação premiada, vamos
dizer assim. Isso são eventos legisla vos que
ocorrem a par r de 2013 e que o sistema polí co
que criou esses eventos legisla vos não foi capaz
de ler que isso colocava em risco, que as prá cas
polí cas tradicionais e corruptas que eles
vinham levando a cabo, não conseguiriam
sobreviver a essa nova ferramental. E de fato o
poder judiciário, o ministério público e a polícia
federal foram u lizar isso a extremo. Então, sem
dúvida nenhuma, o protagonismo do poder
judiciário se deu porque houve um campo
legisla vo que permi a ele ter esse protagonismo, a uma defesa que a cons tuição fez da
autonomia ins tucional que permi a eles terem
esse protagonismo e foi esse protagonismo que
desestabilizou o sistema polí co. Então eu acho
que aí, sem dúvida nenhuma, é um protagonismo que poucos países do mundo veram, o
nosso grande exemplo sempre é a Itália, com a
operação mãos limpas, onde também do protagonismo do ministério público e do judiciário,
você teve uma devassa do sistema polí co e uma
desestabilização total. Você tem um outro
fenômeno que é interessante, que é o embate de
cúpula. Países como a Rússia, onde logo depois
da transição para a democracia cria-se uma
suprema corte, uma suprema corte bem montada, etc. E com a chegada do poder do Pu n, a
suprema corte começa a dizer para ele: “Isso não
pode e isso não pode” e ele pega e liquida a
suprema corte. Então, é isso que está acontecendo na África do Sul, é isso que aconteceu na
Venezuela, é isso que aconteceu no Equador, são
27 ministros que foram aposentados. Então, é
um problema das supremas cortes que tentam
conter o poder e ao tentar conter o poder elas
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são deslocadas, elas é que são subver das.
Então, existe toda uma literatura sobre a fragilidade democrá ca e a luta entre as cortes e
normalmente elas perdem a batalha, poucas
cortes conseguiram pôr limites em momentos
muito importantes. Por exemplo a Colômbia,
quando o Uribe tenta um terceiro mandato e ele
propõe um plebiscito para que se possa ser
convocado e a corte cons tucional colombiana
falou: “Não, terceiro mandato não pode porque
senão você vai começar a erodir os princípios
cons tucionais, democrá cos e alternância no
poder”. E aí o Uribe que nha 75% de aprovação
popular, ao invés de agredir a suprema corte,
perdeu o poder. Acho que no Brasil nós estamos
tendo as duas obras de conﬂito. O alto protagonismo vão ser das primeiras estâncias judiciais
dentro de uma malha norma va que foi criada e
que os polí cos não perceberam, então, aí tem o
protagonismo. E tem o protagonismo do
Supremo Tribunal Federal que no Brasil, aí eu
também tenho usado o termo, que desempenha
um papel meio moderador, porque ele tenta
calcular se a intervenção que ele faz irá primeiro
ser implementada, se isso reduz o poder dele,
ele faz mais cálculos polí cos. Então, o supremo
brasileiro aparentemente não foi para o confronto com o sistema polí co, mas ele calibra o
quanto ele pode ir ao embate. Só dois exemplos:
ele foi ao embate com o Cunha, determinou e aí
é toda uma questão se a decisão era uma decisão
adequada, juridicamente plausível, mas afastou
o Cunha da câmara, mandou prender e etc.
Quando ele tomou a mesma decisão quanto ao
Renan Calheiros, o Renan Calheiros falou: “Não,
eu não vou me submeter a isso”. Então, pela
primeira vez a gente teve, nesses 30 anos, um
claro enfrentamento de poder e o poder judiciário saiu machucado desse enfrentamento.
Então, o supremo, eu acho que ele age mais
estrategicamente, talvez o ápice desse agir
estratégico no sen do de capitulação tenha sido
a decisão do TSE. Não digo pelo resultado, eu
digo pelo modo como o ministro Gilmar Ferreira
Mendes ar cula esse resultado, quando ele diz:
“O que está em jogo aqui não é a aplicação de
uma lei qualquer, o que está em jogo aqui é uma
é ca de responsabilidade”. Então, claramente
ele está dizendo que o papel ali não era um papel
judiciário, era um papel moderador de tentar
encontrar uma solução para a crise.

XV: A gente está falando de coisas estruturais,
falamos um pouco da promessa de cuidados
vulneráveis da sociedade brasileira, vulneráveis
de uma história de desigualdade de lei de
fundação de 500 anos... Mas tem uma faceta do
sistema de jus ça que é exatamente pensado
nessa população, não nesses tempos mais
macros, que é ser contramajoritário e resguardar o pluralismo, a proteção das minorias e que
envolve inclusive a proteção dos vulneráveis do
ponto de vista econômico. Temos acertado pelo
menos nessa seara?
Professor: De fato, por que é que a gente precisa
ter o controle de cons tucionalidade?
Exatamente para quando a maioria abusa da sua
condição de maioria contra a minoria, você ter
alguma forma de proteção das minorias. Isso é
muito importante em países mul étnicos, isso é
muito importante em países mul -religiosos. É
parte da engenharia das democracias contemporâneas, ter um mecanismo contramajoritário.
No Brasil, se nós analisarmos nos úl mos anos as
grandes questões que foram colocadas pelo
supremo, ele não teve um papel contramajoritário, ele teve um papel de conﬁrmar a decisão
majoritária que estava sendo contestada por um
grupo minoritário que perdeu. Às vezes as
pessoas falam: “O supremo tomou a decisão na
ação aﬁrma va”. Eu falei não, a ação aﬁrma va o
governo criou, o grupo que estava insa sfeito,

que foi derrotado no campo majoritário, ques onou e o supremo foi lá falou: “Não, é cons tucional”. Células-tronco, que também deu uma
confusão, o governo criou uma lei biossegurança, a igreja entendeu que aquilo não era aceitável, ques onou e o supremo conﬁrmou. Raros
são os casos no Brasil onde o supremo foi de fato
contramajoritário. Um dos casos, por exemplo,
que as pessoas alegam é o caso da união homoafe va. Aquilo eu às vezes acho que foi até um
pouco a delegação, para o congresso era custoso
demais aprovar uma reforma do código civil que
permi sse isso e o supremo como não tem que
ser eleito na manhã seguinte, ele poderia fazer.
Existem casos, mas não são muitos os casos de
uma ação contramajoritária do supremo. Acho,
no entanto, e aí eventualmente até os magistrados que vão me ouvir não vão ﬁcar muito
contentes, que o judiciário brasileiro tem um
papel de hiper proteção de minorias extremamente privilegiadas. Então, todas as questões
que nós estamos assis ndo agora a respeito de
salários é isso, você vai criando mecanismos
pelos quais você protege privilégios, você
reveste ele de nome de direitos e protege, mas
de fato eles são privilégios porque eles não
podem ser par lhados por todos. Então, eu acho
que o problema do judiciário brasileiro, menos
do que ser contramajoritário no bom sen do, é
quando ele é contramajoritário no mau sen do,
onde ele protege e entrincheira privilégios.
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PSICOGRAFANDO O
BARÃO DE ITARARÉ

Marcus Menezes Barberino Mendes
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Diretor Cultural da AMATRA XV
Coordenador Pedagógico e
Conselheiro da ESMAT 15

Uma sessão espírita para entender o jornalismo.
Ou como matar a sociedade salarial pela
ótica do negócio de informar

Não deixo de ler textos. Acho que nasci com
certa compulsão pela leitura. Marx, Adam Smith,
Kelsen, bula de remédio, qualquer coisa serve.
Até votos orais reduzidos a termo do Ministro
Gilmar Mendes. Sou tolerante com os escribas.
Será que tem algum transtorno emocional já
catalogado pela psiquiatria americana, aquela
que chama de transtorno quase todas as reações
emocionais dos seres humanos, ou seus hábitos
idiossincrá cos?
Mas lendo um texto da Folha de São Paulo sobre
terceirização, aquele que os Zilberstain conseguiram demonstrar que a terceirização reduz a
renda disponível dos terceirizados, mas não
reduz (não culpem esse que vos narra), sen
uma compulsão de evocar as forças sobrenaturais e me consultar diretamente com Aparício
Torelly e Umberto Eco, meus consultores pessoais para assuntos das letras jornalís cas no século
XX. Acabei por pegar no sono, com um livro sobre
o rosto. Mas no curso do sono ve um devaneio,
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um sonho meio delirante, uma mistura de transe
do candomblé com sessão espírita. Vou tentar
rememorar para vocês.
Ao que recordo, a sessão foi longa e tumultuada,
mas pelo que pude entender, a crise do jornalismo como negócio torna mais perigosa a vida dos
leitores, pois como em todo negócio se demite
quem ganha mais e se recruta quem ganha
menos com mais entusiasmo. Parece que o
andar de cima do jornalismo resolveu levar a
sério a máxima de que manda quem pode,
obedece quem não tem juízo. Acho que ouvi isso
do Barão de Itararé. Isso depois que relatei a ele
que o maior jornal do Brasil publicou um headline dizendo que um fenômeno que ele não
conheceu, a terceirização, não derruba salário.
Mas reduz.
Não tenho certeza, mas acho que ele me disse
que já se terceirizava a verdade jornalís ca no
seu tempo, geralmente em trocas de reclames.

Não entendi direito o termo e o nobre barão
começou a perder a paciência, explicando que
“reclame” era o que os americanos chamavam
de advertsiment e os brasileiros chamavam
propaganda. Um pouco mais professoral, acrescentou que havia conversado com Assis
Chateaubriand, e este lhe disse que o nome
correto é jabá mesmo, pois no seu tempo de todo
poderoso do Brasil e dono da verdade publicada,
ai de quem não contribuísse com a saúde dos
meios de imprensa. Disse que foi assim que
conseguiu formar o MASP, “expropriando” os
barões da indústria e do café e adjacentes.
Acho que disse a ele que os tempos são outros,
pois o jornal possui um jornalista destacado para
cri car a performance das editorias e que no
caso da Folha de São Paulo a jornalista Paula
Cesarino Costa publicou sua análise como
“Ombudsman” demonstrando a incongruência
entre o headline e o teor da matéria jornalís ca
que nha dados que desmen a o tulo. Os
salários dos terceirizados sofria redução em
relação aos empregados diretos. Mas todos
ﬁcavam muito perto do valor do salário mínimo.
Ele pareceu incrédulo. Um jornalista contratado
para falar mal do jornal que trabalha? Ou é ﬁlho
do dono ou deve ser paciente terminal. E esse
nome americanizado do cargo? Não dava pra
abrasileirar, não? Mas o salário mínimo não é o
chão dos salários? Se cair mais, entra na cova!
Essa Casa Grande não se emenda!
Acrescentei que a moça nha mandato e que não
poderia ser dispensada e que o jornal publicou a
resenha crí ca dela que apontava para a
ausência de equilíbrio do texto publicado pelo
jornal. Mencionei, por conta própria, que a
matéria até con nha outros dados a demonstrar
a queda da qualidade dos postos de trabalho,
pois os próprios pesquisadores quan ﬁcaram
que os contratos dos terceirizados tem menor
duração, outro indício de trabalho precário. Mas
minha fala pareceu ter amoado o Barão, além de
transparecer ingenuidade. Seu silêncio parecia
me alertar que o que importava era a publicação
da matéria e o headline publicado. O que vem
depois dos dois primeiros parágrafos é de
interesse dos empacotadores. Aí ﬁquei pensando no peixeiro da minha infância.

Acordei sobressaltado, porque o livro que estava
sobre meu rosto foi ao chão. Estava lendo sobre a
crise da sociedade salarial e parei para pensar na
Paula Cesarino. Não na sua forma esté ca ou na
sua postura como "Ombudsman" (não dá
mesmo para inventar uma palavra em português?). Pensava na sua trajetória como trabalhadora e nas con ngências que a precária sociedade brasileira deve tê-la subme do.
Como seria o ambiente de trabalho em que
estava inserida? No que se dis nguia de redações de empresas jornalís cas dos países
centrais? Sendo ela materialmente empregada
da empresa jornalís ca, será que haveria
contrato de emprego formal? Aﬁnal, tornou-se
prá ca disseminada no Brasil contratar empregados sob formas contratuais diversas, numa
associação espúria entre os contratantes,
geralmente em prejuízo do fundo público.
E o mandato que cumpria? Seu término lhe traria
agruras e dissabores ou se integraria normalmente na equipe de redação? O fato é que não
dispunha de muita proteção no trabalho, como
acontece com os demais milhões de brasileiros
que trabalham co dianamente. Será que ela
pode propor reportagens às editorias? Quem
sabe ela não poderia propor que seus colegas
voltassem a campo (ainda há jornalismo inves ga vo) e tentasse comparar o salário de ingresso
de algumas das proﬁssões pesquisadas pelos
cien stas desde os anos 1980 até os dias que
correm. Assim teríamos uma boa radiograﬁa
entre o mundo do trabalho antes e depois do
alastramento da terceirização.
Mas não é de sonho que vivem os Magistrados.
De volta à realidade, resta o consolo de que
mesmo comparado pelos pesquisadores, o
trabalho terceirizado cons tui redução das
condições de trabalho. E só não desce abaixo do
chão porque a legislação impõe um patamar
mínimo para exploração do precariato. Até
quando, é pergunta para uma nova sessão com o
Barão de Itararé.
Par cipe da seção ‘‘Psicografando o Barão de
Itararé ’’ nas próximas edições, entre em
contato com Marcus M. Barberino Mendes:
marcusbarberino@uol.com.br
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GIRO DE NOTÍCIAS

Magistrados empossados na 15ª Região

Foram empossados dois juízes do trabalho
subs tutos, em solenidade realizada no dia 17 de
julho de 2017, na sede do TRT-15.
A Juíza Adélia Weber Leone Almeida Faria foi
magistrada do TRT-8 e tomou posse na 15ª
Região em virtude de aprovação no Concurso
Nacional de Remoção para provimento de vagas
de juiz subs tuto do TRT-15. O Juiz Fábio César
Vicen ni tomou posse, em virtude de aprovação
no XXVIII Concurso Público de Ingresso na
Magistratura da 15ª Região, mas também já
atuava como Juiz do Trabalho do TRT da 2ª
Região.

No dia 10 de outubro, foi realizada a solenidade
de posse do Desembargador Renan Ravel
Rodrigues Fagundes que foi nomeado mediante
promoção pelo critério de merecimento, assumindo a vaga decorrente da aposentadoria do
Desembargador Flávio Allegre de Campos
Cooper.
A AMATRA XV deseja muito sucesso aos empossados nesta nova fase de suas carreira!
*Com informações e fotos do TRT-15

Diretores da AJUFESP visitam a AMATRA XV
No dia 18 de agosto o atual Presidente da
AJUFESP, Juiz Bruno César Lorencini, seu antecessor, Juiz Fernando Marcelo Mendes e o Diretor
Financeiro, Juiz Otávio Henrique Port, almoçaram
com o Presidente da AMATRA XV, Juiz Marcelo
Bueno Pallone e com o Diretor de Comunicação
Social, Juiz Ronaldo Oliveira Siandela. Em seguida
visitaram a sede da AMATRA XV em Campinas/SP,
para tratar, entre outros assuntos, de uma maior
aproximação entre as duas en dades. Pres giou,
também, a reunião, o Presidente da ANAMATRA,
Juiz Guilherme Guimarães Feliciano.
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Desembargadora Tereza Asta é homenageada
pelo TST com a Ordem do Mérito
Judiciário do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho realizou no dia
11 de agosto a solenidade anual de entrega das
comendas da Ordem do Mérito Judiciário do
Trabalho a uma relação de 40 personalidades.
Entre os agraciados estava a Desembargadora
Tereza Aparecida Asta Gemignani, do TRT-15, que
recebeu a honraria, no grau de Comendador, das
mãos do Corregedor-geral da Jus ça do Trabalho,
Ministro Renato de Lacerda Paiva. Pela 15ª
Região, pres giaram o evento os
Desembargadores Fernando da Silva Borges e
Samuel Hugo Lima, respec vamente Presidente
e Corregedor regional. A magistrada foi indicada
para a receber a comenda pela Ministra do TST
Maria Cris na Irigoyen Peduzzi.
A cerimônia é realizada anualmente no dia 11 de
agosto, desde 1970, para homenagear pessoas e
ins tuições que tenham se destacado no
exercício de suas proﬁssões e, de algum modo,
contribuído para o engrandecimento do país. "É
uma oportunidade de mostrar o que a Jus ça do
Trabalho representa para o Brasil e, ao mesmo
tempo, o que ela valoriza nas pessoas em termos
de contribuição para que as relações de trabalho
sejam melhores", aﬁrmou o Presidente do TST,
Ministro Ives Gandra Mar ns Filho.
Além dos Ministros da Casa, par ciparam da
solenidade o Ministro Marco Aurélio Mello, do
Supremo Tribunal Federal (STF), ex-integrante do

TST, e o Subprocurador geral do Trabalho Luís
Antônio de Camargo Melo.
O Presidente do TST também entregou as
comendas, no grau Grã-cruz, aos Presidentes do
Superior Tribunal de Jus ça, Ministra Laurita Vaz,
e do Superior Tribunal Militar, Ministro José
Coelho Ferreira, ao Comandante da Aeronáu ca,
Brigadeiro-do-ar Nivaldo Luiz Rossato, ao
Embaixador dos Estados Unidos da América no
Brasil, Peter McKinley, ao Advogado Francisco
Zavascki, que recebeu a comenda conferida postmortem a seu pai, o Ministro do STF Teori
Zavascki, e à ins tuição homenageada, o
Ins tuto Ayrton Senna.
A Presidente do STF, Ministra Cármen Lúcia, foi
promovida ao grau de Grão-colar, o mais elevado
da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, pelos
relevantes serviços prestados à nação.
Impossibilitada de comparecer à solenidade por
mo vos ins tucionais, ela receberá a homenagem posteriormente, na forma protocolar, pelo
Conselho da Ordem.
*No cia originalmente publicada no site do TRT15.
Fotos: Inácio Rocha Filho, TRT-4 e Fellipe
Sampaio, TST. Com informações de Carmem Feijó
e Alessandro Jacó (Secretaria de Comunicação
Social do TST
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Presidente do TRT-15 inaugura novas instalações
do CEJUSC da Circunscrição de Sorocaba

O Presidente do TRT da 15ª Região,
Desembargador Fernando da Silva Borges,
inaugurou no dia 16 de agosto as novas dependências do Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas da Jus ça
do Trabalho (Cejusc-JT) de 1º Grau da
Circunscrição de Sorocaba, localizadas no Fórum
Trabalhista do município. O evento contou com a
par cipação dos Desembargadores José Otávio
de Souza Ferreira (Coordenador do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas – Nupemec da 15ª Região),
João Ba sta Mar ns César (Presidente do
Comitê Regional de Combate ao Trabalho Infan l
e de Es mulo à Aprendizagem), dos Juízes Maria
Cris na Brizo Zamuner (Diretora do FT e Titular
da 1ª Vara do Trabalho local) e Paulo Eduardo
Bello (responsável pelo Cejusc), além do
Prefeito municipal José Crespo e do Presidente
da Subseção de Sorocaba da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Márcio Rogério Dias.
Com mais uma sala de 46,12 metros quadrados,
o Cejusc poderá duplicar a capacidade de
promover audiências de conciliação em suas
mesas-redondas. "É mo vo de grande alegria
para o administrador público entregar um
espaço que permite melhores condições de
trabalho para magistrados, servidores, advogados e partes, diante de uma crise como essa,
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instalada no País. Desde que assumi a
Presidência do TRT deﬁni como prioridade o
inves mento absoluto na conciliação, nos
chamados Cejuscs. Este é o caminho. A própria
Jus ça do Trabalho nasceu sob o signo da
conciliação, nas an gas Juntas de Conciliação e
Julgamento", lembrou Fernando Borges.
Além da unidade de Sorocaba, o TRT-15 conta
com mais sete Cejuscs no primeiro grau de
jurisdição, localizados nos municípios-sede das
circunscrições: Araçatuba, Bauru, Campinas,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto e São José dos Campos, e um em 2ª
instância. O Presidente do TRT destacou o
empenho e dedicação de magistrados e servidores de toda a 15ª, que tem liderado o ranking nos
mu rões nacionais de conciliação, mencionando, em especial, a atuação dos Cejuscs, que são
capitaneados pelo Nupemec, coordenado pelo
Desembargador José Otávio. "Temos ob do
números alvissareiros. O Cejusc da Circunscrição
de Sorocaba, por exemplo, homologou mais de
R$ 22 milhões em acordos em 2016 e de janeiro a
junho deste ano foram mais de R$ 24 milhões. Há
uma expecta va ainda maior, com esta ampliação".
Quanto à situação polí ca atual, Fernando
Borges fez um alerta acerca da falta de conheci-

mento e desinformação sobre os disposi vos da
reforma trabalhista aprovada, conclamando a
sociedade para uma maior conscien zação sobre
o papel da Jus ça do Trabalho, promotora de
jus ça social. Como exemplo do que está por vir,
o Magistrado citou a inicia va recente do
governo uruguaio, que, preocupado com os
impactos da nova legislação brasileira nos
salários dos trabalhadores e, consequentemente, na concorrência entre os países, acionou o
Mercado Comum do Sul (Mercosul) para debater
o tema.
Em seu discurso, o Desembargador José Otávio
de Souza Ferreira estabeleceu uma análise
o mista da atual conjuntura, enaltecendo a
conciliação como parte de uma nova polí ca
pública do Judiciário Trabalhista, que prevê a
par cipação direta da sociedade na solução justa
para seus conﬂitos, tendo o Estado como
mediador das lides jurídicas e sociológicas, por
meio da atuação de magistrados e servidores
capacitados. Em nome do Nupemec, José Otávio
agradeceu à Presidência do TRT pelo empenho
na implantação dessa polí ca pública e conclamou a sociedade local para "juntos, com brasilidade e o mismo, construir um Estado mais
próximo do povo".
Ao dar boas-vindas ao público, a Diretora do
Fórum Trabalhista de Sorocaba, Juíza Maria
Cris na Zamuner, mencionou a adesão, cada vez
mais evidente, das empresas, advogados e
trabalhadores locais na metodologia da conciliação, ao mesmo tempo em que os mediadores
treinados acumulam experiência e ap dão para o
exercício da tarefa. "Conciliar também é fazer
jus ça, além de ser o meio mais célere para ver o
processo resolvido". A Magistrada, que é tular
da 1ª Vara, compar lhou experiências da
unidade, que encaminha processos na fase de
conhecimento para mediação no Cejusc, com
resultados posi vos, com economia de gastos e
redução de tempo para a realização das audiências.
Durante a cerimônia, o Prefeito José Crespo
também fez uso da palavra para congratular a
Jus ça do Trabalho da 15ª Região pela cria vidade em transformar o an go estacionamento em
um local para as conciliações, beneﬁciando a

sociedade da região de Sorocaba. O Presidente
da subseção local da OAB Márcio Dias mencionou
a cultura doli gio existente na sociedade
sorocabana e enalteceu o trabalho que vem
sendo desenvolvido pelos magistrados e servidores do Fórum para quebrar esse paradigma. "O
melhor caminho é o Cejusc para dar mais efe vidade ao andamento dos processos e à realização
das audiências".
Cerca de 80 pessoas pres giaram a solenidade
entre magistrados, advogados, trabalhadores e
representantes de empresas, servidores e
imprensa. O Juiz Valdir Rinaldi da Silva, Titular da
4ª Vara do Trabalho e Diretor regional da
Associação dos Magistrados da Jus ça do
Trabalho da 15ª Região (AMATRA XV) representou a presidência da en dade. Es veram
presentes ainda a Juíza Ana Claudia Torres
Vianna, Coordenadora do Cejusc de 1º Grau da
Circunscrição de Campinas, os Juízes aposentados Flávio Gaspar Salles Vianna e Walter
Gonçalvez, que foi Diretor do FT de Sorocaba, e o
Secretário do Sindiquinze, Nilton dos Santos de
Lima.
Sob coordenação do Juiz Paulo Bello , o Cejusc
de Sorocaba, em suas novas dependências,
iniciou as a vidades desta quarta-feira com três
mesas-redondas de conciliação. O resultado,
após meia hora: três acordos homologados
totalizando a quan a de R$ 1.054.775,01. O
primeiro deles, mediado pelo Servidor João
Antônio Rodrigues, envolvia indenização por
dano moral e material decorrente de doença
ocupacional, tendo sido ajuizado no ano passado, portanto, ainda na fase de conhecimento. O
valor foi de R$ 100 mil.
O Servidor Charles Agos ni mediou acordo de
mais de R$ 400 mil entre uma trabalhadora e uma
empresa de eletroeletrônicos em processo já na
fase de execução, ajuizado em 2010, que versava
sobre doença ocupacional, estabilidade acidentária e reintegração ao emprego.
*No cia originalmente publicada no site do TRT15, por Ana Claudia de Siqueira
Fotos: Roberto Machini
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Associações de magistrados e tribunais de SP
discutem valorização da Magistratura
brasileira com parlamentares

A ANAMATRA organizou no dia 28 de agosto
reunião interins tucional, na sede do Tribunal de
Jus ça de São Paulo, com parlamentares,
dirigentes de associações nacionais e regionais
de magistrados de São Paulo e Presidentes de
tribunais com o obje vo de dialogar sobre pautas
legisla vas de interesse da Magistratura. Pela
ANAMATRA, par cipou o Presidente, Guilherme
Feliciano. A reunião teve como anﬁtrião o
Presidente do TJ-SP, Desembargador Paulo Dimas
de Bellis Mascare .
“Essa foi a primeira de várias reuniões que serão
realizadas pela ANAMATRA em conjunto com as
24 AMATRAS e as demais associações nacionais e
regionais de magistrados estaduais, federais e
militares”, explica o Presidente da ANAMATRA.
Segundo Feliciano, já estão pré-marcados encontros, ainda este semestre, em Salvador (BA),
Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), João Pessoa
(PB) e Rio de Janeiro (RJ). Par cipantes – Entre as
associações regionais, pelo estado de São Paulo,
par ciparam os Presidentes das AMATRAS 2 (SP)
e XV (Campinas e Região), respec vamente,
Fábio Rocha e Marcelo Pallone, o Vice-Presidente
da AMATRA 2, Marcelo Chamone, o Juiz Ronaldo
Siandela, diretor da AMATRA XV, e os Presidentes
dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª
Regiões, respec vamente, Desembargadores
Wilson Fernandes e Fernando Borges.
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Também par ciparam o Presidentes da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE),
Roberto Veloso, a Vice-Presidente ins tucional
da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB),
Renata Gil Videira, o coordenador do Colégio de
Presidentes e Corregedores dos Tribunais
Regionais do Trabalho do Brasil (COLEPRECOR),
Desembargador James Magno, o Vice-Presidente
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região,
Desembargador Mairan Maia Júnior, o Presidente
do Tribunal de Jus ça Militar do Estado de São
Paulo, Desembargador Silvio Oyama, o
Presidente e a Vice-Presidente da Associação
Paulista de Magistrados (APAMAGIS), respec vamente, Oscild de Lima Júnior e Vanessa Ribeiro
Mateus, o Presidente da Associação dos
Magistrados das Jus ças Militares Estaduais
Sudeste (AMAJME), Paulo Adib Casseb, entre
outras autoridades.
Entre os parlamentares presentes es veram a
Senadora Marta Suplicy (PMDB) e os Deputados
Goulart, (PSD), Herculano Passos (PSD-SP),
Jeﬀerson Campos (PSD-SP) e Orlando Silva
(PCdoB).
*No cia originalmente publicada no site da
ANAMATRA

Presidente do TRT-15 inaugura as novas
instalações da Justiça do Trabalho de Porto Ferreira
Foram inauguradas oﬁcialmente no dia 4 de
setembro, pelo presidente do TRT da 15ª Região,
desembargador Fernando da Silva Borges, as
novas instalações da Vara do Trabalho de Porto
Ferreira. Localizado na Rua Júlio de Oliveira, 950,
no Recanto Bela Vista, o prédio, de 1.446,43
metros quadrados, mais que o dobro da sede
anterior, se destaca pela acessibilidade, com
pisos podotáteis e inscrições em braile, em todos
os setores abertos ao público. Amplo, com
grande aproveitamento da iluminação natural, o
novo prédio foi construído em terreno doado, em
1994, pela prefeitura municipal.
O presidente Fernando Borges e a juíza tular da
Vara do Trabalho de Porto Ferreira, Rosana Alves
Siscari, protagonizaram, ao lado do vicepresidente judicial do TRT, desembargador
Edmundo Fraga Lopes, do prefeito municipal
Rômulo Luís de Lima Ripa e do vereador Marcelo
Ozelin (representando a Presidência da Câmara),
o desenlace da ﬁta inaugural bem como o
descerramento da placa alusiva à inauguração,
diante de mais de 80 pessoas, entre eles, o juiz
Sérgio Milito Barêa ( tular da VT de Taquari nga
e diretor regional da Circunscrição de Ribeirão
Preto da Associação dos Magistrados da Jus ça
do Trabalho da 15ª Região), o procurador do
Ministério Público do Trabalho em Araraquara,
Rafael de Araujo Gomes, a presidente da subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), Luciane Eleutério Gonçalves, o assessor de
Segurança da Presidência do TRT-15, coronel
Carlos de Carvalho Júnior, entre outras autoridad e s d a re g i ã o, s e r v i d o re s e i m p re n s a .
Ao elogiar a qualidade do edi cio e o zelo com as
questões de acessibilidade, o presidente do TRT15, desembargador Fernando Borges, ressaltou
os padrões rígidos a serem seguidos, que obedecem às exigências previstas na Resolução nº
70/2010 do Conselho Superior da Jus ça do
Trabalho (CSJT) para a construção de órgãos do
Judiciário Trabalhista, destacando as melhorias
propiciadas. "É sempre uma imensa alegria para
o administrador público entregar uma obra para a
comunidade. Confesso que aqui chegando e
conhecendo as dependências desse prédio,
ﬁcamos muito mais entusiasmos com a possibilidade de brindar Porto Ferreira e as outras três
cidades da jurisdição, Tambaú, Santa Rita do
Passa Quatro e Descalvado, cerca de 140 mil
habitantes, com um prédio nessas condições,
com espaço e conforto necessários para o desenvolvimento do trabalho dos servidores, advoga-

dos, magistrados e de atendimento digno aos
jurisdicionados".
Fernando Borges comentou acerca do privilégio
merecedor da comunidade local de Porto
Ferreira em receber um prédio de tal magnitude,
diante das restrições orçamentárias enfrentadas,
em especial, no ano passado, em que foram
impostos ao Judiciário Trabalhista cortes de 30%
no custeio e 90% nos inves mentos. O presidente
do TRT elogiou a gestão do colega, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que comandou a
15ª Região no biênio 2014-2016, dando con nuidade das obras de Porto Ferreira, mesmo frente
às diﬁculdades. "O momento é também de
gra dão a todos que colaboraram com a realização do projeto, desde o município, que cedeu o
terreno, à equipe técnica do TRT, à juíza Rosana e
aos servidores locais".
O presidente do TRT mencionou também os
ataques sofridos aos direitos sociais, não só no
Brasil, com a aprovação da reforma trabalhista,
mas em diversas nações do mundo, uma estratégia para melhorar a economia, que considera
equivocada. "Há o aspecto humano, que deve ser
observado, considerando que a própria
Declaração Universal dos Direitos do Homem, de
1948, assegura o direito ao trabalho digno e com
uma remuneração compa vel com as suas
necessidades básicas. Quando se reduz direitos
de uma massa de assalariados de mais de 100
milhões de pessoas, e não precisa ser economista
para entender isso, há redução do consumo, que
é ruim para quem fabrica, para quem vende e
para quem arrecada, gerando déﬁcit. Estamos
passando por um momento de grandes diﬁculdades".
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Fernando Borges citou a forma atropelada em
que se deu o processo de aprovação da reforma
trabalhista – da proposta inicial de modiﬁcação
de sete ar gos da CLT, foram alterados mais de
100 – sem o devido debate com a sociedade.
"Mas a Jus ça do Trabalho está pronta para
interpretar e aplicar as disposições com a serenidade, ﬁrmeza e equilíbrio, acima de tudo. A
jus ça existe para trazer a paz. Somos apaziguadores de conﬂitos. A Jus ça do Trabalho nasceu
sob o signo da conciliação", sublinhou.
Em seu discurso, o prefeito Rômulo Ripa enalteceu a vocação do Judiciário Trabalhista de promover a paz, referindo-se a bandeira do TST, que traz
a inscrição em la m Opus Jus ae Pax. Para o
prefeito, o Judiciário, dentre os Poderes da
República, é o de maior credibilidade no País.
Ripa evidenciou ainda a importância da inauguração das novas instalações da Vara do Trabalho
para a população da região, que primam pela
qualidade e conforto, valores que serão reﬂe dos
no atendimento e na celeridade. Ao fazer uso da
palavra, o vereador Marcelo Ozelin, representando o legisla vo municipal, também destacou a
"grandiosa estrutura" do prédio, construção que
teve a oportunidade de acompanhar de perto por
residir no mesmo bairro. Por ﬁm, parabenizou
magistrados e servidores pelo desempenho.
"Que possam exercer sua função aqui da melhor
forma possível".
Para a juíza Rosana Siscari a construção da sede
própria representa não só um marco histórico
para Porto Ferreira como também a possibilidade
de atender melhor os habitantes de todas as
cidades jurisdicionadas. "Porto Ferreira é uma
cidade inspiradora, em que tantos empresários e
trabalhadores, são, ao mesmo tempo, criadores,
artesãos e ar stas. Essa sensibilidade das mãos
que moldam o barro, esculpindo formas e criando contornos e cores, sem dúvida também nos
inspira a trazer a harmonia e jus ça. Nossos
colaboradores, tenho certeza, agora mais mo vados, hão de fazer todo empenho na questão
das leis trabalhistas e da Jus ça do Trabalho, para
bem servir àqueles que conﬁaram a nós essa
missão".
Lembrando do esforço da atleta suíça Gabrielle
Andersen na maratona das Olimpíadas de 1984,
ao vencer seus próprios limites, a magistrada fez
uma reﬂexão sobre a corrida contra o tempo. "Na
Jus ça do Trabalho, o tempo corre, principalmente contra aqueles que nos procuram. Há uma
necessidade não apenas de que um processo seja
célere, mas também que termine com uma
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sentença o mais possível justa e de qualidade.
Esta nova vara do trabalho nos oferece condições. O resto cabe a mim, ao entusiasmo de toda
nossa equipe e à equipe do TRT", reforçou.
Coube à presidente da subseção local da OAB,
Luciane Eleutério Gonçalves, abrir a série de
discursos. Citando a elaboração da CLT a par r de
1941 e sua promulgação em 1943, a Emenda
Cons tucional 45, de 2004, e a Cons tuição
Federal de 1988, Luciane promoveu um resgate
histórico acerca das conquistas dos direitos
sociais dos trabalhadores brasileiros, que segunda ela, estão ameaçados pela reforma trabalhista
aprovada. "A retomada da economia e o aquecimento do mercado devem ser buscados com
incen vos ﬁscais, exonerando o empregador das
cargas tributárias, mas jamais pelo sacri cio dos
direitos que resguardam as mínimas garan as do
trabalho digno e decente. Os direitos dos trabalhadores conquistados ao longo de 76 anos não
são vendáveis. Devemos ser cautelosos considerando que os direitos em questão visam à manutenção da igualdade e da dignidade da pessoa
humana", sublinhou.
VT se destaca por julgar mais processos
O novo edi cio conta com uma ampla secretaria,
sala para arquivos, duas salas de audiência, dos
gabinetes para juízes, duas salas para os assistentes, cozinha, sala da OAB, oito sanitários, sendo
dois adaptados para pessoas com deﬁciência,
espaço para dois postos bancários e garagem,
além de uma espaçosa sala de espera. Há vagas
prioritárias na frente do prédio para idosos e
portadores de necessidades especiais. O prédio
possui também jardins de inverno, que funcionam como áreas de luz. De acordo com o desembargador Fernando Borges, a Vara do Trabalho de
Porto Ferreira se destacou por ter julgado mais
ações do que recebeu no ano passado. Foram
ajuizadas 1.739 ações trabalhistas e solucionadas
2.057, restando um saldo de 1.211 processos
pendentes de solução na fase de conhecimento,
em 31 de dezembro de 2016. Durante a inauguração, o presidente Fernando Borges anunciou
também que a 15ª Região foi a única a obter 100%
de eﬁciência nos dois graus de jurisdição no
Índice de Produ vidade Comparada da Jus ça
(IPC-Jus), em Relatório Jus ça em Números de
2017, lançado nesta segunda-feira, pelo
Conselho Nacional de Jus ça (CNJ).
*Publicado originalmente no site do TRT-15, por
Ana Claudia de Siqueira
Fotos: Denis Simas

Presidente do TRT-15 inaugura as novas
instalações da Justiça do Trabalho de Porto Ferreira
Divulgado no dia 4 de setembro, no auditório do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, o
anuário Jus ça em Números 2017 conﬁrmou
novamente o alto grau de produ vidade da
Jus ça do Trabalho da 15ª Região. Mais uma vez,
o relatório revelou que o TRT-15 se destaca não só
entre os cinco regionais trabalhistas de grande
porte – o grupo se completa com a 1ª (RJ) a 2ª
(Grande São Paulo e parte da Baixada San sta), a
3ª (MG) e a 4ª Região (RS) –, mas também, em
vários casos, na comparação com todas as demais
23 regiões em que se divide a Jus ça Trabalho
brasileira.
O documento traça uma verdadeira radiograﬁa
do desempenho do Poder Judiciário brasileiro em
2016 e revela, por exemplo, que, no Índice de
Produ vidade Comparada da Jus ça (IPC-Jus), o
TRT-15 foi o único regional trabalhista a obter
100% de eﬁciência nos dois graus de jurisdição,
resultado só repe do, em todo o País, pelo
Tribunal de Jus ça do Rio Grande do Sul. Quatro
TRTs – 1ª, 2ª, 11ª (AM e RR) e 22ª (PI) Regiões –
a ngiram o índice apenas no 1º grau, e outros
dois, TRT-3 e TRT-18 (GO), no 2º. Na média, o IPCJus da Jus ça do Trabalho no ano passado foi de
87% na 1ª instância e 82% na 2ª.
O índice é calculado considerando os recursos
humanos e ﬁnanceiros disponíveis e os ﬂuxos de
entrada e de saída de ações. Dessa forma, os
tribunais que mais concluem processos em
relação aos recursos de que dispõem são os que
mais se destacam no IPC-Jus, que é apurado
levando-se em conta a produ vidade tanto de
magistrados quanto de servidores. Na 15ª Região
foram 1.584 processos baixados por magistrado e
162 por servidor. Nos dois casos, o resultado dá
ao TRT-15 o primeiro lugar absoluto na Jus ça do
Trabalho. Quem mais se aproxima é a 2ª Região
com 1.467 processos baixados por magistrado e
136 por servidor – esta úl ma marca também foi
a ngida pelo TRT-16 (MA).

Arrecadação
O Judiciário arrecadou R$ 39,04 bilhões para os
cofres públicos no ano passado, o equivalente a
46% das despesas efe vadas. O montante inclui
custas judiciais, emolumentos, imposto causa
mor s nos inventários/arrolamentos judiciais,
execução previdenciária e das penalidades
impostas pelos órgãos de ﬁscalização das
relações de trabalho e imposto de renda.
Quase 80 milhões de processos
O Poder Judiciário nacional viu 2016 se encerrar
com 79,7 milhões de processos em tramitação.
Só no ano passado foram 29,4 milhões de ações
novas (aumento de 5,6% em comparação ao ano
anterior, quando foram ajuizados 27,8 milhões de
feitos). A produ vidade, no entanto, superou a
demanda: 30,8 milhões de casos foram julgados
no úl mo ano, 11,4% a mais do que em 2015
(27,6 milhões de julgamentos), na mais alta
variação da série histórica, que começou em
2009. O aumento é ainda mais expressivo se
considerarmos que, somados os cinco anos
anteriores, a produ vidade havia crescido 16,6%.
A Jus ça do Trabalho recebeu em 2016, 4,3
milhões de casos novos. No mesmo período 4,2
milhões de processos baixados.
*Publicado originalmente no site do TRT-15, por
Luiz Manoel Guimarães

O Regional sediado em Campinas também foi o
líder, em 2016, no Índice de Atendimento à
Demanda (IAD), com 113,6%. Na prá ca, isso
signiﬁca que a 15ª Região resolveu 13,6% mais
processos do que o total recebido.
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V Simpósio Nacional de Direito do
Trabalho Desportivo

Foi realizado nos dias 21 e 22 de setembro de
2017, o V Simpósio Nacional de Direito do
Trabalho Despor vo no Unisal Campinas. O
evento foi organizado pela Associação dos
Magistrados da Jus ça do Trabalho da 15ª Região
- AMATRA XV, pela Escola Associa va dos
Magistrados da Jus ça do Trabalho da 15ª Região
- ESMAT 15, pelo Ins tuto Brasileiro de Direito
Despor vo - IBDD, pela Ordem dos Advogados do
Brasil – 3ª Subseção Campinas, pelo Centro
Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL e
pelo Ins tuto de Ciências do Futebol - ICF.
O obje vo do evento foi de apresentar temas
atuais e relevantes envolvendo Direito
Despor vo 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 Vice-Diretora da EJUD 15, Doutor
Francisco Alberto da Mo a Peixoto Giordani,
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Desembargador do TRT da 15ª Região e o Doutor
Leonardo Andreo Paulo de Oliveira, Presidente
do Ins tuto Brasileiro de Direito Despor vo IBDD, organizaram um evento de magnitude na
área de Direito do Trabalho Despor vo, atraindo
público especializado e interessado em se manter
atualizado com as questões mais relevantes
dessa área.
O evento contou com a par cipação 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,
p e s q u i s a d o re s e e st u d a nte s e m ge ra l .
A mesa de honra da solenidade de abertura foi
composta pelas seguintes autoridades: o
Professor Marcelo Augusto Scudelér, Diretor do
Unisal; o Doutor Eduardo Benedito de Oliveira
Zanella, Desembargador do TRT da 15ª Região,
que representou o Presidente do TRT-15,

Desembargador Fernando da Silva Borges; os
três coordenadores-gerais do evento: a
D e s e m b a rga d o ra A n a Pa u l a Pe l l e g r i n a
Lockmann, Vice-Diretora da EJUD 15, o Doutor
Francisco Alberto da Mo a Peixoto Giordani,
Desembargador do TRT da 15ª Região e o Doutor
Leonardo Andreo Paulo de Oliveira, Presidente
do Ins tuto Brasileiro de Direito Despor vo; o
Doutor Renato Bura o, Desembargador
aposentado do TRT da 15ª Região; o Juiz Marcelo
Bueno Pallone, Presidente da AMATRA XV e
Diretor da ESMAT 15; o Doutor Daniel Blikstein,
Presidente da Subseção Campinas da OAB e o
Doutor Patrick Pavan, Presidente da Comissão de
Direito Despor vo da OAB-SP.
Após a execução do hino nacional brasileiro, o
tetracampeão mundial e Vice-Presidente da
Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, abriu
os debates do V Simpósio Nacional de Direito do
Trabalho Despor vo, com uma palestra sobre a
carreira e o pós-carreira do proﬁssional de
futebol.
O segundo dia do Simpósio foi organizado em
quatro blocos, dos quais o primeiro painel foi
presidido pelo Doutor Francisco Alberto da
Mo a Peixoto Giordani, Desembargador do TRT
da 15ª Região, tendo como palestrantes o Doutor
Itamar Cortes, Advogado e membro do IBDD, que
discorreu sobre o tema: “Especiﬁcidades e
Jurisprudência do Direito do Trabalho no Futsal”,
o Doutor Filipe Orsolini Pinto de Souza, Advogado
e membro do IBDD, sobre o tema: “Direito do
trabalho despor vo – outras modalidades” e o
Doutor Firmino Alves Lima, Juiz do TRT da 15ª
Região, sobre o tema “Liberdade de trabalho x
equilíbrio da compe ção espor va: o ranking do
voleibol".

O terceiro painel, uma mesa redonda, formada
pelo Doutor Celso Moredo Garcia, Juiz da 18ª
Região; pelo Doutor João Henrique Chiminazzo,
Advogado e membro do IBDD; pelo Doutor
Sandro Trindade, Procurador Jurídico da FERJ e
pelo Doutor Rui Cesar Publio, Juiz da 2ª Região,
sob a mediação da Doutora Mislaine Scarelli,
Diretora Administra va da Federação Paulista de
Futebol – FPF e teve como tema "Menores no
esporte: formação ou trabalho?".
Para encerrar a programação, o quarto painel
mediado pela Doutora Camila Ceroni Scarabelli,
Juíza Coordenadora do Juizado Especial da
Infância e Adolescência – JEIA, da Circunscrição
de Campinas, contou com as seguintes palestras:
“O Contrato de Trabalho Despor vo na visão do
Tribunal Superior do Trabalho – TST”; “Reﬂexão
sobre a Negociação Cole va no Desporto
Brasileiro”; “O Contrato de Trabalho e a
Resolução de Disputas no Futebol Internacional”
e “Direito Comparado na Perspec va da nova Lei
do Desporto em Portugal”, apresentadas respecvamente pelos palestrantes: Doutor Maurício
Correa da Veiga, Advogado, Secretário Geral da
ANDD e Membro do IBDD; Doutor Fabrício
Trindade de Souza, Advogado, Diretor Tesoureiro
da ANDD e Membro do IBDD; Doutor Leonardo
Andreo , Presidente da IBDD e Membro da
ANDD/SBDD e Professor Doutor João Leal
Amado, Professor da Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.
*Com informações do TRT-15
Fotos: Denis Simas

O segundo painel foi presidido pelo Doutor
Renato Bura o, Advogado e Desembargador
aposentado do TRT da 15ª Região e contou com
as palestras do Doutor Walmir Oliveira da Costa,
Ministro do Tribunal Superior do Trabalho – TST,
com o tema: "Consequências jurídicas do acidente de trabalho no desporto - leading case no TST",
e da Desembargadora Ana Paula Pellegrina
Lockmann, Vice-Diretora da EJUD 15, com o
tema: “Atos de execução concentrada nos
tribunais regionais do trabalho".
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TSTe CSJT rebatem conclusões de jornal sobre
dados estatísticos da Justiça do Trabalho

O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho
Superior da Jus ça do Trabalho rechaçam
conclusões de jornal de grande circulação de que
a Jus ça do Trabalho seria lenta, cara e pouco
efe va para os empregados. Sobre essas
inferências, os órgãos prestam algumas informações que ajudam a sociedade a fazer a avaliação
correta sobre a atuação e o papel ins tucional da
Jus ça do Trabalho, com base em dados oﬁciais
do Conselho Nacional de Jus ça (CNJ) constantes
do Relatório Jus ça em Números.
PRODUTIVIDADE
No Índice de Produ vidade Comparada da Jus ça
(ÍNDICE IPC-Jus) do CNJ, que procura reﬂe r a
produ vidade e a eﬁciência, a Jus ça do Trabalho
ﬁcou em primeiro lugar em 2016, com 90%,
seguida da Estadual (82%) e da Federal (66%).
TEMPO DE TRAMITAÇÃO
Em 2015, o tempo médio de tramitação de um
processo trabalhista até ser baixado, na fase de
conhecimento (aquela em que o direito é reco-
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nhecido), no primeiro grau, foi de sete meses,
enquanto a média geral de todos os ramos do
Judiciário (Jus ça Estadual, Federal, Militar,
Eleitoral e do Trabalho) nessa fase foi de um ano e
meio. Entre os ramos da Jus ça que atendem
diretamente à sociedade (Trabalho, Federal e
Estadual), o trabalhista é o mais célere, tanto na
fase de conhecimento quanto na de execução.
ESTOQUE
A Jus ça do Trabalho encerrou 2016 com o
número de processos pendentes mais próximo
do volume ingressado do que os demais ramos do
Judiciário voltados diretamente para a sociedade: há 1,3 pendente por caso novo. Na Jus ça
Estadual, o estoque equivale a 3,2 vezes a demanda e, na Federal, a 2,6 vezes.
A Jus ça do Trabalho também é a que tem o
menor número de casos pendentes: são 5,3
milhões, contra 10 milhões da Federal e 63
milhões da Estadual.

CUSTOS
De acordo com o CNJ, em 2016 a Jus ça do
Trabalho foi o ramo do Judiciário com a menor
despesa média mensal com magistrados e
servidores, à exceção da Jus ça Eleitoral, que não
possui quadro próprio de magistrados. A despesa

A fase de execução é notoriamente mais complexa do que a de conhecimento, pois não depende
exclusivamente da atuação do juiz, e os devedores podem usar de muitos expedientes para
tentar adiar ou se esquivar do pagamento da
dívida.

média mensal foi de R$ 38 mil, seguida da

Por isso, a Jus ça do Trabalho tem buscado

Estadual (R$ 49 mil), da Federal (R$ 50 mil) e da

mecanismos para dar mais efe vidade a essa

Militar (R$ 53 mil). A média de todo o Judiciário

fase, como a criação de núcleos de pesquisa

foi de R$ 47 mil - bem acima, portanto, da Jus ça

patrimonial nos Tribunais Regionais do Trabalho

do Trabalho.

(unidades de inteligência voltadas para a iden ﬁ-

A despesa da Jus ça do Trabalho por habitante foi
de R$ 85. Em 2016, o custo pelo serviço de Jus ça
em termos globais foi de R$ 411 por habitante.
ARRECADAÇÃO

cação de patrimônio dos devedores), a promoção
de mu rões para pagamento de dívidas, como a
Semana Nacional da Execução, realizada anualmente desde 2011, e a celebração de convênios
com órgãos como o Banco Central (Bacenjud),
Departamento Nacional de Trânsito (Renajud) e

Em 2016, a Jus ça do Trabalho arrecadou, em

Receita Federal (Infojud) para facilitar a localiza-

custas, contribuições ﬁscais e previdenciárias e

ção de bens a serem penhorados.

taxas, aproximadamente 20% do total de seu
orçamento. O aspecto relevante, em relação a
essa questão, é que o Poder Judiciário não tem
função arrecadatória, cabendo-lhe apenas a
aplicação do direito.

CONCILIAÇÃO
A Jus ça que mais faz conciliação é a Trabalhista,
que consegue solucionar 40% dos processos por
meio de acordos na fase de conhecimento, sendo

O papel da Jus ça do Trabalho é o de garan r a

a média geral de 17%. Nas demais fases recursais,

correta aplicação das leis trabalhistas, os direitos

o índice da JT é de 26%, também acima da média.

individuais, cole vos e sociais dos trabalhadores
e o equilíbrio necessário à relação entre patrões e
empregados. O valor eventualmente arrecadado
aos cofres públicos é uma consequência da
aplicação correta do direito.
EXECUÇÃO

Desde sua criação, a conciliação é fase obrigatória
do processo trabalhista. Nos úl mos anos, a
Jus ça do Trabalho vem incrementando ainda
mais o incen vo às soluções consensuais em
todas as instâncias e classes processuais, com a
instalação de Centros Judiciários de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT)

Em todos os ramos do Judiciário, a execução

nos TRTs e a adoção de diversas polí cas públicas

demora, em média, três vezes mais do que o

voltadas para a composição amigável entre

julgamento do caso, e a Jus ça do Trabalho

empregados e patrões - entre elas a Semana

também está à frente dos demais nesse índice. A

Nacional da Conciliação Trabalhista.

duração dessa fase é de três anos e quatro meses.
A média do Judiciário é de quatro anos e dez

Fonte: TST

meses.
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11º Encontro Anual de Magistrados Aposentados
Reúne mais de 50 Participantes

Em sua 11ª Edição o Encontro Anual de
Magistrados Aposentados contou com a par cipação de mais de 50 convidados, entre magistrados e familiares. O evento foi realizado no restaurante Vila Paraíso, em Joaquim Egídio, no dia 21
de outubro.
O Diretor de Aposentados da AMATRA XV,
Desembargador José Antonio Panco e o
Presidente da associação, Juiz Marcelo Bueno
Pallone, ﬁzeram a recepção dos convidados. Um
dos grandes momentos do evento ﬁcou por conta
das belas homenagens feitas aos magistrados
que se aposentaram desde o úl mo evento,
realizado em agosto de 2016, que es veram
presentes neste 11º Encontro Anual de
Magistrados Aposentados.
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Os discursos foram realizados pelo Juiz Marcelo
Bueno Pallone, Presidente da AMATRA XV, pelo
Desembargador José Antonio Panco , Diretor de
Aposentados da AMATRA XV, pelo Juiz Guilherme
Guimarães Feliciano, Presidente da ANAMATRA e
pelo Desembargador Fernando da Silva Borges,
Presidente do TRT-15, que entregaram as placas
de homenagem aos juízes aposentados presentes: Doutora Maria de Fá ma Vianna Coelho,
Doutora Ana Maria Garcia e Doutor Júlio César
Roda.
Conﬁra os principais destaques do evento na
galeria ao lado.
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ARTIGO

Carlos Eduardo Oliveira Dias
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Conselheiro acadêmico da ESMAT 15

Priorização: a resposta para a eciência
e a boa convivência nos Tribunais do Brasil
A Polí ca de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição foi ins tuída pela Resolução 194, do
Conselho Nacional de Jus ça, aprovada em maio de 2014, e tem como obje vo o desenvolvimento, em
caráter permanente, de inicia vas voltadas ao aperfeiçoamento da qualidade, da celeridade, da
eﬁciência, da eﬁcácia e da efe vidade dos serviços judiciários da primeira instância dos tribunais
brasileiros.
Dentre as mo vações para a sua implementação estão o fato de que o Relatório Jus ça em Números,
publicado pelo próprio Conselho, aponta que cerca de 90% dos processos em tramitação no Judiciário
estão nas unidades judiciárias de primeiro grau, ensejando uma taxa de conges onamento de mais de
70%, que é muito superior à taxa apurada no segundo grau. Da mesma sorte, iden ﬁcou-se que a
sobrecarga de trabalho e o mau funcionamento da primeira instância estão entre as causas principais da
sua morosidade sistêmica.
Por essa razão, os Presidentes e Corregedores dos tribunais brasileiros, reunidos no VII Encontro Nacional
do Judiciário (2013), aprovaram o compromisso público de aperfeiçoar os serviços judiciários de primeira
instância e equalizar os recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia da informação e de pessoal
entre primeiro e segundo graus, para orientar programas, projetos e ações dos planos estratégicos dos
tribunais. Daí surgiu a Resolução 194, que estabeleceu nove linhas de atuação para essa polí ca.¹

¹São elas: I – alinhamento ao Plano Estratégico: alinhar o plano estratégico dos tribunais aos obje vos e linhas de
atuação da Polí ca, de modo a orientar seus programas, projetos e ações; II – equalização da força de trabalho:
equalizar a distribuição da força de trabalho entre primeiro e segundo graus, proporcionalmente à demanda de
processos; III – adequação orçamentária: garan r orçamento adequado ao desenvolvimento das a vidades
judiciárias da primeira instância, bem como adotar estratégicas que assegurem excelência em sua gestão; IV –
infraestrutura e tecnologia: prover infraestrutura e tecnologia apropriadas ao funcionamento dos serviços judiciários; V – governança colabora va: fomentar a par cipação de magistrados e servidores na governança da ins tuição, favorecendo a descentralização administra va, a democra zação interna e o comprome mento com os
resultados ins tucionais; VI – diálogo social e ins tucional: incen var o diálogo com a sociedade e com ins tuições
públicas e privadas, e desenvolver parcerias voltadas ao cumprimento dos obje vos da Polí ca; VII – prevenção e
racionalização de litígios: adotar medidas com vistas a conferir tratamento adequado às demandas de massa,
fomentar o uso racional da Jus ça e garan r distribuição equita va dos processos judiciais entre as unidades
judiciárias de primeiro grau; VIII – estudos e pesquisas: promover estudos e pesquisas sobre causas e consequências do mau funcionamento da Jus ça de primeira instância e temas conexos, a ﬁm de auxiliar o diagnós co e a
tomada de decisões; IX – formação con nuada: fomentar a capacitação contínua de magistrados e servidores nas
competências rela vas às a vidades do primeiro grau de jurisdição.

42

Dentro dessa perspec va também foram editadas as Resoluções 195, que estabelece critérios para
distribuição orçamentária proporcional e 219, que determina a realização de uma equalização da força de
trabalho nos tribunais. Como se nota, essa polí ca pública permanente tem como foco a atenuação das
distorções históricas na gestão entre as unidades de primeiro e de segundo graus, presente na grande
maioria dos tribunais brasileiros. É fato notório que, na ausência de uma polí ca nacional de gestão
administra va e orçamentária no Poder Judiciário - que era a tônica dos tribunais antes da criação do
Conselho Nacional de Jus ça - permi a que houvesse, quase sempre, um tratamento privilegiado às
unidades de segundo grau, às quais eram des nados mais recursos ﬁnanceiros e uma distribuição mais
favorável de força de trabalho, além de estruturas sicas muito mais apropriadas ao trabalho
jurisdicional. Com isso, as unidades do primeiro grau, que recebem uma quan dade maior de casos
novos todos os anos, não conseguem dar vazão às demandas que lhe são subme das, comprometendo a
credibilidade do Poder Judiciário. Cabe ressaltar que a Polí ca de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição não representa uma forma de se despres giar o trabalho realizado nos órgãos de segundo
grau. Do contrário: como já foi aﬁrmado, ela surge do diagnós co feito pelos próprios tribunais sobre a
existência de uma distorção estrutural que sempre privilegiou o atendimento de um em detrimento de
outro, com prejuízos a toda a sociedade.
Tratando de modo mais especíﬁco da Resolução 219, tem-se que ela foi construída com vistas a
estabelecer parâmetros obje vos para uma distribuição mais racional da força de trabalho dentre as
diversas unidades jurisdicionais. Com efeito, os estudos realizados pelo Departamento de Pesquisas
Judiciárias do CNJ demonstraram que não havia nenhuma relação de proporção entre a quan dade de
processos recebidos pelos órgãos jurisdicionais e a quan dade de servidores neles ﬁxados. Por isso, após
incontáveis estudos e coleta de informações, o Plenário do Conselho decidiu aprovar a referida
Resolução, em abril de 2016, ins tuindo um novo paradigma na distribuição da força de trabalho nas
unidades do Poder Judiciário.²
A principal diretriz da Resolução 219 é a determinação de que a ﬁxação da força de trabalho nas unidades
judiciárias deve guardar uma relação de proporção direta com a quan dade de casos novos recebidos em
cada uma delas. Assim, o primeiro critério estabelecido é o de que a distribuição ver cal da lotação de
servidores deve ser equivalente à quan dade de casos novos recebidos no triênio anterior por cada um
dos graus de jurisdição. Em linhas gerais, se em determinado tribunal, a média trienal dos casos novos
existentes indicar que 80% deles

²Vale ressaltar que a edição da resolução foi precedida de amplos estudos formulados por órgãos técnicos do CNJ,
além de uma consulta pública e de uma audiência pública, nas quais foram colhidas manifestações e sugestões dos
tribunais brasileiros, dos magistrados, das en dades de classe e de toda a sociedade. A proposta de Resolução, de
autoria do então Conselheiro Rubens Curado, contemplou essas manifestações e ponderações, de modo a procurar alcançar, da forma mais ampla possível, todos os interesses eventualmente colidentes.
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entraram no primeiro grau³ e 20% no segundo grau⁴, a isso equivale dizer que 80% dos servidores de
apoio direito à a vidade judicante têm que estar lotados no primeiro grau e o restante no segundo. Como
visto, trata-se de um critério eminentemente obje vo, e que está diretamente associado à carga de
trabalho de cada segmento, eliminando a desproporção tradicionalmente veriﬁcada em alguns
tribunais.⁶
Além dessa determinação, a resolução também exige que a distribuição das gra ﬁcações para cargos em
comissão seja igualmente feita de maneira proporcional ao movimento processual de cada segmento. E
isso levando-se em conta não a quan dade de funções comissionadas, mas o valor global das respec vas
comissões de cargo. A intenção primordial da resolução é a de que, em cada tribunal, não existam
diferenças signiﬁca vas de remuneração entre servidores lotados no primeiro e no segundo graus, para
que esse não seja um fator de deses mulo à permanência da lotação nas Varas.
Como se nota, um dos pontos primordiais da Resolução 219 é a determinação de que haja uma
distribuição proporcional da força de trabalho existente. Isso não leva em conta os cargos necessários que podem estar, inclusive, previstos em projetos de lei ou outros estudos de gestão - nem mesmo
aqueles cargos já existentes e, porventura, vagos. O critério de distribuição da força de trabalho considera
os servidores que estão na a va no momento da atribuição. Sem prejuízo da necessidade de grande parte
dos tribunais de terem ampliados seus quadros, a Resolução trabalha com a situação real de cada
tribunal. Sendo essa a quan dade existente, determina que a distribuição seja feita de maneira adequada
à demanda, de modo que, caso haja a criação de novos cargos, os cálculos devem ser refeitos para
readequação da distribuição ao universo, procedendo-se da mesma forma no caso de haver vacância de
cargos.
Essa determinação da resolução pode implicar na necessidade de migração de servidores do segundo
grau para o primeiro, ou vice-versa, justamente porque a principal ﬁnalidade da resolução é a
redistribuição da força de trabalho em cada

³São considerados casos novos o número total de processos que ingressaram ou foram protocolizados, em conhecimento e execução, inclusive de tulo judicial (art. 2o., XI, da Resolução 219)
⁴No caso dos tribunais, são considerados casos novos as ações de competência originária e os recursos externos
⁵São áreas de apoio direto à a vidade judicante os setores com competência para impulsionar diretamente a tramitação de processo judicial, tais como: unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus, protocolo, distribuição,
secretarias judiciárias, gabinetes, contadoria, centrais de mandados, central de conciliação, setores de admissibilidade de recursos, setores de processamento de autos, hastas públicas, precatórios, taquigraﬁa, esteno pia, perícia
(contábil, médica, de serviço social e de psicologia), arquivo (art. 2o., I, da Resolução 219)
⁶Essa distorção chegou a ser evidente em alguns tribunais, em que a proporção de casos novos era de 82%-18% e a
proporção de servidores era de 52%-48%
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tribunal, de forma proporcional ao volume de processos novos recebidos por cada uma das unidades.⁷
Uma vez feita a redistribuição ver cal da força de trabalho, os tribunais devem agrupar as unidades
judiciárias de primeiro e de segundo graus por critérios de semelhança relacionados à competência
material, base territorial, entrância ou outro parâmetro obje vo a ser por eles deﬁnido. Essa lotação chamada de lotação paradigma - deve levar em conta a quan dade média de processos (casos novos)
distribuídos a essas unidades no úl mo triênio ou outro parâmetro obje vo deﬁnido pelo tribunal. É
importante destacar que a lotação paradigma representa o quan ta vo mínimo de servidores das
unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus (ar go 2º., V, da Resolução). Com isso, desapareceu
completamento conceito de “delta” ou “lotação ideal” que antes era u lizado em alguns tribunais.
Essa diretriz aponta para o sen do de que todas as varas semelhantes devem ter a mesma quan dade de
servidores, pois o ar go 7º., da Resolução determina que, feita a migração ver cal, todos os servidores
existentes sejam lotados até a ngir a lotação paradigma de cada unidade. Esse é um dos pontos
relevantes da Resolução, pois assegura, diferentemente do que ocorria quando se u lizava o conceito de
“lotação ideal”, que os tribunais têm de garan r a permanência desse quan ta vo mínimo, de modo que
nenhuma unidade ﬁque com déﬁcit ou superávit maior do que um servidor. Isso só poderá ser modiﬁcado
quando, a par r de determinadas condições, o tribunal venha a designar força de trabalho adicional para
certas unidades, quando houver excedente de servidores.
Mas é importante destacar que, para ﬁxar a lotação adicional, os tribunais podem ajustar a realidade das
suas unidades judiciárias às condições obje vas de força de trabalho, desde que respeitado o princípio
elementar por ela trazido: a inequívoca proporção de distribuição de servidores de acordo com o número
de casos novos recebidos. A par disso, a força de trabalho adicional pode ser u lizada sempre que o
tribunal iden ﬁcar acúmulo extraordinário de processos, discrepância signiﬁca va entre as taxas de
conges onamento de unidades judiciárias semelhantes ou para a ngir metas locais ou nacionais (art.
9º.). Todavia, é fundamental que as regras de ﬁxação de lotação sejam obje vas, transparentes e
impessoais, justamente para evitar quaisquer po de tratamento desigual a par r de situações
semelhantes. Além disso, como se trata de ato administra vo vinculado, uma vez que o tribunal ﬁxou
determinada lotação adicional, só poderia reduzir essa lotação se superada a mo vação que levou à sua
ﬁxação ou se ocorrer algum fato que impeça que isso ocorra.
Outro aspecto relevante da resolução é que ela não se des na apenas a disciplinar a lotação de servidores
no primeiro grau. Nos termos do art. 5º. da resolução, os

⁷Na realidade, na maior parte dos tribunais a migração será descendente, em razão das distorções já mencionadas.
Mas há casos em que haverá necessidade de migração do primeiro para o segundo grau, pela adoção do mesmo
critério.
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tribunais devem agrupar as unidades judiciárias de primeiro e de segundo graus por algum parâmetro
obje vo a ser por eles deﬁnido. A ideia central é que as unidades com caracterís cas semelhantes tenham
a mesma lotação paradigma, justamente para que não haja distorção na distribuição da força de trabalho
entre elas. Dito de outro modo, tem-se que a ﬁxação de uma lotação paradigma nos gabinetes dos
desembargadores opera o mesmo efeito, qual seja, será garan do que todos eles possuam a lotação
mínima deﬁnida no ato administra vo do tribunal. Logo, a polí ca não beneﬁcia apenas as unidades de
primeiro grau, mas também os próprios gabinetes que passam a ter uma lotação mínima a ser respeitada.
A rigor, o obje vo da resolução é permi r que cada tribunal deﬁna os chamados critérios de
agrupamento, de maneira obje va, dentro das suas par cularidades e caracterís cas. No entanto, em se
tratando do Poder Judiciário da União, a resolução permite que o Conselho da Jus ça Federal e o
Conselho Superior da Jus ça do Trabalho deﬁnam o agrupamento de que trata o caput, a ﬁm de conferir
uniformidade nos tribunais dos respec vos segmentos da Jus ça (art. 5,̊ § 2º). Isso signiﬁca que esses
conselhos podem estabelecer critérios que deverão ser observados pelos tribunais nesse agrupamento.
Vale ressaltar que a lógica da Resolução 219 confere um espaço bem reduzido à uniformização, visto que a
distribuição da força de trabalho e das próprias funções comissionadas está relacionada à movimentação
processual de cada tribunal. Dessa forma, com a edição da resolução 219, os critérios gerais de
agrupamento da Jus ça do Trabalho, estabelecidos pela Resolução 63, do CSJT, ﬁcam prejudicados e
devem ser revistos.
A elaboração do plano de ação e do cronograma para cumprimento da resolução - que deveria ter sido
implantada, em sua integralidade, até o dia 01/07/2017 - têm que ser feita observando os princípios da
Resolução 221, do CNJ, a qual es pula que “a gestão par cipa va e democrá ca cons tui-se em método
que enseja a magistrados, servidores e, quando oportuno, jurisdicionados a possibilidade de par cipar
do processo decisório por meio de mecanismos par cipa vos que permitam a expressão de opiniões
plurais e a visão do diversos segmentos e instâncias, no contexto do Poder Judiciário.”⁸ Além disso, é
expressamente previsto que esse processo deve ser contar com o auxílio do Comitê Gestor Regional de
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, ins tuído pela Resolução 194, do Conselho.
Toda a implantação da Resolução 219 vem sendo acompanhada pelo CNJ por intermédio do
Procedimento de Acompanhamento de Cumprimento de decisão no. 2210/2016, que está sob a
condução dos Conselheiros que representam o primeiro grau no CNJ (respec vamente, da Jus ça
Estadual, da Jus ça Federal e da Jus ça do Trabalho, que coordena a comissão). É nesse processo que se
faz o

⁸Parágrafo único do ar go 1o., da Resolução 221, do CNJ, cujo caput assim aﬁrma: “Art. 1º Ins tuir, na forma desta
Resolução, princípios de gestão par cipa va e democrá ca na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário
e das polí cas judiciárias do Conselho Nacional de Jus ça.”
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acompanhamento dos planos de ação e cronogramas apresentados pelos tribunais, e são analisados
eventuais descumprimentos das deliberações da resolução. Além disso, há outros expedientes
apresentados por associações de juízes, sindicatos ou associações de servidores, impugnando atos e
omissões de tribunais no cumprimento da resolução.⁹
É oportuno salientar que a resolução se aplica, indis ntamente, a todos os órgãos de primeiro e segundo
graus do Poder Judiciário. Há apenas uma ressalva, no parágrafo único do ar go 1º., o qual determina
estabelece que a aplicação à Jus ça Eleitoral e à Jus ça Militar da União será apenas naquilo que for
compa vel com as caracterís cas desses dois segmentos, o que se jus ﬁca pelas par cularidades que
possuem.
Não há dúvidas, portanto, de sua plena aplicação à Jus ça do Trabalho, como decorre do ar go 1o. da
Resolução. Embora houvesse alguma resistência inicial a respeito, hoje parece haver a compreensão de
que não se jus ﬁca a exclusão do Judiciário trabalhista dessa relevante polí ca, sobretudo porque, como
dito, ela visa, principalmente, melhorar a prestação jurisdicional. Como se sabe, o primeiro grau de
jurisdição é a porta de entrada e a porta de saída do Poder Judiciário, pois é onde o cidadão procura a
prestação jurisdicional e recebe a efe va resposta do Estado. Isso, de forma alguma, desmerece o
relevante trabalho realizado por magistrados e servidores do segundo grau, mas a referência que a
sociedade tem da jus ça é aquela relacionada aos serviços oferecidos nas Varas do Trabalho. Melhorar as
condições de trabalho no primeiro grau signiﬁca, portanto, melhorar a imagem do Poder Judiciário e, em
par cular, do próprio Tribunal, enquanto ins tuição.

⁹Procedimentos de Controle Administra vo ou Pedidos de Providências
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