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Regis de Oliveira fala dos desafios
da magistratura no Parlamento

O deputado federal Regis de
Oliveira (PSC-SP) defendeu, em
entrevista ao Jornal da Amatra XV,
a idéia de eleições diretas nos tribunais, em que pudessem votar
todos os magistrados vitalícios. Juiz do Tribunal de Justiça paulista e
ex-vice-prefeito de São Paulo, ele
é o autor da PEC que restabelece o
adicional por tempo de serviço
para a magistratura.

O deputado, ao responder se o
juiz brasileiro está preparado para
os novos desafios da prestação
jurisdicional, propôs a existência
de um período sabático, para estudos e aprimoramento do magistrado a cada sete anos. “Com o
massacre de processos que ele recebe, não tem tempo para estudar, para aprimorar seu conhecimento”, afirmou o parlamentar.

Regis de Oliveria também falou a respeito da atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
de outros assuntos de interesse
da magistratura em discussão no
congresso, como reajuste dos
subsídios, férias de 60 dias, recesso e o projeto de lei que considera
crime violar prerrogativas da advocacia, que sofreu alterações por
sua iniciativa.
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Os magistrados da Justiça do Trabalho
da 15ª Região convivem com desafios típicos da carreira, que são comuns a todos
os juízes trabalhistas do Brasil, e outros
um tanto específicos, frutos da dificuldade estrutural que o TRT-15 ainda enfrenta.
A atuação da Amatra XV tem se pautado
pelo enfrentamento incansável desses
desafios e a entrevista que faz publicar
nesta edição do Jornal da Amatra XV, com
o Deputado Federal Regis de Oliveira, é
uma síntese bem apropriada de nossas
lutas, anseios e conquistas institucionais.
O Deputado Regis de Oliveira é juiz
de carreira aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidiu a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) e a Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), dentre outras entidades de classe. Foi vice-prefeito da Cidade
de São Paulo e é deputado federal. Tamanha experiência faz dele um interlocutor
privilegiado entre as carreiras típicas de
Estado, notadamente a magistratura, e o
Poder Legislativo.
Foi de Regis de Oliveira a iniciativa de
apresentar Proposta de Emenda Constitucional que restabelece o adicional por
tempo de serviço para os magistrados.
Não custa lembrar que esta é uma questão que se tornou premente para o retorno de uma política de valorização da experiência e do tempo dedicado à carreira.
Na entrevista concedida ao Jornal da
Amatra XV, o Deputado aborda diversos
temas que estão na pauta do dia da magistratura trabalhista nacional, como reajuste e preservação de subsídios, democratização do Poder Judiciário, férias de
60 dias, períodos sabáticos para estudos
e aperfeiçoamento, aposentadoria compulsória aos 75 anos e tantos outros. Aproveitando a visita, que se realizou para
a entrevista, também apresentamos ao
Deputado Regis de Oliveira os projetosde-lei que prevêem o aumento de cargos
de desembargadores e de juízes substitutos no âmbito da 15ª Região. O Deputado
explicou detalhes do processo legislativo
e assegurou, desde logo, seu apoio para

a tramitação dos referidos projetos, tão
necessários para a melhoria, emergencial, das condições de trabalho .
Também neste número, o Jornal da
Amatra XV traz um breve relato do Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região. O
conclave apresentou os aspectos já conhecidos de suas edições anteriores, como a discussão de relevantes temas jurídicos e o convívio sempre fraternal entre
os colegas, que poucas oportunidades
têm de vencer as distâncias do Estado de
São Paulo para se reunir.
Mas esta edição do Congresso do TRT
teve algo de novo. Ao final do primeiro
dia, cerca de 90 juízes da 15ª Região, entre desembargadores (inclusive o presidente do TRT-15), juízes titulares e substitutos reuniram-se para discutir as difíceis
condições de trabalho em nossa região.
A idéia da reunião surgiu a partir de intensa troca de idéias na lista virtual de discussões. Ao final, decidiu-se pela formação de uma comissão, que apresente estudos sobre a viabilidade, desde já, de se
aumentar o número de juízes substitutos
fixos por varas de maior movimento processual. Outros aspectos relevantes, levantados durante a reunião, foram o excessivo número de convocações de juízes para atuação em segunda instância, e
a realização das chamadas “pautas-referência” por circunscrição.
Como vimos, os desafios dos juízes
do trabalho da 15ª Região não são poucos, tanto sob o aspecto nacional quanto
o regional. A Amatra XV procura, mais uma vez, por meio de seu Jornal, documentar a luta associativa, divulgar idéias,
fomentar debates e angariar apoios, para
o aprimoramento institucional da Justiça
do Trabalho que cada um de nós ajuda a
construir no dia-a-dia.

Ana Paula Pellegrina Lockmann
Presidente da Amatra XV
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Artigo

O “Juiz Melancia”
Por Alexandre Garcia Muller
Conquanto tenhamos algo em
comum – somos juízes – cada um de nós
se relaciona de um modo muito particular
com o seu ofício, assumindo posturas
distintas, as quais também variam com o
decorrer do tempo. E, dependendo do
caso, o “encaixe” entre a figura do juiz e a
nossa própria figura humana nem
sempre ocorre de modo tranqüilo.
Imagino, por exemplo, o quanto seja
frustrante para alguém conhecer um juiz
“normal”. Todos sempre esperam por um
olhar penetrante, um andar imponente
ou algo que denuncie, inequivocamente,
o invejável dote intelectual. Um tique
nervoso cai bem. Ocorre que esse
conjunto de simbolismos e mitos nos tira,
definitivamente, do mundo real,
interferindo nas relações cotidianas. Há
uma cisão insuperável entre o “antes” e o
“depois” (da magistratura).
Num primeiro momento, tudo isso é
interessante, divertido e proveitoso,
porquanto resultado de uma dedicação
extrema, em busca de um sonho pessoal.
E não há dúvidas de que todos os que
ingressam na magistratura trazem
consigo o compromisso com um “ideal
maior”. Lateja a idéia de que temos uma
“missão” a cumprir; de que somos, pois,
missionários da justiça.
Portanto, quando o bem estiver
sucumbindo ao mal, não temam: esse é
um trabalho para nós, os “Super
Guardiões da Justiça”.
Mas com o tempo o panorama vai se
modificando, como as nuvens no céu.
Passamos a enxergar, a fórceps, a realidade dura, nua e crua da rotina judiciária. A
idéia da pacificação social, pouco a pouco, vai perdendo o seu sentido, pois o
que passa a interessar, de fato, é a extinção impiedosa – e a qualquer custo – do
“processo”. Com efeito, quando julgamos às dezenas, a importância da decisão, salvo exceções, passa a ser meramente “estatística”. Então os “Guardiões
da Justiça” se transformam, de súbito, nos
“Exterminadores de Processos”.
Portanto, quando as Varas do Trabalho estiverem entupidas de processos
sem solução, não temam: esse é um trabalho para nós, os “Super Exterminadores
de Processos”.
Como conseqüência, enfraquece-se a
“ligação emocional” entre o juiz e a “sentença”, com perda de motivação e idealismo. Convenhamos, a tarefa do Juiz-Exter-

4

Jornal da AMATRA XV

minador não desperta nenhum “romantismo”. E sentenciar sem romantismo é
como rezar uma missa longa, sem crer na
existência de Deus.
Somos levados a atuar quase que exclusivamente no campo mental-intelectual, cujo dispêndio de energia é uma autoagressão velada, resultando no perecimento do humor, da tolerância e, muito
rapidamente, da saúde - já que o sedentarismo faz parte do pacote.

“Enfim, a “doação”
a “abstinência”
e a “resignação”
incondicionais,
regadas por uma
boa dose de

pois ainda tinha processos para julgar...
Colocou a magistratura acima da mulher,
dos filhos e até dele próprio...”.
Eis a escala de valores de um “Juiz
Melancia” de verdade!
Enfim, a “doação”, a “abstinência” e a
“resignação” incondicionais, regadas por
uma boa dose de “sofrimento” e “sacrifício”, compõem a feijoada ideológica
posta à mesa de um “bom juiz”.
E desse primeiro referencial não ficaremos livres jamais. Ou será que ficaremos? Será mesmo essa a nossa cruz? De
minha parte penso que se faz necessária
uma investigação crítica e um “desnudamento ideológico” da questão. É um desafio que interessa a todos nós. Que tal
deixarmos essa feijoada mais light?
De plano, posso adiantar o seguinte:
juízes sobrecarregados e entupidos de
trabalho são juízes enfraquecidos e, a
rigor, inócuos – o que certamente interessa a muitos, já que atuamos como
ombudsmen, no sistema de freios e
contrapesos do Poder.

“sofrimento” e
“sacrifício”,
compõem a
feijoada ideológica
posta à mesa
de um “bom juiz”.”
Por certo, diria Charles Darwin que a
evolução natural do juiz o transformaria
numa “bunda de óculos” (perdoem-se
pela expressão infeliz) - ou, aproveitando
a onda do funk: no “Juiz Melancia”.
Mas, apesar de tudo, não convém
acusar os golpes, já que somos super,
ultra, mega, blaster. Salvo quando se
estiver no estágio terminal. Aí, sim, o juiz
fica bonito na fotografia: “Morreu de
tanto trabalhar, coitado... Dizem que até
relutou ao ser levado à mesa de cirurgia,

Alexandre Garcia Muller
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Titular da VT de Teodoro Sampaio

Certificado Digital

Artigo

Criptografia de Chave Pública e suas utilizações

Por Robson Adilson de Moraes - Juiz do Trabalho da 15ª Região
e Adilson Sergio Bertoldo Junior -Técnico Judiciário do TRT-15

O objetivo deste artigo é explicar, de
forma resumida, os conceitos básicos e as
formas de utilizar um Certificado Digital.
Por algumas vezes, faremos uso de termos que, correndo o risco de comprometer o rigor técnico, acabarão por facilitar o entendimento.
O que é um Certificado Digital?
Para o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), um Certificado Digital é um “documento de identificação eletrônico” emitido por uma Autoridade Certificadora (AC), que é uma entidade considerada confiável. Como exemplos de ACs,
temos a Caixa e a Receita Federal.Existem,
basicamente, dois principais tipos de
certificados: A1 e A3. A utilização atual de
certificados digitais está intimamente
ligada a um tipo de criptografia (maneira
de embaralhar dados de forma que não
possam ser lidos por pessoas não
autorizadas) denominada Criptografia
Assimétrica ou de Chave Pública.
Nesse método, existem duas chaves:
uma pública (de conhecimento de todos
e associada de forma única ao proprietário do certificado) e uma privada (de conhecimento e posse unicamente do proprietário do certificado). As chaves estão
relacionadas entre si matematicamente,
e essa relação é única. Grosso modo, podemos entender que a chave pública fica
disponível para todos na internet e a chave privada apenas no Smart Card do proprietário. Mais tarde, nos exemplos de
aplicação, tudo isso ficará bem mais claro.
Nos certificados do tipo A3 (do qual
falaremos de agora em diante quando
utilizarmos o termo Certificado Digital), a
segurança da chave privada nele armazenada é garantida pelo PIN, que é a “senha” que deve ser informada no momento de utilizar o certificado. Desta forma,
caso o cartão seja perdido, ele não pode
ser utilizado; e caso o PIN seja descoberto, sem o cartão ele não tem serventia.
É importante não confundir o PIN com
as chaves pública ou privada. Ao
utilizarmos o Certificado Digital para assinar digitalmente um documento temos
três garantias:
? Autenticação: o receptor deve
poder confirmar a assinatura do emissor;
? Integridade: a assinatura não pode
ser falsificável;
? Não-repúdio: o emissor não pode
negar a sua autenticidade.

Tendo em vista estes três itens, alguns
cuidados devem ser tomados com relação ao Certificado Digital:
?O cartão e o PIN não devem ser for-

necidos a outra pessoa e caso o PIN fique
anotado em um papel (o que não é recomendável) este papel nunca deve ficar
junto com o cartão;
? Ao término da utilização, o cartão
deve sempre ser removido da leitora e a
aplicação que fazia seu uso deve ser fechada, utilizando a opção “Sair” da própria aplicação;
? Quando fornecemos a senha do
nosso cartão bancário a uma pessoa de
confiança, estamos disponibilizando o acesso ao nosso patrimônio. Ao fornecermos o nosso Certificado Digital e a senha
(PIN), a situação é muito mais séria. É como se estivéssemos fornecendo um documento “em branco” e assinado a esta
pessoa. Tudo que for feito por essa pessoa NÃO PODE SER REPUDIADO.
E quais são as aplicações de um
Certificado Digital?
Basicamente, para o usuário comum,
um Certificado Digital pode ser usado para criptografar ou assinar um documento
(documento de texto, e-mail, imagem, fotografia, vídeo, etc), além de fornecer acesso a sistemas informatizados, funcionando mais ou menos como nas diversas
situações na internet onde fornecemos o
“usuário” e a “senha”.
Para o acesso a sistemas informatizados que utilizem certificação digital, basta acessar tal sistema, inserir o cartão na
leitora e informar o PIN. Este é o uso mais
simples do certificado, mas não menos
importante. Um exemplo é a forma como
acessamos as declarações de imposto de
renda contidas no site da Receita Federal.
Assim como precisamos de uma caneta para assinar um documento de papel,
para criptografar ou assinar um documento digital precisamos de um software.
Quando falamos em criptografar, o que o
software utiliza é a chave pública do destinatário (disponível para todos pela internet), de forma que somente o destinatário, utilizando sua chave privada (de posse apenas dele e localizada apenas no
cartão) possa “desembaralhar” este documento e ler seu conteúdo.
Como a chave pública está disponível
para todos, não é necessário ter o cartão
do destinatário para fazer a criptografia.
Caso um terceiro intercepte este documento, nada poderá fazer, uma vez que
para lê-lo é necessária a chave privada do
destinatário, e ela só está disponível dentro do Smart Card do próprio destinatário,
protegida pelo PIN.
Lembrando sempre que todas essas
operações são feitas por softwares específicos, que manipulam as chaves de forma automática. Por outro lado, quando

falamos em assinar digitalmente, o que o
software utilizará é a chave privada do remetente, garantindo assim que aquele
documento só pode ter sido assinado pelo próprio (a posse da chave privada é
exclusiva do proprietário do certificado).
Assim, para conferir se aquele documento realmente foi assinado pelo remetente, basta que o software utilize a chave
pública do remetente (disponível para
todos), já que existe uma relação matemática única entre o par de chaves.
Além de garantir a autoria, com a assinatura digital também é possível garantir que aquele documento não sofreu
qualquer alteração em seu trajeto.
Ilustrando, mostraremos a seguir como assinar digitalmente um documento
de texto utilizando o BrOffice, uma suíte
de aplicativos para escritório grátis, disponível na internet e, na seqüência, como
assinar e criptografar um e-mail utilizando o Outlook Express.

Para assinar um documento no BrOffice, os
passos são os seguintes:
1. Salve o documento gerado;
2. Insira o Smart Card na leitora,
previamente instalada e configurada;
3. Clique em Arquivo e depois em
Assinaturas Digitais;
4. Neste momento, é pedido para escolher
o certificado a ser utilizado;
5. Escolhendo o certificado, é solicitado o
PIN;
6. Após digitar o PIN corretamente, o
arquivo está assinado digitalmente.
Caso seja feita qualquer alteração no
arquivo que foi assinado, a assinatura deve ser
Para assinar e criptografar um e-mail
utilizando o Outlook Express, os passos são os
seguintes:
1.
Preencha o assunto e o corpo da
mensagem, como um e-mail comum;
2.
Insira o Smart Card na leitora,
previamente instalada e configurada;
3.
Clique em Ferramentas, depois em
Criptografar e em Assinar digitalmente (ou em
apenas um dos dois, de acordo com a
necessidade);
4.
Ao clicar em Enviar, será solicitada a
escolha do certificado e posteriormente o PIN;
5.
Informando o PIN corretamente, o email é enviado.
Aqui é importante citar que dentre as várias
informações pessoais contidas num
Certificado Digital, está o endereço de e-mail
que aquele certificado pode ser utilizado para
assinar ou criptografar. Ao tentar assinar um email com endereço diferente daquele, o
certificado não será reconhecido no passo 4.
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Juízes discutem condições
de trabalho na 15ª Região
Cerca de 90 magistrados participaram de reunião
durante Congresso do TRT em Paulínia
Cerca de 90 magistrados do TRT-15
reuniram-se, no dia 19 de junho, para discutir condições de trabalho na 15ª Região. O encontro ocorreu ao final do primeiro dia do Congresso de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, organizado
pelo TRT na cidade de Paulínia. Compareceram à reunião desembargadores, dentre eles o presidente do TRT, Luiz Carlos
de Araújo, juízes titulares e substitutos.
Os principais pontos discutidos foram
a necessidade de se fixar um maior número de juízes substitutos em varas de
grande movimento, cessar o excessivo
número de convocações de juízes de primeiro grau para atuação em segunda instância e observância das pautas-referência regionais, notadamente quando os
juízes substitutos estiverem atuando sozinhos nas unidades de primeiro grau.

Juíza Ana Paula, com os desembargadores Luiz Carlos, Flávio Cooper e Lorival Santos

Solicitou-se à presidência do Tribunal
Regional do Trabalho prazo para a realização de um estudo que permita aumentar,
o mais rápido possível, o número de juízes substitutos, uma vez que tal medida
permite melhor racionalização do trabalho, inclusive com ganhos significativos
de produtividade em primeiro grau. O pedido foi aceito e a Amatra XV ficou incumbida de convidar os membros que farão
parte da comissão respectiva.
Também foi solicitada uma manifestação da Corregedoria Regional, acerca da
possibilidade de os juízes substitutos estarem adstritos à pautas-referência regionais, votadas em Assembléia, quando estiverem atuando sozinhos nas varas. O
encaminhamento será feito pela Amatra
XV, em nome dos associados.

A magistratura da 15ª Região lotou o Salão Nobre da ...

A reunião foi organizada a pedido dos
associados da Amatra XV, a partir de discussões realizadas na lista eletrônica da
Associação. Para a presidente da entidade, juíza Ana Paula Pellegrina Lockmann,
o encontro foi um exercício de democracia, em que a primeira instância conseguiu levar ao Tribunal parte das aflições
de seu tão árduo dia-a-dia de trabalho.
Festa
Logo após a reunião que discutiu
condições de trabalho, os magistrados da
15ª Região tiveram um momento de
descontração na boate do Tênis Clube de
Campinas. A festa da Amatra XV durante o
8º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT já
se tornou um evento tradicional fazendo
parte do calendário fixo da associação.
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... Prefeitura de Paulínia durante a reunião que discutiu condições de trabalho

Congresso do TRT-15

Homenagens marcam

8º Congresso do TRT-15

A homenagem a Süssekind foi coordenada pelo próprio presidente do TRT15, desembargador Luiz Carlos de Araújo,
e marcou o encerramento do primeiro dia
do congresso. Na oportunidade, os advogados Amauri Mascaro Nascimento, professor titular aposentado de Direito do
Trabalho da USP, e Arion Sayão Romita,
professor do Programa de Pós-Graduação
da Universidade Gama Filho (RJ). Os três
são presidentes honorários da Academia
Nacional de Direito do Trabalho, instituição da qual Süssekind é o titular da cadeira nº 1. Com muitas fotos, a apresentação
dos dois docentes traçaram a trajetória de
Süssekind nas sete últimas décadas.Em
seguida, emocionado, Süssekind enumerou os projetos convertidos em lei, que
elaborou individualmente ou participando de comissões. Entre eles estão, além
da própria CLT, as leis que criaram o salário-enfermidade (1944), o salário-família
(1963) e o salário-maternidade (1974).
Min. Moura França

França, vice-presidente do TST. O ministro
foi responsável por proferir a última conferência do congresso com o tema “Embargo e recurso extraordinário no processo trabalhista”, onde narrou de forma didática todo o processo recursal do direito
do trabalho. Após a palestra, a juíza Ana
Paula Pellegrina Lockmann, em nome da
Amatra XV, fez uma homenagem ao
ministro e destacou a dedicação e labor
do ministro "como relator de dois justos e
necessários pleitos dos magistrados da
15ª". Os projetos prevêem mais 19 vagas

de desembargadores no TRT-15 e 65
novos cargos de juízes do trabalho substitutos, aprovados no âmbito do C. TST, via
obrigatória para o devido encaminhamento ao Congresso Nacional.
Moura França começou a carreira no
Judiciário como juiz do trabalho da 2ª
Região (SP) em 1975, sendo que em 1987
veio para a 15ª Região (interior de SP) e foi
promovido a desembargador em abril de
1991, por merecimento. É ministro do TST
desde agosto de 1996.

Setor de Imprensa do TRT-15

No encerramento do segundo dia do
evento, coube à presidente da Amatra XV
homenagear o ministro Milton de Moura

Autoridades durante a abertura do Congresso do TRT em Paulínia: recorde de público

Setor de Imprensa do TRT-15

O jurista Arnaldo Lopes Süssekind,
um dos responsáveis pela elaboração da
CLT em 1941, e o ministro Milton de Moura
França, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), foram homenageados durante o 8º Congresso Nacional de
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região, que aconteceu
entre os dias 19 e 20 de junho, em Paulínia e que teve público recorde, 1.300 inscritos. O primeiro foi homenageado pelo
TRT-15 na pessoa de dois amigos, os juristas Amauri Mascaro Nascimento e Arion
Sayão Romita. Já Moura França foi congratulado pela juíza Ana Paula Pellegrina
Lockmann, presidente da Amatra XV.

Setor de Imprensa do TRT-15

Jurista Arnaldo Süssekind e ministro Milton França, vice-presidente
do TST, foram as grandes estrelas do evento em Paulínia

Juízes entregam placa ao jurista Arnaldo Süssekind

Min. Moura França recebe homenagem da Amatra XV
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A desembargadora do TRT da 2ª Região, Odette Moraes, com a
desembargadora do TRT-15, Olga Aida Joaquim Gomieri

Jurista Arnaldo Lopes Süsseking concede entrevista momentos antes
de ser homenageado no 8º Congresso do TRT-15 em Paulínia

O diretor de Assuntos Legislativos da Anamatra, juiz Renato Henry
Sant’Anna e o vice-presidente da Amatra XV, juiz Flávio Landi

Os magistrados Marcelo Carlos Ferreira e Robson Adilson de Moraes
durante o evento que lotou o Teatro Municipal de Paulínia

O ministro do TST, Walmir Oliveira da Costa, entre os desembargadores
Flávio Allegretti de Campos Cooper e Fernando da Silva Borges

A ex-presidente do TRT-15, desa. Eliana Felippe Toledo, com as
desembargadoras Teresa Asta Gemignani e Susana Graciela Santiso

O vice-presidente do TST, min. Milton de Moura França com o des.
Luiz Carlos de Araújo, sua esposa Maria Lúcia e o des. Gerson Pistori

Magistrados da 15ª Região no hall de entrada do teatro que
abrigou o 8° Congresso Nacional de Direito do Trabalho
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Setor de Imprensa do TRT-15

Congresso do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

As desembargadoras Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla
e Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moares

Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, do TST, troca
impressões sobre o evento com a presidente da Amatra XV

O vice-presidente judicial do TRT-15, des. Renato Buratto, e o
renomado jurista Amauri Mascaro Nascimento
Setor de Imprensa do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

O desembargador do TRT-15, Edmundo Fraga Lopes, com a esposa
Célia Roccio Garcia Lopes na sala vip do congresso em Paulínia

Setor de Imprensa do TRT-15

O ex-ministro do TST Arnaldo Lopes Süssekind autografa
exemplar de sua biografia para o juiz Ricardo Regis Laraia
Setor de Imprensa do TRT-15

A juízas Ângela Bermudes e Alzeni de Oliveira Furlan também
compareceram ao maior congresso jurídico do interior paulista

O min. do TST Carlos A. Reis de Paula entre o min. aposentado do TST
Gelson de Azevedo e o decano do TRT-15, des. José Pedro de Souza

O jurista Miguel Kfouri Neto com o desembargador Lorival
Ferreira dos Santos e o juiz Guilherme Guimarães Feliciano
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Escola da Magistratura
inaugura novas instalações
Sede do TRT-15 volta a ter o nome de seu presidente instalador,
o desembargador aposentado Pedro Benjamin Vieira
evento contou com a presença da presidente da Amatra XV, juíza Ana Paula Pellegrina Lockamnn, do presidente do TRT-15,
desembargador Luiz Carlos de Araújo, do
diretor da Escola da Magistratura, desembargador Flávio Allegretti de Campos Cooper, do coordenador da Escola, desembargador Lorival Ferreira dos Santos, além
de muitos desembargadores e juízes.
Na ocasião, foi feita a entrega simbólica dos notebooks para os juízes da 15ª
Região. Os equipamentos foram entregues ao diretores regionais da Amatra XV
e da Escola da Magistratura.
Homenagem
Presidente instalador do TRT-15, vicepresidente no período de 1986 a 1988 e

presidente de 1988 a 1990, o desembargador Pedro Benjamin Vieira foi o homenageado da noite. Ele volta a dar o nome
ao edifício-sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região.
Em abril de 2007 o CNJ expediu ofício
a todos os tribunais do País proibindo a
colocação de nomes de pessoas vivas nos
tribunais e em qualquer de suas dependências, como salas e auditórios. Este
ano, o conselho reviu a decisão, o que
possibilitou novamente com que o prédio
do TRT-15 voltasse a ter o nome de seu
presidente instalador. Em sua fala, Vieira
agradeceu ao atual presidente pela homenagem, definindo-o como “Luiz Carlos, o restaurador”. Vários desembargadores e juízes prestigiaram o evento, assim como familiares do homenageado.

Setor de Imprensa do TRT-15

As novas instalações da Escola da
Magistratura da 15ª Região, no 3º andar
do edifício-sede do TRT-15, em Campinas,
foram inauguradas no último dia 18 de
junho. A ocasião ficou marcada pela homenagem ao desembargador aposentado Pedro Benjamin Vieira, presidente instalador do TRT-15 em dezembro de 1986,
que volta a dar o nome à sede do Tribunal,
após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
rever a proibição que impedia tribunais
de todo o País colocarem nomes de pessoas vivas em suas repartições.As novas
instalações da escola ocupam praticamente todo o 3º andar do prédio com um
auditório para 90 lugares (duas vezes maior que o antigo), uma sala de informática
com 24 computadores, além de diversas
salas (secretaria, diretoria, biblioteca, dois
depósitos e uma ante-sala para café). O

Des. Pedro Benjamin Vieira descerra a placa que dá seu nome ao Tribunal junto com o presidente Luiz Carlos de Aruaújo
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Setor de Imprensa do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

EMATRA XV

Juízes Ricardo Laraia e Hermelino de Oliveira Santos foram
conferir as novas instalações da Escola da Magistratura

O casal de juizes da 15ª Região Henrique Macedo Hinz
e Laura Bittencourt Hinz também prestigiaram o evento

Setor de Imprensa do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

Desembargador Flávio Cooper e o presidente do TRT-15 Luiz Carlos
de Araújo cortam a fita inaugural do novo espaço da Ematra XV

Setor de Imprensa do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

Des. Luís Carlos Cândido Sotero da Silva conversa com o
desembargador aposentado Oswaldo Preuss durante a inauguração

O des. aposentado Antônio Miguel Pereira e os juízes Lúcio
Salgado de Oliveira e André da Cruz e Souza Wenzel

Desembargadores Adilson Bassalho, Pedro Vieira, Luiz Carlos,
Flávio Cooper e Lorival Santos com a juiza Ana Paula Lockmann

Pedro Benjamin Viera (segundo da direita para esquerda) com
familiares e amigos em frente ao edifício-sede do TRT-15

Setor de Imprensa do TRT-15

A diretora de Distribuição do TST, Adonete Maria Dias Araújo,
entre as juízas Teresa Pedrasi e Maria Helena Falco Salles
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Dep. Regis de Oliveira defende
ano sabático para magistrados
Deputado, que foi juiz de carreira em São Paulo, fala sobre
eleiçõe nos tribunais, remuneração, tempo de serviço, férias
de 60 dias e propõe ano sabático para estudos dos magistrados
A Amatra XV visitou o deputado
federal Regis Fernandes de Oliveira (PSCSP), em seu escritório, em São Paulo. O
parlamentar, que entre outras coisas é
desembargador aposentado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, recebeu para uma entrevista a presidente da Amatra XV,
juíza Ana Paula Pellegrina Lockmann, e o
vice-presidente, juiz Flávio Landi.
Nascido em 1944, na cidade de Monte
Aprazível, interior de SP, Regis de Oliveira
começou sua vida profissional como escrevente e auxiliar da Justiça Federal, entre 1963 e 1970. Tornou-se juiz de direito
do Tribunal de Justiça de São Paulo em
1970. Foi juiz substituto em São Bernardo
do Campo, passou por diversas comarcas,
se titularizou em 1979 e chegou a desembargador em 1990, permanecendo no cargo por sete anos. Durante a carreira, também foi professor-adjunto, assistente, titular e livre-docente, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Em 1995, foi eleito deputado federal
pelo PFL, mas renunciou dois anos depois, por ter sido eleito vice-prefeito de
São Paulo, na chapa encabeçada por Celso Pitta. Ocupou a Secretaria Municipal
de Educação e a Corregedoria-Geral do
Município de São Paulo, por apenas oito
meses, até romper com o então prefeito.
Em 2006, foi novamente eleito deputado
federal, com 48.631 votos.
Durante a entrevista, o deputado enfrentou questões de interesse da magistratura e falou a respeito do andamento
de vários projetos no Congresso Nacional,
como o que trata do reajuste dos subsídios, o de restabelecimento do ATS, a PEC
dos 75 anos, a redução das férias de 60
dias, entre outros.
Foi enfático ao defender o que
chamou de “período sabático”: a cada 7
anos o magistrado deveria se afastar, para
estudar durante um ano. Leia abaixo os
principais trechos da entrevista que o deputado Régis de Oliveira concedeu ao Jornal da Amatra XV.
Jornal da Amatra XV – O senhor se
dedicou, ao longo da vida, à magistratura, às atividades associativas, ao magistério universitário, além de atuar no
Poder Executivo Municipal e exercer
mandato como deputado federal. Qual a
melhor lembrança que guarda desta
vasta experiência profissional?
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Deputado Regis de Oliveira durante entrevista em seu escritório: opiniões claras

Dep. Régis de Oliveira – A melhor
lembrança, com certeza, é da Magistratura, principalmente aquela que eu vivi
no interior. Aí é que você se sente realmente juiz, o contato com a comunidade,
pois se consegue a solução efetiva de
problemas, não só na caneta. Um exemplo disso é o problema com os menores
que eu tive que enfrentar em Juqueirópolis. Cidade pequena, cheia de problemas, e questão de três ou quatro meses,
não tinha nenhum problema na comarca.
Simplesmente porque montei uma entidade, a cidade inteira ajudou. Era um centro de recolhimento de menores, de reeducação, com horta comunitária, onde
eles trabalhavam e vendiam na cidade.
Montei clube dos engraxates, guarda mirim, todos eles trabalhando nas casas
comerciais. Em quatro meses não tinha
mais nenhum tipo de problema. Isso dá
satisfação pessoal, ao lado daquela satisfação de decisão de causas, que você
decide com consciência, acertadamente.

Acho que a carreira deveria ter uma passagem obrigatória pelo interior, a integração do juiz com a comunidade. Claro,
também gostei do trabalho parlamentar e
do Executivo, embora vistos por óticas diferentes. A magistratura - eu sempre digo
isso e os juízes não gostam muito – é muito mais tranqüila, neste aspecto da irresponsabilidade da decisão. Pode ser que
alguém entenda errado isso. Você deu uma sentença, assinou e acabou. Você não
tem mais a responsabilidade do que vai
acontecer daqui pra frente. No caso do
Executivo, basicamente, a responsabilidade é muito forte, porque você não toma
só a decisão, mas tem a responsabilidade
da execução também. Aí é onde a coisa
pega bastante. No Legislativo, eu diria
que é um meio termo, entre a decisão forte e a não-decisão. Você simplesmente dá
um escaninho mental para o juiz trabalhar, o raciocínio do juiz está previsto ali,
naquele escaninho. Então, eu diria que é
uma posição intermediária entre as duas

Entrevista
Deputado
Régis de
Oliveira

Juiz Ana Paula Lockmann e o juiz Flavio Landi, presidente e vice da Amatra XV, entrevistam o parlamentar: assuntos polêmicos

atividades. Mas, neste sentido, a atividade do magistrado é mais cômoda, embora ele leve problemas e se sobrecarregue
com os problemas que ele tem dentro do
processo, e transmite isso para a família,
os filhos e amigos, porque o processo de
decisão é também complicado na sua
cabeça. O que mais me deu satisfação foi
esta parte do juiz ativo e também a parte
decisória, que é essencial, de pacificação
da sociedade, pacificando os conflitos.
Jornal da Amatra XV – Até porque o
reflexo de uma decisão no âmbito
legislativo é muito maior.
Dep. Régis de Oliveira – Quando se
decide uma causa de família, você decidiu pra duas ou três pessoas, para quatro,
cinco, não mais do que isso. No crime é a
mesma coisa, decidiu pra dez ou quinze.
No Legislativo você decide pra todo mundo, para o Brasil inteiro. No Executivo,
quando você tem medidas fortes para serem tomadas, elas também alcançam um
plexo muito maior de pessoas. Por ter sido juiz por convicção, por amor, por uma
carreira, a magistratura foi o que me deu
mais satisfação pessoal.

“Se nós quisermos
ter alguma coisa
realmente séria
no Judiciário, o
presidente, chefe
de poder, tem
que ser eleito pelo
voto dos vitalícios,
assim como o
vice-presidente”
Jornal da Amatra XV – E qual a mai-or
frustração na sua trajetória?

Dep. Régis de Oliveira – Olha, a maior frustração foi ter sido vice-prefeito (de
São Paulo), sem poder ser vice-prefeito.
Eu aceitei ser vice-prefeito de uma pessoa
que não correspondeu ao cargo para o
qual foi eleito, tivemos dissabores brutais, tivemos dissintonias de comportamentos, para dizer eufemismos. Mas, realmente, ter sido vice-prefeito da maior
cidade do País e não poder ter feito nada,
por uma série de circunstâncias, por ter
sido interrompido pelo prefeito, pelo
prefeito ter eliminado qualquer chance
de diálogo, foi uma grande frustração.
Jornal da Amatra XV – O senhor presidiu a Apamagis (Associação Paulista de
Magistrados), a AMB (Associação dos
Magistrados Brasileiros) e a Flam
(Federação Latino-Americana de Magistrados). Acredita que é possível a existência de maior espaço de participação
democrática das associações dentro dos
tribunais, como o direito de assen-to e
voz nas sessões administrativas?
Dep. Régis de Oliveira – Eu sempre
debati por isso. Um dos grandes compromissos meus com a magistratura quando
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presidente da AMB era fazer a eleição
direta do presidente. Não conseguimos
integralmente, mas parte foi atendida.
Hoje há uma eleição – agora frustrada por
decisão do Supremo – mas conseguimos
fazer com que o órgão especial fosse
integrado por desembargadores federais,
ou trabalhistas ou estaduais eleitos. Isso
foi um avanço, pois oxigena um pouco a
decisão, porque queiramos ou não, a cabeça do juiz, ao longo da vida, em que ele
é obrigado a decidir sempre sozinho, fica
limitada na sua dimensão de raciocínio.
Uma das grandes dificuldades que eu tive
foi sair da magistratura, onde sempre decidi sozinho, ou no máximo com mais dois ou três, no caso da decisão colegiada,
para uma decisão com 500. Então saí de
uma decisão unilateral, monocrática, e lá
no parlamento ela é sempre coletiva, você nunca decide sozinho e, por conseqüência, você aprende a ouvir.
Jornal da Amatra XV - A partir do
momento que o juiz vai para a 2ª instância, existe essa decisão coletiva. Ele
argumenta, troca idéias.
Dep. Régis de Oliveira – Como juiz,
você dá sua opinião e acabou, não tem
que fazer mais nada. Lá (no Congresso)
não, a sua opinião não vale, ela tem que
ser questionada sempre. Como processo
de raciocínio, como captação de uma
vontade coletiva, ela é muito complicada.
Por isso que, às vezes, muita gente reclama, “ah, essa lei é mais ou menos, essa não está boa”. Ela nunca vai ser perfeita, porque tem que atender muitas situações, a muitos interesses – religiosos, sociais, espirituais, jurídicos, locais, é muito
complicado. Numa casa onde você tem
gente de todas as regiões do país, das
mais diversas origens, das mais diversas
convicções (sociológicas, religiosas,
filosóficas), para você obter um consenso
nisso, é loucura, é muito complicado.
Jornal da Amatra XV – O senhor é a
favor de eleição dos membros das
administrações dos tribunais, em que
tivessem direito a voto todos os magistrados da respectiva corte?
Dep. Régis de Oliveira – Todos os juízes vitalícios têm que votar diretamente
para presidente, de qualquer grau. Se nós
entendermos o presidente do tribunal como um chefe de poder, ele tem que ter
compromissos políticos, porque nem
sempre a pessoa que ascende à presidência de um tribunal está predisposta a
qualquer tipo de mudança. Ele tem que apresentar um projeto, uma proposta. O
que ele vai fazer lá? Ele vai lutar por aumento de vencimentos, por aumento de
cargos? Ele vai lutar por melhorias para os
servidores públicos, vai criar cargos de
carreira? Tem que ver o que ele vai fazer.
Eu não posso conceber jamais alguém
que assuma um cargo desses e não tem
compromisso com ninguém, com nada.
Simplesmente porque ele não ouve ninguém. Isso é ditadura e não é isso o que a
gente quer para o Judiciário. A gente quer
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um Judiciário aberto, avançado, com idéias, não politizado. Mas a política, mesmo
ela, é uma parte natural do processo. Não
tem como afastar isso. Há 30 anos eu já
defendo que o presidente e o vice-presidente de tribunal sejam eleitos por votos
de todos os juízes. O corregedor eu tenho
restrições que ele peça votos. Porque
quando pede votos, fica sempre um compromisso entre A e B. Se nós quisermos
ter alguma coisa realmente séria no Judiciário, o presidente, chefe de Poder, tem
que ser eleito pelo voto dos vitalícios, assim como o vice-presidente. Os não-vitalícios não, porque eles ainda não integram
a estrutura definitiva do Judiciário.
Jornal da Amatra XV – Se houvesse a
mudança, os magistrados de primeiro e
segundo grau votariam. Como o senhor
vê essa situação do suposto candidato
fazer campanha? No nosso caso, são 599
cidades e um Estado imenso para
percorrer.
Dep. Régis de Oliveira – Ele tem que
fazer política. A política não é má para os
tribunais, ela é saudável, ela oxigena. Ela
dá uma coisa importante que se chama
simplicidade, humildade. Para o juiz sair
da sua prepotência. Não digo que todos
sejam, é evidente que não, mas há quem
seja. O juiz (candidato a presidente de Tribunal) tem que buscar votos, tem que ir
lá, pedir, tem que ter uma proposta. Como é que ele vai saber se ele vai criar vara
em Santa Fé do Sul se ele não foi lá, se ele
não conhece o lugar. Aí você pode dizer:
“mas tem dados estatísticos para isso”.
Mas eu digo, eles (os dados) são frios.
Tem que saber a realidade, se precisa de
uma ou de duas varas. E isso (eleições
mais amplas) nós temos um grande exemplo no Ministério Público, que foi

uma instituição que se fortaleceu muito
depois disso.
Jornal da Amatra XV – A Emenda
Constitucional n. 45 trouxe para a Justi-ça
do Trabalho a competência para conhecer das ações acidentárias e de disputas entre sindicatos. Qual a sua opinião a respeito?
Dep. Régis de Oliveira – Sou favorável, acho que são coisas vinculadas, conexas. E a conexidade significa a vinculação
por prevenção. Quem tem o encargo de
decidir as causas trabalhistas, nada mais
razoável que as causas conexas sejam a
ele atribuídas.
Jornal da Amatra XV – O juiz brasi-leiro
está preparado para os atuais de-safios da
prestação jurisdicional?
Dep. Régis de Oliveira – Acho que o
juiz deveria ter o que eu chamo de ano sabático. Ele deveria, a cada sete anos, ter
um ano para se reciclar, porque com o
massacre de processos que ele recebe,
ele não tem tempo pra estudar, para aprimorar seu conhecimento. Ele fica só decidindo, decidindo e decidindo. E ainda é
cobrado para ter que apresentar não só
qualidade, mas também formar quantidade. Isso é ridículo, isso é ruim. Mas é a
realidade, não podemos dizer também:
“faça qualidade, não faça quantidade”,
porque aí você prejudica a prestação jurisdicional. Ele tem que aliar as duas
coisas e para isso ele tem que ter um tempo de reflexão. Eu debati muito por isso.
Existe em vários países do mundo. O juiz
fica afastado, um ano ou seis meses, faz
um curso, descansa, lê, se aprimora. Porque nem sempre o juiz quer apenas ficar
nos textos legais. Ele tem que ler uma po-

Deputado Regis lê o Jornal da Amatra XV: magistratura representada no Congresso Nacional

Entrevista
esia, um romance, como uma pessoa normal. E todo mundo quer que o juiz só seja
isso, exige dele uma coisa, mas não dá
chance para ele fazer assim. Ele tem que
ter um período de descanso, para reciclar
seu valores, fazer coisas novas. Fora do
País isso é comum. Eu me lembro bem
que para conseguir a primeira liberação
do Tribunal de São Paulo para que um juiz
fosse fazer um curso no exterior foi no
fórceps. O caminho está sendo trilhado,
obviamente que com dificuldades.
Jornal da Amatra XV – Se lhe fosse
permitido inserir uma única alteração na
legislação processual do Brasil, qual seria
e por quais motivos?
Dep. Régis de Oliveira – Certa vez fui
convidado pelo ministro (da Justiça)
Jarbas Passarinho para preparar as
reformas processuais, de pacotinho em
pacotinho, para fazer a reforma do
Código. O primeiro que começou isso fui
eu. Aí, designei um grupo de
processualistas, dentre os quais o Sálvio
de Figueiredo Teixeira, Athos Gusmão
Carneiro, Arruda Alvim. A primeira
medida seria acabar com o procedimento
cautelar. O juiz tomaria as medidas
cautelares que ele definir. Tinha que
acabar com toda aquela parte de medidas
cautelares, com seus novecentos e tantos
artigos, absolutamente inúteis. Eu
esvaziaria toda a formalidade e a parte
burocrática do processo. Nem Kafka, nos
seus melhores tempos de escrever
literatura do absurdo, conseguiu
imaginar uma situação processual tão
complicada como a nossa. Porque a
legislação processual nos desafia, porque
é outra insanidade. Todos os fatos que
você faz numa fase, você repete na outra.
É a repetição de atos inúteis. E hoje
também precisa colocar os mecanismos
de captação rápida das declarações,
gravar uma audiência, porque no final,
em média, isso é barato. Você tem o
processo virtual, a videoconferência, vai
ouvir o bandido na cadeia, ele não
precisa sair de lá. Há mais de 20 anos eu vi
isso nos Estados Unidos. Se você pensar
em pegar estes grandes bandidos que
estão presos por aí e trazer este pessoal
de viatura e levar de volta, é um risco que
a sociedade corre, sem falar nos gastos,
porque você deixa os policiais retidos ali.
Temos que fazer tudo por vídeoconferência, tudo no processo digital. É a
mecânica dos tempos e não querer
aceitar isso só vai nos atrapalhar.
Jornal da Amatra XV – Qual a sua
opinião sobre a composição, prevista em
lei, e a atuação do Conselho Nacional de
Justiça?
Dep. Régis de Oliveira – Sempre fui
contra o Conselho Nacional de Justiça,
sempre escrevi contra. Agora, tem feito
alguns trabalhos interessantes. O de nepotismo, fixação de um teto. Mas o CNJ
tomou um caminho que não é o dele.
Acho que o ministro Gilmar Mendes recoloca o conselho nos trilhos. Porque eles

estão trabalhando hoje sem um membro
da Câmara dos Deputados, que até hoje
não foi nomeado, não foi submetido a
exame no Senado. O membro do Ministério Público demorou três, quatro meses,
para ser nomeado. E estão tomando medidas absolutamente ridículas, e o próprio Supremo tem dado liminares contra
decisões do CNJ. Então, um trabalho administrativo, burocrático, que deveria se
pautar por isso, e pensar o Poder Judiciário, acaba perdendo tempo com coisas
menores, com concurso de escrevente
em São Paulo ou no Piauí. Isso não é
competência do CNJ. Recentemente, eles
suspenderam um concurso no Rio de Janeiro, um concurso de juízes, que já tinham tomado posse, estavam há dois
meses no exercício e eles deram uma
liminar pra tirá-los da função. Isso não é
matéria administrativa, isso é matéria jurisdicional. Quem quiser anular o concurso, que vá pelas vias próprias. Mas eles
deram a liminar e sustaram o concurso. E
por três ou quatro meses, o Rio ficou sem
sei lá quantos juízes. É coisa de louco. O
CNJ tem que pautar sua conduta para repensar e engrandecer o Judiciário.
Jornal da Amatra XV – O senhor é juiz

“O juiz deveria, a
cada sete anos, ter um
ano para se reciclar,
porque com o massacre
de processos que ele
recebe, ele não tem
tempo para estudar,
para aprimorar seu
conhecimento”
de carreira do Tribunal de Justiça de São
Paulo. Ingressou como juiz su-bstituto e
aposentou-se como desem-bargador.
Qual a importância que o adicional por
tempo de serviço tem para a carreira da
magistratura?
Dep. Régis de Oliveira – Como houve
uma pressão tempos atrás para aumentar
o subsídio do juiz-substituto, ficou com
pouca diferença na carreira. Então,
quando atinge o teto, não tem mais para
onde subir, e isso causa um desestímulo.
Então, a proposta que me foi levada é
exatamente esta. Porque a pessoa chega
aos 35 anos de magistra-tura hoje e quer
sair. Vai ficar fazendo o que lá? Com isso,
você perde grandes va-lores, porque não
tem nenhum atrativo para continuar na

carreira. Então, você li-berando o teto com
os adicionais e as indenizações eu acho
que você conse-gue segurar algumas
pessoas na carreira. E, a partir daí, tem
outra questão a ser levantada, que é a
elevação da idade para 75 anos da
aposentadoria compulsória. Não há
consenso (na Câmara) e por isso não foi
para a pauta ainda. Mas em algum
momento vai ser discutida e votada. As
associações são contra e os tribunais a
favor. Fica este confronto de idéias. Enquanto tiver isso, não passa. Por quê?
Porque precisa de 318 votos para aprovar
uma emenda constitucional. Como não
há o consenso, isso não anda.
Jornal da Amatra XV – O senhor já tem
opinião a respeito?
Dep. Régis de Oliveira – Eu até acho
razoável a elevação da idade, mas voto de
acordo com as associações, porque eu
não posso jogar a minha história fora.
Mas acho que pode haver um meio
termo. Eu conheço experiência de alguns
países que quando o juiz completa 70
anos, ele passa a exercer outras funções
que não aquelas estritamente jurisdicionais. Por exemplo, funções de conciliação, julgar causas menores, criar uma
espécie de juizado de alçada, a forma
antiga, com essas pessoas de mais idade,
mas que continuam com saber jurídico.
Jornal da Amatra XV – E com efetivos
poderes para homologar e conciliar?
Dep. Régis de Oliveira – Com tudo.
Mas não uma jurisdição regular, uma
jurisdição paralela. Seria uma espécie de
“Senado” do Judiciário. Porque você tem
a experiência das pessoas e não vai jogar
fora. E estimularia para que elas ficassem,
mais dois, três ou cinco anos. Seria uma
belíssima solução. Mas, colocado o projeto dos 75 anos em pauta, eu voto contra,
voto junto com as associações.
Jornal da Amatra XV – O senhor acredita que esses argumentos quanto à
importância do ATS sensibilizarão os
parlamentares?
Dep. Régis de Oliveira – A reação inicial foi muito forte. Tomei bordoada dura.
Não vou falar nomes. Mas, depois, com
persuasão, foi aprovado sem maiores problemas. Agora, vamos para a fase de mérito, na comissão especial. É uma fase mais complicada, mas também acho que
nessa fase é aprovado. A grande convicção quem tem que fazer são as associações, os juízes, para pegar os deputados
e explicar a eles. O meu argumento básico é que estamos perdendo grandes valores. E, se for aprovado, vamos deixar com
que fiquem na carreira mais um tempo,
liberando o teto. Houve muita resistência,
resistência dura até. Eu fiquei quietinho,
porque não era hora de brigar, mas na
seqüência o projeto foi aprovado na CCJ.
Eu quero que seja aprovado e para isso é
necessário pressão das associações.
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Entrevista
Jornal da Amatra XV - O Senhor tem
acompanhado as discussões no Congresso a respeito da nova Lei Orgânica da
Magistratura Nacional?
Dep. Régis de Oliveira – Seja qual for
o projeto que vier, nós vamos mexer na
lei. Há uma predisposição na Casa, pelo
menos naquela ligada ao Judiciário, de
fazer uma lei boa, uma lei sancionatória,
que dê respaldo ao juiz, que possa ser
útil, importante para a magistratura. E
quando o pessoal fala em lei orgânica,
eles querem amarrar o juiz. Não é isso. O
juiz tem punição da sociedade, o mau juiz
sofre ações externas e agora, internas, do
CNJ. Não precisamos criar mais nada, nós
precisamos dar respaldo ao juiz, para que
ele possa desenvolver bem a carreira,
com a preservação das garantias constitucionais e institucionais. É verdade que a
experiência de alguns países não tem
conduzido neste sentido. O que nós temos visto aí é o esvaziamento da carreira.
No Chile hoje, onde tenho bons amigos,
o juiz não tem aposentadoria. Como aqui,
agora, com os novos concursados, que
vão cair na vala comum. Isso ainda não
despertou a atenção das pessoas. Ele vai
ter a vala comum de R$ 2,4 mil quando se
aposentar. Eu quero ver estar ganhando
R$ 20 mil e ir para R$ 2 mil. Aí é que vai
começar o estrago. E as associações não
estão se movimentando para alterar isso.

Regis: “ATS só será aprovada com pressão”

Jornal da Amatra XV – Hoje estamos
no momento da criação da comissão
especial para a PEC do ATS. O senhor
acredita que a comissão aprove o projeto
num prazo razoável?
Dep. Régis de Oliveira – Só se hou-ver
pressão das associações. Hoje deve ter
umas duzentas propostas de emenda
constitucional para designar comissão
especial. Claro que tem muitas bobagens.
Se houver pressão de todas as associações sobre a presidência (da Câmara), ela
pode pinçar esta aí e liberar os líderes para indicar os integrantes. Como sou primeiro signatário da proposta, não posso
relatar, mas posso presidir. Dá pra passar.
Jornal da Amatra XV – As associa-ções
de magistrados da Justiça do Tra-balho
lutam pela aprovação de proje-tos de lei
que garantam a preservação dos valores
remuneratórios dos juízes. Como o
senhor vê a questão do reajus-te dos
subsídios dos juízes federais?
Dep. Régis de Oliveira – Tem que
passar. Eu acho que o juiz, pela função
que exerce, tem que ser muito bem pago.
Eu sempre digo: o juiz não pode fazer mais nada, a não ser vida acadêmica. Enquanto no Congresso o camarada consegue manter o seu escritório funcionando,
sua fazenda produzindo, ele consegue
fazer sua indústria produzir, o juiz não.
Então, ele tem que ser compensado.
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“(...) o CNJ tomou um
caminho que não é o
dele. (...) O CNJ tem
que pautar sua conduta
para repensar e
engrandecer
o Judiciário”
Jornal da Amatra XV – Mas as associações estão apostando na não-regulamentação da Emenda Constitucional
que alterou a aposentadoria.
Dep. Régis de Oliveira – Mas aí uma
hora vem a regulamentação e como é
que faz? Este eu acho o maior problema
hoje da magistratura. Até a Emenda você
tem um tipo de juiz, depois vem outro
que, ao final da carreira, não vale mais
nada. No Chile, os juízes não têm nada.
Lá, você paga a sua previdência. Você vai
depositando o que quiser para fazer o
seu futuro. Claro que aqui, pelo próprio
conservadorismo nosso, não há clima pra
se tentar alguma coisa parecida.
Jornal da Amatra XV – Como o
deputado avalia as férias de 60 dias para
os magistrados?

Dep. Régis de Oliveira – Isso aí vai ter
problema sempre. E há outro proble-ma:
o recesso. Quando você susta os pra-zos,
você envolve os advogados, os funcionários, que ficam amarrados no final
de ano, causando desconforto. Com isso,
vocês perderam um grande aliado, que
era a Ordem dos Advogados. Agora, eu
acho que os 60 dias são necessários, mas
é um discurso ruim de vender. Porque
você chega lá no Congresso e ouve: “mas
porque só eles? E o operário, o cara que
está assentando tijolos com o lombo ardendo no sol?” É um discurso ruim de
segurar, muito difícil. Mas, se vier, eu vou
votar contra a redução das férias. Vou
prestigiar a magistratura. Mas acho que
vocês deveriam trabalhar o ano sabático.
Jornal da Amatra XV – Deputado, o
senhor é relator do foro privilegiado. O
que o senhor pensa a respeito?
Dep. Régis de Oliveira – Vai todo
mundo pra vala comum. Todo mundo
para o primeiro grau de jurisdição. Estou
encaminhando meu relatório, está quase
pronto, não tenho uma decisão formada,
porque eu preciso de consenso na Casa.
Tenho problemas com chefes de poder.
Como é que um juiz de primeiro grau vai
mandar prender o Presidente da República? Tem que ter um foro específico. Exemplo: o deputado federal por São Paulo responde no foro tal de São Paulo. Não posso deixar que ele responda lá em Votuporanga ou em Taubaté, senão fica uma loucura. A proposta inicial é colocar todo
mundo pra responder no primeiro grau,
salvo os três chefes de Poder em âmbito
nacional: o Presidente da República, o
Presidente do Supremo e o Presidente do
Congresso. Agora, isso passa? Difícil.
Jornal da Amatra XV – E o projeto que
criminaliza violações de prerroga-tivas de
advogados? O pessoal entende que cria
uma norma penal em branco.
Dep. Régis de Oliveira – Não, não.
Fixamos bem isso agora, eu fiz a alteração. A proposta inicial penalizava “atentar
contra a prerrogativa do advogado”. Propus uma alteração que diz “(...) atentar
contra a prerrogativa do advogado, causando dano ao cliente”. Fico mais ou menos assim, ele vai ter que provar o dano,
não meramente o crime formal. Do jeito
que ficou está bom. Está na pauta e deve
ser votado logo, porque a maioria dos
deputados são advogados. Do jeito que o
projeto estava na sua origem, era muito
arriscado. Tudo era crime. Agora tem que
ser demonstrado o dano, tem que provar,
por exemplo, que o cliente morreu naquele dia porque o juiz deixou de atender
ao advogado ou coisa assim.
(NR: A proposição legislativa está atualmente com o relator na CCJ, senador Demostenes Torre (DEM-GO), um ex-promotor, aguardando parecer. A Anamatra foi a
primeira entidade a fornecer nota técnica
contrária ao PL e agora trabalha pela rejeição do mesmo no Senado. A AMB e Ajufe
também trabalham no assunto.

Festa da Amatra XV

A juíza Luciana Caplan na festa que reuniu magistrados
e familiares na boate do Tênis Clube em Campinas

A presidente da Amatra XV, Ana Paula Pellegrina Lockmann,
com o juiz Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani

Os juízes Júlio César Roda e Rene Jean Marchi Filho colocaram o
papo em dia na comemoração da Amatra XV após o congresso

Os magistrados da circuncrição de Sorocaba Mauro César Luna Rossi
e Valdir Rinaldi Silva com o juíz de São Carlos, Walter Gonçalves

Juiz André da Cruz e Souza Wenzel com as juízas Rita de Cássia
Scagliusi do Carmo e Sandra de Poli no Tênis Clube campineiro

Os juízes Conceição Rocha de Petribu Faria, Ana Paula Alvarenga
Martins, Carlos Eduardo Oliveira Dias e Márcia Sampaio Mendes

A juíza Fátima Viana Coelho, a desa. Helena Rosa Lins Coelho e o
marido Carlos Eduardo com a desa. Susana Santiso e a filha Patrícia

Os juízes Luís Rodrigo Braga (com a esposa Rosana), Firmino Alves
Lima, Guilherme Guimarães Feliciano, Kátia Pasquini e Eucymara Ruiz
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Notebooks são entregues aos juízes da 15ª
uma ferramenta essencial ao magistrado
trabalhista no desenvolvimento do trabalho mais célere. Em breve, serão entregues os demais equipamentos, conforme
logística a ser definida em função das
localidades dos juízes.

Setor de Imprensa do TRT-15

Paulínia foram entregues cerca de 150
computadores aos juízes de primeira instância. Esta é uma postulação antiga da
Amatra XV, que agora foi atendida integralmente. A Associação pleiteava este
benefício por entender que o notebook é

Setor de Imprensa do TRT-15

A entrega simbólica dos notebooks
para a magistratura da 15ª Região aconteceu no dia 18 de junho, durante a inauguração das novas instalações da Escola da
Magistratura da 15ª Região, na sede do
TRT-15. Durante o Congresso do TRT em

Juiz Édison Pelegrini recebe notebook do des. Lorival Santos

Juiz Mauro Luna Rossi com o des. Renato Buratti

Prêmio Anamatra de
Direitos Humanos 2008
As inscrições para o Prêmio Anamatra
de Direitos Humanos 2008 já estão abertas. Com três categorias - Instituição, Judiciário Cidadão e Imprensa - o prêmio, assim como ocorreu em 2007, buscará distinguir a ampla diversidade de atores e ações que são desenvolvidas no Brasil com
o esforço e intenso comprometimento de
pessoas físicas e jurídicas na promoção e
defesa dos direitos humanos no mundo

do trabalho. Além das inscrições individuais, a Anamatra atuará como observatório
das ações e projetos desenvolvidos por
instituições e/ou pessoas físicas e jurídicas, indicando aqueles que se destacarem durante o ano de 2008, para concorrerem ao Prêmio. Associados da Anamatra, Diretoria e presidentes das Amatras também poderão indicar os trabalhos
observados durante o ano.

Movimento pela revisão do
teto e contra a PEC dos 75
A Frente Associativa da Magistratura e
do Ministério Público da União - composta pela Anamatra, Ajufe, ANPT, ANPR,
AMMPM, AMPDFT, Amagis, AMB e a Conamp realizaram em junho, na Câmara
dos Deputados, um movimento pela inclusão em pauta do Projeto de Lei n°
7.297, de 2006, que dispõe sobre a revisão
do teto remuneratório dos ministros do
Supremo Tribunal Federal. Uma semana
depois foi a vez da “PEC dos 75” ser alvo
de mobilização em Brasília.
O presidente da Anamatra, Cláudio José Montesso, explica que o projeto sobre
a revisão do teto remuneratório tem particular relevância para toda a magistratura,
porque dá efetividade ao princípio da revisão anual dos subsídios, com reposição
de perdas inflacionárias.Com a presença
dos deputados Régis de Oliveira (PSC-SC),
Flávio Dino (PCdoB-MA), Antônio Biscaia
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(PT-RJ) e Elcione Barbalho (PMDB-PA), a
Frente Associativa fez um ato público pela
rejeição da PEC 457/2005, que aumenta a
idade da aposentadoria compulsória para
servidores públicos de 70 para 75 anos. O
evento foi o primeiro de uma série de atos
públicos pela rejeição da proposta.
Na ocasião, Montesso fez a leitura do
Manifesto contra a Elevação da Aposentadoria Compulsória, documento produzido pela Frente e que vem sendo distribuído aos parlamentares, desde a apresentação da PEC ao Congresso, ocorrida no ano
passado. O magistrado destacou que a
medida não é boa para o país, já que o interesse do serviço público não comporta
a ampliação da idade da aposentadoria
compulsória. "A PEC serve apenas a uns
poucos, interessados em manter a sua
reserva de poder por um bom tempo",
alertou o presidente da Anamatra.

Sorteados para
congresso
na Alemanha
A Amatra XV sorteou no dia 30 de maio, às 18h, na sede, as duas passagens aéreas para o Congresso Internacional da
Anamatra, na Alemanha, que acontece
entre os dias 13 e 17 de outubro deste
ano. Os ganhadores foram os juízes Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa e
Hélio Grasselli, titulares de Campinas e
São José do Rio Preto, respectivamente.
O sorteio foi feito pelo juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga, titular de Araraquara
e diretor financeiro da Amatra XV. Ao todo, foram 19 magistrados inscritos.Como
a Amatra XV tem o direito de indicar até 10
participantes, estes também foram sorteados. Além dos dois juízes, a lista, que
também é a de suplentes do sorteio da
passagem, tem, pela ordem, os magistrados Laura Bittencourt Hinz, Maria da
Graça Bonança Barbosa, Álvaro dos Santos, Firmino A. Lima, Fernanda C. de Moraes Fonseca, Henrique Macedo Hinz, Eucymara M. Oliveto Ruiz e Teresa C. Pedrasi.

Seminário
O Seminário Nacional sobre Acidente de Trabalho e Saúde Ocupacional acontecerá entre os dias 13 e 15 de
agosto no Espaço de Eventos Hakka,
em São Paulo. O evento é organizado
pela Anamatra em parceria com a Amatra 2, a Ematra da 2ª Região, a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas (Abrat), e a OAB.

Giro de Notícias

15ª tem 40% das teses aprovadas no Conamat
Cerca de 40% das teses aprovadas no
XIV Conamat, realizado entre os dias 29
de abril e 2 de maio, em Manaus, são de
juízes da 15ª Região. Os associados à Amatra XV apresentaram 19 das 47 aprovadas. Ao todo, foram apresentadas 51 teses, sendo três rejeitadas e uma acolhida
como contribuição científica.
Segundo a presidente da Amatra XV,
juíza Ana Paula Pellegrina Lockmann, a
grande participação reflete a preocupação e a conscientização dos magistrados
da 15ª Região com as questões sociais.
”Além disso, demonstra o alto índice
técnico-científico de nossos colegas. A
15ª Região está de parabéns", afirma Ana
Paula Lockmann.
As ementas das teses já estão disponíveis no site do Conamat, no link "Trabalhos Científicos". As teses foram submetidas às comissões temáticas e depois
seguiram para a plenária que encerrou o
evento, da qual somente participaram
magistrados associados da Anamatra.

Parte dos magistrados da 15ª Região que participou do XIV Conamat em Manaus

Associado recebe assistência perante o CNJ
A Corregedoria do Conselho Nacional
de Justiça, em decisão proferida no dia 08
de maio de 2008, arquivou representação
contra o juiz da Vara do Trabalho de Itu,
Luis Martins Junior, por alegada morosidade no cumprimento de carta precatória
remetida àquela unidade jurisdicional.
No pedido, feito diretamente pelo reclamante, chega-se a alegar que a “falta de
ação da Vara de Itu é um ato de prevaricação”, alegação refutada de forma inequívoca pela decisão do CNJ.
A Corregedoria do Conselho afirma,

em sua decisão, que “não se pode conceber o tempo de processo como resultado
de uma lógica formal, matemática e precisa. Para considerar caracterizada infração
disciplinar por ocorrência de excesso de
prazo injustificado no tramitar de uma demanda, diversos elementos devem ser
levados em consideração, tais como, a
duração da lide, a complexidade da causa
e a sobrecarga de atividades impostas aos
magistrados e servidores do Judiciário”.
Em seguida, considerou justificado o prazo que se fez necessário para cumprimento da precatória, e afirmou: “Resta

evidente o compromisso do Juiz Deprecado em cumprir a carta precatória...”.
O associado Luis Martins Junior
solicitou assistência à Amatra XV, para
acompanhar o caso. Como a questão era
inédita, pois envolvia assistência perante
o CNJ, a Comissão de Prerrogativas da
Amatra XV determinou que a matéria fosse levada à Anamatra, que deferiu assistência. No entanto, a Amatra XV realizou
vários contatos com o magistrado auxiliar
que atua na Corregedoria do Conselho
Nacional de Justiça.

Justiça do Trabalho da 15ª Região nega
volta de acusados a direção de sindicato
O juiz do trabalho substituto Aparecido Batista Oliveira, em atuação na 1ª
Vara do Trabalho de Campinas, julgou improcedente ação movida pelo ex-presidente do Sindicato dos Condutores Rodoviários e Anexos de Campinas e Região,
Matusalém de Lima, e por mais dois sindicalistas, Gabriel Francisco de Souza e
Izael Soares de Almeida, em que pretendiam retomar a direção da entidade.

Os ex-dirigentes deixaram seus cargos depois de serem acusados de envolvimento em um esquema de extorsão
denunciado pelo Ministério Público. A
Promotoria acusa os sindicalistas da entidade pelos crimes de formação de quadrilha e extorsão qualificada.O advogado
de defesa anunciou que vai recorrer da
decisão. A vítima do esquema denunciado pelo MP foi a Master Saúde. No início

de março, a advogada Kátia Gomide, o
marido dela, o assessor sindical Marcos
Cará, e Gabriel Souza foram flagrados pelo MP extorquindo dinheiro da empresa e
foram presos. Dois dias depois, a polícia
também prendeu Matusalém. Na época,
eles ameaçavam deflagrar uma greve no
transporte público de Campinas e região
se a empresa responsável pelo plano de
saúde não lhes pagasse R$ 600 mil.

Atendimento especial para associado da Amatra XV. Consulte tarifas imperdíveis.

Instituto de Reabilitação

de Campinas

Entidade presidida por juiz do trabalho aposentado oferece cursos
de informática e alfabetização de adultos, encaminha doentes
para o Hospital Beneficência Portuguesa e distribui cestas básicas.
O Núcleo Residencial Nossa Senhora
de Aparecida, na região dos DICs (os Distritos Industriais de Campinas), é o típico
lugar onde o Estado não chega. A maioria
das ruas de terra é intransitável. Em uma
dessas vias fica o Instituto de Reabilitação
de Campinas (Ircamp), fundado em 1981
e que desde 2002 tem como presidente o
juiz do trabalho aposentado Sebastião Ximenes Júnior. A entidade é uma espécie
de “sala de estar” da comunidade, que utiliza os computadores, a biblioteca e o
saber dos colaboradores para agregar conhecimento. Mas, atualmente, o principal
benefício da instituição é o encaminhamento de doentes ao Hospital Beneficência Portuguesa, para uma série de procedimentos totalmente gratuitos.
Ao longo do tempo, o Ircamp mudou
seu ramo de atuação social. A entidade
foi fundada por professores e funcionários da Unicamp para reabilitação de
pessoas com deficiência provenientes de
acidentes. Para isso, a entidade dispunha
de vários profissionais como fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiras e terapeutas
ocupacionais. A ONG era basicamente
mantida com verba dos governos estadual e municipal, verba esta que foi corta-

Alfabetização de adultos no Ircamp: aulas concorridas

da em 2000. Nos dois anos seguintes, a
única atividade desenvolvida foi a distribuição de leite.
Em meados de 2002, o juiz Sebastião
Ximenes Júnior, que já conhecia o trabalho, foi convidado a participar da diretoria
da ONG. “Estava tudo muito parado, apenas a distribuição de leite. Consegui alguns doadores e um ano depois viemos
para o prédio – alugado – onde estamos
até hoje. A idéia inicial e que funciona até
hoje é que a instituição seja a extensão da
casa das pessoas. Não precisa de cadastro para entrar. Os moradores chegam,
sentam nas cadeiras, aprendem, ensinam, usam os computadores. É como se
fosse a sala de estar de cada um”, diz ele.

A assistente social Sônia e o juiz Sebastião
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O magistrado firmou um convênio
com o presidente da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, Arly de Lara
Romêo, que também é diretor jurídico do
Ircamp. Com a parceria, mensalmente
são encaminhados diretamente ao ambulatório do hospital cerca 45 moradores do
bairro. A triagem é feita pela assistente
social Sônia Maria dos Santos Fernandes
Davi, que é a responsável também por comandar o dia-a-dia da ONG. “Os moradores vêm aqui, passam por uma entrevista

onde é constatada a condição financeira
precária, antes de serem atendidos nas
especialidades de ginecologia, cardiologia, clínica médica, otorrinolaringologia,
ortopedia e pediatria. Se a pessoa estiver
com problema de coração e na coluna,
por exemplo, é encaminhada para os dois
especialistas”, explica Sebastião.
De acordo com Sônia, a demanda é
muito grande e o posto de saúde da
região é deficitário e está sempre lotado.
“Por isso, nós trabalhamos com orientação e prevenção, para chegar antes da doença, porque assim evita o prejuízo físico
e financeiro. A qualidade de vida da pessoa melhora”, conta ela. Além dos atendimentos, todos os custos com exames laboratoriais, internações e cirurgias são
pagos pelo hospital.
A região onde fica o Ircamp tem cerca
de 150 mil moradores. “A demanda é muito maior que muitas cidades, mas recebe
pouca atenção da Prefeitura”, observa
Sônia. Ela cita o exemplo de um morador
do bairro que espera há quase três anos
por uma cirurgia cardíaca. “Ele veio aqui,
passou pelo cardiologista e depois de 15
dias realizou o cateterismo. Na rede
pública é muito difícil ser atendido”.

Fotos: Divulgação

Matéria Especial

Cursos
Com oito computadores, a entidade
também oferece curso básico de informática, cujos professores voluntários são Izaltino Lobato, conhecido por Tino e Sidenildo de Oliveira Neris, este com 18
anos e que desde os 14 trabalha na ONG.
“Eu gosto de informática e aqui tenho a
oportunidade de ensinar e aprender um
pouco mais sobre o assunto. No futuro
quero ser professor mesmo”, afirma o jovem, que três vezes por semana dá aulas
no local. Quando não está ensinando,
Sidenildo aparece para fazer trabalhos
escolares – ele cursa o 3º ano do ensino
médio pela manhã.
O Ircamp também oferece alfabetização de adultos e reforço escolar para crianças diariamente, sob coordenação dos
voluntários Tino e Dona Irma. E as aulas
são concorridas. A baiana Maria Bernadete Silva, 70 anos, é uma das alunas mais

Moradores atendidos pela ONG com o juiz Sebastião Ximenes Junior: sala de estar de cada um

assíduas. Ela não tem aposentadoria e para sobreviver recolhe material reciclado,
ocupação que lhe rende R$ 100 mensais.

Antes analfabeta, ela já consegue escrever bem e copiar a lição do quadro negro.
“Aqui eu estou no céu”, resume ela.

Plano é atender mais e melhor
O Ircamp sobrevive de doações que
somam cerca de R$ 1mil mensais. É pouco, muito pouco. “Nós distribuímos cerca
de 10 cestas básicas por mês às famílias
mais necessitadas, quase sem renda e
com filhos pequenos. É o que dá pra comprar. Pagamos o aluguel de R$ 300 e os
custos da sede (água e luz). É só fazer as
contas. Para manter a estrutura e até ampliá-la é preciso mais doadores fixos”, argumenta o juiz aposentado Sebastião Ximenes Júnior, presidente do instituto.
Mas mesmo com as dificuldades, ele
faz planos para a entidade crescer. “Temos o desejo de atender melhor as famílias, com mais cestas básicas, cursos profissionalizantes, como o de corte e costura, e também montar um coral com as
pessoas do bairro. Mas faltam todas as
condições ainda – verba, espaço e profissionais”, diz. Outros projetos que fazem
parte dos planos do magistrado é montar
uma cooperativa de reciclagem em um
espaço maior no mesmo bairro.

Aliás, Sebastião faz questão de lembrar a importância dos voluntários da entidade – dois da limpeza (Alice de Souza e
Marinete Godê), dois da alfabetização
(Tino e Dona Irma) e um da informática
(Tino e Sidenildo). “São pessoas da própria comunidade que doam um tempo
significativo de seu dia, mas que também
usufruem dos benefícios da entidade. É
uma troca em que todos saem ganhando”, comenta o magistrado. A assistente
social Sônia Maria dos Santos Fernandes
Davi, que cuida da parte administrativa da
ONG, é funcionária do Hospital Beneficência Portuguesa.
Aposentado desde 1997, Sebastião
também atuou como juiz voluntário na
Semana da Conciliação específica da 15ª
Região, ocorrida entre os dias 12 e 16 de
maio. “Sempre tive vontade de retribuir
de alguma forma o que a vida me deu.
Acho muito importante as pessoas não
olharem só para elas mesmas”, explica o
juiz do trabalho aposentado.

Maria Bernadete: “Aqui eu estou no céu”

Visão sobre educação está mudando, diz assistente
A assistente social Sônia Maria dos
Santos Fernandes Davi afirma que a percepção da população mais carente em relação à educação está mudando. “Atendo
diariamente muitas pessoas e percebo
que o povo está mais preocupado com educação. As pessoas têm a consciência
de que sem estudo não vai sair daquela
situação vulnerável”, diz ela.
O Ircamp orienta e incentiva os moradores a estudar. “A gente fala que não
tem essa de achar que não é possível, porque está velho e não tem condições. O
que não pode é ficar esperando que alguém faça por eles. Tem que estudar e
correr atrás”, ressalta Sônia. A assistente
social define o Ircamp como um ponto de

apoio importante na esquecida região.
“Nesse universo de exclusão, a ONG é um
lugar que os moradores vêm para falar o
que estão sentido e sofrendo e isso já
alivia de alguma maneira a dor”, opina
ela. De acordo com os atendimentos
feitos na entidade, a maioria dos moradores da região é proveniente dos
Estados da Bahia, Maranhão e Paraná e
desenvolviam atividades na lavoura.
O juiz aposentado Sebastião Ximenes
Júnior pede a colaboração dos demais
magistrados do trabalho porque “ainda
há muito a ser feito”. “Os problemas sociais são imensos, mas estamos convencidos de que a solução está nas mãos da
própria sociedade. Temos de acreditar

que é possível curar as feridas que acometem o povo sofrido da nossa cidade.
Todo corpo doente anseia por saúde, mas
muitas vezes não consegue alcançar o remédio. O trabalho que o Ircamp desenvolve depende da ajuda financeira e da
colaboração pessoal daqueles que têm
esse sentimento de solidariedade humana. Aceitamos tudo: ajuda, idéias, trabalho voluntário, críticas”, informa o presidente do instituto.
Quem desejar conhecer o trabalho da
ONG ou entrar em contato para ajuda
financeira pode ligar para os telefones
(19) 3206-0685 e (19) 9645-3101
(Sebastião) ou enviar um e-mail para
sximenesjr@amatra15.org.br.
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Os aniversariantes da
Saúde brasileira em 2008
O ano de 2008 é especialmente significativo para a área da saúde do Brasil. Em
primeiro lugar, comemoram-se 20 anos
da criação do Sistema Único de Saúde
(SUS), decorrente de grande vitória do
movimento sanitarista brasileiro, que inseriu, através do artigo 196, na Constituição de 1988, a diretriz de que “a Saúde é
um direito de todos e dever do Estado”,
dando origem ao sistema nacional de
saúde pública, baseado na universalidade do atendimento, na eqüidade dos serviços e na integralidade da atenção. Em
segundo lugar, comemoram-se 10 anos
da edição da Lei 9.656, de 1998, que regulamentou os planos privados de saúde no
país e estabeleceu amplo espectro de
normas a serem observadas pelas assim
designadas “operadoras” de planos de
saúde, que vão desde a forma de constituição jurídica e composição societária
das empresas até as coberturas mínimas
a serem oferecidas contratualmente, consignando regras importantes, tais como a
proibição tanto da rescisão unilateral dos
contratos sem justa causa, quanto a limitação de dias de internação, entre outras
de grande relevância e significativo impacto. Em terceiro lugar, mas não menos
importante, comemoram-se 8 anos da
criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), instituída pela Lei 9.961,
de 2000, encarregada de regulamentar e
fiscalizar a atuação das operadoras. Infelizmente, contudo, o elevado nível de
normatização legal do sistema brasileiro
não se reflete numa garantia real de acesso à assistência médica pela população.
O Sistema Único de Saúde (SUS),
apesar de ser considerado um dos mais
avançados do mundo em sua concepção
teórica e referência em certas áreas de
atendimento, como o programa de atenção aos portadores da “AIDS” ou SIDA
(Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida) e o de saúde mental, não consegue
cumprir a contento o direito constitucionalmente garantido aos cidadãos. Como
sub-sistema nacional, abrange público estimado em 75% da população brasileira,
entendida como exclusivamente SUSdependente. Contudo, o sub-sistema público padece da crônica insuficiência de
verbas para financiamento de suas políticas. Apesar do direito à Saúde ser uma política de Estado, ao longo dos anos, nenhum dos governos, ao nível federal,
principalmente, pretendeu destinar à área a importância e os recursos que a Carta Magna lhe legou. Pelo contrário, as políticas de governo parecem promover o
sucateamento, cada vez maior, da saúde
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pública, bem como a desvalorização dos
recursos humanos que lhe dão vida, tal
como se observa na área da educação e
da segurança. Desta forma, empurra-se a
população com poder aquisitivo mínimo
para algum tipo de assistência privada.
Por outro lado, o sub-sistema privado
de saúde, atualmente regulamentado no
país, tornou-se responsável pelo atendimento de público estimado em 25% da
população. Sim, tornou-se responsável,
pois a regulamentação tenta transpor para o privado a diretriz da integralidade da
atenção que a Constituição determina ao
público, o que não seria indesejável, porém dificilmente possível de ser custeado
pela grande maioria da população atendida. Trabalha-se, ainda, de forma apartada do sub-sistema público, não se inserindo tal grupo nas estatísticas oficiais e não
fazendo parte de uma política uníssona
que objetive o incremento dos indicadores de saúde do país. Além disto, por ser
um sistema que objetiva lucro, observamse pressões de custo fortíssimas, decorrentes da inflação médica (alvo de reportagem de capa de edição da revista Veja
de maio), da incorporação tecnológica
sem critério, da conjugação de fatores epidemiológicos e econômicos (elevação
da expectativa de vida versus o caráter
crônico assumido pelas patologias versus
a estagnação do crescimento da massa atendida há vários anos, o que eleva, sobremaneira, os riscos atuariais do sistema), além da própria judicialização das
questões de saúde, que pouco respeita a
legislação setorial e as regras contratuais.
Fatalmente, tais questões afetam os próprios usuários, seja pelo encarecimento
dos produtos, tornando-os cada vez menos acessíveis, seja pela concentração de
mercado, uma tendência atual, visto que
poucas operadoras de alta performance
ou de atendimento diferenciado tendem
a continuar existindo, o que, certamente,
acabará por prejudicar os usuários. Não
podemos nos esquecer, ademais, de que
a regulação do sub-sistema privado ainda
não se encontra consolidada. A Lei
9.656/98 vige alterada por medida
provisória, reeditada 44 vezes, sempre
com novidades, sendo certo que há um
sem número de emendas em tramitação
que podem mudá-la substancialmente.
Ou seja, não há, até o momento, uma estabilidade legal que viabilize o ingresso
de novos grupos nesse setor.
Já a ANS, entidade reguladora e fiscalizadora do segmento, que, como dizem
alguns estudiosos da matéria, possui po-

deres “quase” legislativos e “quase” judiciais, tem em sua atuação pontos favoráveis e outros extremamente nefastos.
Não se pode negar que a monitorização
rotineira das operadoras garante a permanência no mercado de empresas sólidas,
que cumpram os compromissos assumidos com usuários e fornecedores de serviços. E isso é muito bom, sem sombra de
dúvida, pois sistemas de assistência à
saúde têm inerentes à sua existência a
gestão de recursos coletivos e a continuada prestação de serviços. Entretanto, a
atuação da ANS parece, ao mesmo tempo, privilegiar a concentração de mercado nos moldes do que ocorreu no sistema
de saúde americano, que está muito longe de ser paradigma de qualidade assistencial e de acesso universal.
Diante desses rápidos e pouco aprofundados comentários, pois muito haveria ainda para ser analisado, em todas as
vertentes que o assunto suscita, acreditamos que haja um grande número de
questões que influenciarão o sistema de
saúde brasileiro nos próximos tempos.
Comemorar, mesmo, só o fato da ABAS
existir, com invulgar nível de atendimento, e de fazermos parte dela.

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

O Assédio Moral nas Relações de Emprego
Autor: Candy Florêncio Thome
Edição: Abril/2008 152 páginas
Editora: Ltr
Preço: R$ 35

O estudo de Candy Florencio Thome nos permite trilhar pelos caminhos do conhecimento não neutral, propondo-nos a
reconhecer Justiça
o fenômeno
assédio moral nas relações de emprego, suas vítimas e enfrentar a banalização da violência. A
dodoTrabalho
estreita ligação do tema com os direitos fundamentais do trabalho, mais do que justifica, torna imprescindível a leitura desta
E
obra.

Curso de Direito do Trabalho - Vol. II
Sub-Título: A Relação de Emprego
Autor: Jorge Luiz Souto Maior
Edição: Março/ 2008 - 518 páginas
Editora: Ltr
Preço: R$ 75
A obra, Curso de Direito do Trabalho, de autoria de Jorge Luiz Souto Maior, neste segundo volume, passa em revista todos os
aspectos pertinentes
de emprego, sua natureza jurídica, sua formação, seu desen-volvimento e sua cessação. trata-se
Justiçaà relação
do Trabalho
de livro de leitura obrigatória para todos aqueles que se dedicam a compreender e a aplicar o Direito do Trabalho no Brasil.
E
A abordagem, como sempre instigante, característica
do autor, informa e convida à reflexão.

Eficácia dos Direitos Fundamentais nas Relações Trabalhistas
Autor: Júlio Ricardo de Paula Amaral
Edição: Novembro/ 2007 - 120 páginas
Editora: Ltr
Preço: R$ 30
A questão relativa aos direitos e liberdades públicas dos cidadãos e, sobretudo, dos cidadãos- trabalhadores mostra-se
dotada de grande relevância. Isso decorre, por um lado, em face das diversas modificações nos sistemas de produção, o que
passou a exigir uma alteração na postura dos empregadores no sistema de administração das empresas e, por outro lado, com
aquilo que se costumou denominar como constitucionalização do Direito do Trabalho, que visa a atribuir uma maior efetividade
na proteçãoJustiça
dos direitosdo
fundamentais
dos trabalhadores. Não se pode negar que essas questões, de forma quase inevitável,
Trabalho
poderão gerar a colisão entre direitos dos trabalhadores e dos empregadores. É justamente sobre isso que se pretendeu tratar
E
no presente trabalho.

Contratos e Regulamentações Especiais de Trabalho
Sub-Título: Peculiaridades , Aspectos Controvertidos e Tendências
Autor: Alice Monteiro de Barros
Edição: 3ª - Revista, Atualizada e Ampliada – Janeiro/2008 – 584 páginas

Editora: LTr
Preço: R$ 75

Esta obra congrega a profundidade da análise dos contratos e regulamentações especiais de trabalho com a preocupação
prática de solucionar os problemas do cotidiano, desde a identificação da relação de emprego de alguns profissionais que se
situam na zona fronteiriça entre o trabalho subordinado e o trabalho autônomo até aspectos polêmicos ligados às
regulamentações especiais dos seguintes casos: advogado, aeronauta, aeroviário, artista, atleta profissional do futebol,
bancário, empregados contratados a título de experiência, empregado ocupante de cargo de confiança, digitador, doméstico,
Justiça do Trabalho
empregado a domicílio, engenheiro, ferroviário, fisioterapeuta, jornalista, marítimo, médico e dentista, mineiro, mulher,
E radialista, rurícola, telefonista, teletrabalhador, trabalhador portuário avulso e
menor, músico, presidiário, professor,
empregado, trabalhador temporário e vendedor-viajante.
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