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Entrevista

A Magistratura
e o Ministério Público
lutam pela valorização
das carreiras
AMATRA XV, juntamente com várias associações e instituições
trabalha para resgatar a necessária compensação pelo tempo de serviço

Diversas entidades participam da
mobilização no Congresso Nacional

A

AMATRAXV

A AMATRA XV, juntamente com várias associações de magistrados, procuradores e promotores, especialmente sob a coordenação da
ANAMATRA, somando forças com vários Tribunais e Ministério Público,
desde o mês de maio deste ano participa intensamente de um esforço para resgatar a valorização da Magistratura. O grande alvo desta luta é a aprovação, pelo
Congresso Nacional, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 63/2013,
que institui a parcela mensal de valorização por tempo de atividade jurídica –
sem limitação ao teto, com expressa inclusão dos aposentados e pensionistas, e
que computa o tempo de serviço anterior em cargos públicos de carreiras jurídicas e na advocacia.
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Em 12 de maio deste ano, várias entidades paulistas divulgaram uma moção pública pela aprovação da PEC 63/2013 (conra no destaque), que na ocasião tramitava na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal. O texto
apoiado pelas associações e tribunais foi o substitutivo do senador Vital do Rêgo
(PMDB-PB) que, em relação ao texto originário, deslocou o adicional por tempo
de serviço do art. 39 para os arts. 93 e 128 da Constituição Federal, objetivando
com isso tratar de modo especíco a situação dos magistrados e membros do

Ministério Público que, ao contrário
de outras carreiras do serviço público, não dispõem de progressão temporal nem horizontal.
Após a aprovação de um pedido de
vistas coletivo na CCJ do Senado, a
análise da PEC 63/2013 ocorreu na reunião da CCJ do dia 21 de maio, quando então foi aprovada. Os juízes Alessandro Tristão e Luís Rodrigo Fernandes Braga, respectivamente Presidente e Vice da AMATRA XV, acompanharam a reunião ao lado de várias lideranças associativas do País. Na ocasião, Tristão registrou que o“caminho
para a aprovação da PEC ainda é longo, mas se trata de um primeiro, difícil
e importante passo rumo à correção
dessa distorção da carreira”.
Superada a admissibilidade na CCJ e
efetuada a leitura no Plenário do Se-

Con ra o texto da PEC 63/2013
aprovado na CCJ do Senado

nado, abriu-se o prazo regimental de
cinco sessões deliberativas para discussões da PEC 63/2013, a m de que
pudesse ser assegurada a votação denitiva da matéria no plenário.
Nesse ínterim, surgiram estratégias
para sepultar a PEC 63/2013. A primeira dessas tentativas foi a emenda do
senador Humberto Costa (PT/PB), notório adversário da magistratura nessa matéria, que lamentavelmente propôs a desestruturação da carreira
com o m da diferença máxima para
xação dos subsídios dos magistrados de primeiro e segundo graus em
relação aos tribunais superiores. Felizmente, houve a retirada das assinaturas de vários senadores da emenda
e foi evitado o retorno da PEC
63/2013 à CCJ.
Foram apresentadas outras duas

no art. 37, X e XI.

emendas pelo senador Inácio Arruda
(PCdoB – CE), estabelecendo ATS para a defensoria pública e todos os servidores remunerados por subsídio. A
estratégia aqui é conhecida, pois
com o aumento do número de beneciários, a proposta ca economicamente inviável. O trabalho das associações surtiu efeito e também houve
a retirada das assinaturas de senadores nessas duas outras emendas.
As lideranças associativas seguiram
os contatos com os senadores no início do mês de julho, quando estiveram com o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros
(PMDB-AL), para assegurar a continuidade da tramitação da matéria.
Até o fechamento desta edição, a PEC
63/2013 já havia sido submetida a
três sessões deliberativas no Senado.

em atividade jurídica, até o máximo
de trinta e cinco por cento.

...................................................” (NR)
Altera a Constituição Federal para
instituir a parcela mensal de valorização por tempo exercício dos magistrados e membros do Ministério
Público.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1º A Constituição Federal passa
a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 39 .........................................
......................................................

§ 1º Os magistrados fazem jus a parcela mensal de valorização por tempo de exercício, não sujeita ao limite previsto no art. 37, XI, calculada
na razão de cinco por cento do respectivo subsídio a cada cinco anos
de efetivo exercício em atividade jurídica, até o máximo de trinta e cinco por cento.
§ 2º Considera-se atividade jurídica,
para ns do § 1º, aquela decorrente
do exercício na magistratura, no Ministério Público, em cargos públicos de carreiras jurídicas e na advocacia.” (NR)
“Art. 128..........................................
..........................................................
§ 7º Os membros do Ministério Público fazem jus a parcela mensal de
valorização por tempo de exercício,
não sujeita ao limite previsto no art.
37, XI, calculada na razão de cinco
por cento do respectivo subsídio a
cada cinco anos de efetivo exercício

§ 8º Considera-se atividade jurídica,
para ns do § 7º, aquela decorrente
do exercício no Ministério Público,
na magistratura, em cargos públicos de carreiras jurídicas e na advocacia.” (NR)
Art. 2º É assegurada a contagem do
tempo de exercício anterior à data
da publicação desta Emenda Constitucional para ns de cálculo da parcela mensal de valorização por tempo de exercício dos magistrados e
membros do Ministério Público.
Art. 3º Aplica-se o disposto nesta
Emenda Constitucional aos magistrados e membros do Ministério Público aposentados e aos seus pensionistas abrangidos pelos arts. 6º-A,
parágrafo único, e 7º da Emenda
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e pelos arts. 2º e 3º,
parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional
entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos nanceiros a partir desta data.
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§ 4º Ressalvado o disposto nos arts.
93, § 1º, e 128, §7º, o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por
subsídio xado em parcela única,
vedado, o acréscimo de qualquer
grati cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto

“Art. 93...........................................
..........................................................
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Moção Pública
No dia 24 de junho de 2013, em evento absolutamente inédito,
presidentes de tribunais do Estado de São Paulo e de associações
nacionais e estaduais da magistratura estiveram reunidos na sede
do Tribunal de Justiça paulista para discutir os rumos do judiciário
brasileiro, preocupados com o“processo de vulnerabilidade e fragilidade que vem se instalando em detrimento desse Poder, com
risco à própria democracia”, explicitado pelo desalento generalizado dos magistrados, grande número de aposentadorias e desligamentos precoces, enfraquecimento de toda a estrutura e estreitamento de vencimentos.
Naquela ocasião deliberou-se por conclamar todos os magistrados do país a posicionarem-se dialogicamente com a sociedade
civil e demais instituições, na busca de caminhos para o resgate
da Magistratura Nacional, um dos pilares do Estado Democrático
de Direito.
Na esteira desse entendimento, revela-se imperiosa e necessária
a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 63/13, mais especicamente do substitutivo do Senador Vital do Rego, que
institui a parcela de valorização por tempo na Magistratura e Ministério Público, valorizando o tempo de serviço na atividade, premiando a experiência acumulada individualmente e criando mecanismo de atratividade à carreira.
A referida PEC recebeu expresso endosso do Conselho Nacional
da Justiça - CNJ, que emitiu Nota Técnica, no dia 22 de abril de
2014, embasada no“entendimento de que se faz necessária a instituição de um sistema de efetiva e concreta valorização da carreira percorrida na magistratura”, e de que“é recomendável que seja
criada a retribuição pelo tempo de serviço, nos termos previstos
na proposta, como forma de garantir a permanência e estimular o
crescimento prossional na carreira, além de permitir a organização dessa mesma carreira através de progressões vinculadas ao
tempo de dedicação e atividade dos magistrados.”
Da mesma forma, o Conselho Nacional do Ministério Público –
CNMP, na sessão ordinária de 28 de abril de 2014, também aprovou Nota Técnica em favor da aprovação dessa Emenda Constitucional.
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Por isso, nós, representantes do Poder Judiciário e do Ministério
Público no Estado de São Paulo, juntamente com os representantes das respectivas Associações da Magistratura e do Ministério
Público no Estado de São Paulo, que somam mais de 7,3 mil magistrados, procuradores e promotores, conclamamos os senhores Senadores da República à aprovação da PEC nº 63/13, contribuindo, dessa forma, para o aprimoramento e valorização da carreira da magistratura e do ministério público.

6

São Paulo, 12 de maio de 2014.
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VEJA COMO VOTARAM OS INTEGRANTES DA CCJ DO SENADO
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Gente Nossa

MPB

“Que a arte nos aponte uma resposta
Mesmo que ela não saiba
E que ninguém a tente complicar
Porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer;
Porque metade de mim é plateia
E a outra metade é canção...”

Magistratura
Popular
Brasileira

Trecho da Música "Metade", de Oswaldo Montenegro

O

estilo pode variar, mas gostar
de música é um lugar comum
para a maioria das pessoas. Na
Magistratura da 15ª Região,
uma das mais produtivas do País, isso não
é diferente. Mesmo com a pesada rotina
de trabalho, alguns juízes reservam –
quando podem, é claro – tempo para se
dedicarem às notas musicais, letras ou
mesmo para ouvir um boa música. O Jornal da AMATRA XV conversou com os juízes Cláudia Giglio Veltri Corrêa, Leo Minoru Ozawa e Rita de Cássia Scagliusi do Carmo, para descobrir como foi formado o
gosto musical e como é a atual relação
com a música.

AMATRAXV

A juíza Rita Scagliusi precisou vencer a timidez para começar a cantar. “Tenho
uma gravação que meu pai fez quando
eu cantava o hino nacional, aos 3 anos de
idade. Eu sempre vivi cantando, mas na
pré-adolescência me escondia muito,
até mesmo dos meus pais. Parava de cantar se percebesse a presença de alguém
ou que estivessem prestando atenção,
porque tinha vergonha”, lembra ela. Aliás,
foi pela mesma vergonha que a magistrada não levou adiante o aprendizado
de violão, que começou estudar aos 12
anos. “Sofria muito quando me pediam
para tocar. Tinha tentado antes o piano e
depois, na faculdade, aprendi um pouco
de bateria e até comprei uma, mas logo
percebi que não era o que eu preferia. Para tocar instrumento é preciso disciplina
e eu nunca tive, até porque o que eu gosto mesmo é de cantar”, arma Rita.
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Grande instrumentista, o magistrado Leo
Ozawa teve seu primeiro contato com a
música aos 8 anos de idade, tocando instrumentos de percussão na fanfarra do
colégio, entre o curso primário e início do
ginásio. Mais tarde, começou a gostar

Juíza Rita de Cássia Scagliusi do Carmo

dos instrumentos de corda, em especial
o violão, após ouvir muito os LP's de vinil
e discos de acetato gravados pelo violonista Dilermando Reis nos anos 60. “Na
época, o veículo de comunicação mais
forte era o rádio. Dele, eu tirava, 'de ouvido', as músicas que faziam sucesso, dedilhando as cordas e buscando os acordes
num velho violão Del Vecchio do meu
pai. Quando cursei o colegial técnico, tocava numa guitarra Gianinni emprestada
em alguns conjuntos (como eram chamados os grupos musicais na época)
com amigos que gostavam do repertório
dos grupos ingleses e da chamada Jovem Guarda, em precários salões de bailes da periferia paulista”, comenta ele.
Já a magistrada Cláudia Giglio 'faz dupla'
com a irmã quatro anos mais velha desde
a infância.“Ela começou a aprender tocar
violão, eu olhava encantada e comecei a
tocar o que ela tocava. Pedi para a profes-

sora dela dar aulas para mim também,
mas ela não aceitou, porque só ensinava
crianças alfabetizadas, e eu tinha apenas
4 anos. Pois bem, continuei seguindo os
passos da minha irmã e aprendendo
com ela. Desde essa época, a música faz
parte da minha vida”, conta a magistrada.
Em público
Rita lembra que começou a cantar em público já na Magistratura, por incentivo do
Dr. Eurico Cruz Neto, ex-Presidente do
TRT-15, e de amigos que fez em Campinas. “Peguei em um microfone pela primeira vez no aniversário dos colegas Marcelo Garcia Nunes e Luiz Felipe Bruno Lobo. Depois z amizade com músicos nesta cidade e posso dizer que toda minha
história em Campinas é muito musical”,
diz ela, que entrou para o Coral do TRT-15
em 1998. “Entrar para o coral me encorajou bastante, mas ainda assim, até hoje

Juíza Cláudia Giglio Veltri Corrêa

“

Penso ser importante
manter essa relação
permanente com a
música, pois traz uma
energia positiva ao
nosso espírito”
Leo Minoru Ozawa

sou bastante tímida para os palcos”.
O juiz Leo tocou em alguns bares, inclusive em época que ainda restava um pouco do sucesso da Bossa Nova. Nos anos
80, aprimorou os estudos musicais com
dois bons professores de violão erudito
na Capital (Prof. Suzuki e Prof. Sarno), cursou interpretação violonística na antiga
Faculdade Mozarteum, também em São
Paulo. “Também tive uma rápida passagem na formação da orquestra de Rio Claro, tocando violoncelo. Tive outras passagens interessantes relacionadas com a
música, como arranjos em peças teatrais
infantis, no grupo de música latina Centelhas de Luz, trilhas em concursos de poesias, missas caipiras, casamentos, jurado
de concursos e até em estabelecimentos
de duvidosa reputação, como boates e
casas noturnas”, ri o magistrado.

Em 2002, a juíza Rita iniciou gravações
em estúdio, cantando arranjos que amigos músicos zeram especialmente para
ela. “Somente concluí esse projeto em
2012, porque me valia apenas de parte
das férias para as gravações. Foi uma delícia. Creio que estiquei assim tanto tempo
esse projeto, também para poder curtir
bastante”, observa a magistrada. O maior
presente, no entanto, chegou apenas em
dezembro de 2013, quando recebeu o
próprio CD impresso em seu aniversário.
“Foi muito emocionante quando meu
marido e lhos me deram o CD, com encarte e tudo, e zeram outras cópias pra
que eu pudesse presentear algumas pessoas. Eu sinceramente achava que não
iria consolidar esse registro com a edição
do CD, por falta de coragem e receio dessa exposição. Como foi um presente pra
mim, eu tive que aceitar...”, registra a juíza
cantora. “Aliás, o CD se chama “Presente”,
que é um termo cheio de signicados para mim e é o nome da música que dois
amigos zeram. É interessante que eles
não se conheciam. Um fez a música, aqui
em Campinas, que eu apresentei ao ou-

AMATRAXV

Leo Minoru Ozawa, integrante
do grupo Centelhas de Luz

Apaixonada pela Música Popular Brasileira, em especial a Bossa Nova, a juíza Cláudia morou em Campinas por dois anos,
depois de assumir o cargo no Tribunal.
“Nesse período conheci um bar, no bairro do Castelo, chamado Café 7. Era um
bar pequeno e no qual tocavam o pai e o
lho caçula, o lho mais velho cava na
entrada e fazia o caixa, enquanto a mãe
cuidava da cozinha. Uma vez por semana, o dono do bar, Jorge, que tocava piano, cava à disposição para tocar para seus clientes cantarem. Foi ali que cantei
em público pela primeira vez. Infelizmente, o Jorge morreu cerca de um ano
depois que eu saí de Campinas”, lamenta
ela.
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tro, de São Paulo, que fez a letra, pensando na chegada dos meus lhos.
Ficou bem bacana”.
Para o juiz Leo, na advocacia e na maior parte do tempo na Magistratura,
o contato com a música se restringiu às reuniões com familiares e amigos. “Mas quando me mudei para
Avaré, conheci vários músicos num
programa semanal de rádio e começamos a nos reunir, voltando a tocar
com mais frequência. Fundamos o
Clube do Choro de Avaré, entidade
em que atuo até hoje como conselheiro scal, músico e colaborador
de eventos. No grupo “Raízes do
Samba” atuo ocasionalmente como
músico convidado, tocando violão
sete cordas, cavaquinho e banjo”,
conta ele.
Algum tempo depois de se mudar
para São Carlos, certa noite a magistrada Cláudia não resistiu e 'roubou'
o microfone de um músico em um bar,
sem prévio aviso.“Fiz isso porque ele estava tocando um repertório que eu gostava muito. Ele gostou e quei cantando
por cerca de 40 minutos. Conheci outros
músicos em São Carlos e sempre que tenho oportunidade, canto com eles em
bar, em casa de amigos, na minha casa,
em qualquer lugar”, arma a juíza.
Música e Magistratura
Atualmente, acompanhada de duas amigas, a magistrada Rita mantém um grupo
meio informal chamado“ParaVer as Meninas”. “Nos encontramos periodicamente
e já cantamos em dois eventos, o que foi
muito bacana. Músicos amigos nos
acompanham e o repertório tem principalmente sambas mais antigos, do Cartola, Paulinho da Viola, do próprio Chico
Buarque. Eu gosto mais dos encontros e
dos ensaios do que de apresentações,
com certeza. Também integro o coral do
TRT-15, que já gravou 2 CDs”, informa ela.

AMATRAXV

O juiz Leo mudou-se denitivamente para Piracicaba no início deste ano e, embora aposentado, ainda não conseguiu reservar um tempo satisfatório para a música.“Sempre me dediquei à música exclusivamente instrumental, mas há pouco
tempo, resolvi participar dos ensaios semanais do Coral do TRT-15, para tentar
uma vaga no grupo das vozes masculinas. Penso ser importante manter essa relação permanente com a música, pois
traz uma energia positiva ao nosso espírito”, diz ele.
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Os três magistrados são unânimes em
armar que gostariam de conseguir mais

Leo Ozawa (com chapéu branco) e amigos

tempo para dedicarem-se à música.“Não
tenho um dom ou talento especial para a
música, mas um gosto diferente do que
costumo observar nas pessoas. Se zesse
valer esse meu profundo interesse, creio
que poderia aprimorar o canto. Mas, para
isso, preciso de tempo... Infelizmente, percebo que, quando estou em épocas muito tensas no trabalho, muito sobrecarregada, acabo me distanciando mais da
música, como que 'bloqueando' esse canal de distração e de refúgio, que me faz
tão bem. Talvez seja por uma sensação
de culpa e de não ter direito a esse alento,
se não estou me sentindo 'em dia com
minhas obrigações'. Às vezes me pego
nem mesmo ligando o som do carro, para não atrapalhar o pensamento frenético do dia a dia. Quando me dou conta e
paro para ouvir música tranquilamente,
para cantar com os amigos, para aprender uma nova letra, para voltar a ouvir
aquelas que já ouvi milhões de vezes, percebo que meu estado geral melhora muito, contribuindo para que todo o restante caminhe bem, inclusive no trabalho.
Reconheço que preciso admitir e aceitar
que a música é necessária para mim, de alguma forma, e sem culpa”, sentencia a juíza Rita.
Para Leo, quem ouve música ou à ela se
dedica, tocando ou cantando, mantém o
equilíbrio emocional e enriquece a vida.
“A relação com a música desde a infância
é muito saudável e deveria ser obrigatória no ensino básico. A música, assim como a prática do jogo de xadrez, além de
ser relaxante e envolvente, induz a atividade cerebral em regiões que recebem
menos estímulos, sendo salutar aos que
praticam atividades com elevada carga
cognitiva e lidam diariamente com o pú-

blico. Gosto também de corrida de rua e
não há momento mais prazeroso do que
ouvir músicas durante um treino matinal”, arma o magistrado.
Já Cláudia diz que a música é a única coisa que a “faz esquecer o mundo”.
“Enquanto canto, não tenho fome, sede,
sono... co horas e horas totalmente tomada pela música. Há quatro anos, aproximadamente, passei a fazer aulas de canto, mas durou pouco mais de um ano e
os horários caram incompatíveis, o grupo se desfez, tive que parar. Mas continuo cantando, seja em casa, no carro, no
gabinete e até mesmo no casamento da
minha lha. Foi uma ocasião muito especial. Se Deus quiser, voltarei a estudar música e canto, tão logo me aposente. A música me alimenta, não sei viver sem ela”, argumenta a magistrada.
Indagada se é possível imaginar como seria o mundo sem música, a juíza Rita discorre sobre o quanto seria difícil.“Eu sempre penso nisso, porque tenho uma sobrinha surda. São inúmeras as diculdades vividas por quem tem perda auditiva
severa ou profunda como é o caso dela,
mas além dos aspectos práticos, sempre
me ocorre a inestimável limitação e privação da própria sensibilidade que deve
representar a vida sem música. Eu já me
emocionei muito com música na vida e
até hoje, em certos momentos, escolho
algumas músicas para ouvir por me remeterem a algum outro momento passado,
a algum sentimento, por me trazerem
lembranças. É muito difícil imaginar o
que é não possuir esse canal de mobilização da sensibilidade”.

ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba
e entusiasta da corrida e da natação

Pequenos prazeres da
caminhada e da corrida

A

pós dias recheados de trabalho, o que se espera é um
nal de semana revigorante.
Acordar cedo pode parecer fora dos
planos, mas para um número cada vez
maior de pessoas preocupadas com a
saúde é uma oportunidade de experimentar pequenos prazeres que nos
são suprimidos pela rotina desgastante. E, com o perdão do trocadilho, correr – e caminhar, evidentemente – pode ser um santo remédio para os males da vida corrida.
A caminhada e a corrida são atividades
físicas democráticas. Após um recomendável check-up e a aquisição de
um par de tênis apropriado para o seu
peso e tipo de pisada, basta entrar em
ação. A assistência de um prossional
de educação física ajuda, principalmente para quem sente necessidade
de alguém para orientar e motivar. No
campo ou na cidade, na praia ou na
montanha, sempre é possível colocarse em movimento.
Quando se pratica tais atividades, a certeza de um dia bom se inicia ao por os
pés para fora de casa. Ao abrir a porta,
o prazer se apresenta já na primeira inspiração. Ao longo da semana, quantas
vezes nos lembramos de respirar profundamente e de sentir a agradável
sensação do ar invadindo nossos pulmões? Mais que a lembrança de estarmos vivos, trata-se de uma verdadeira
experiência sensorial. O cheiro de orvalho que carrega a brisa da manhã nos
remete a uma vida mais livre e feliz.
Umas belas espreguiçadas completam esse bem-estar. É necessário preparar o corpo para o exercício que se
aproxima. Após muitas horas em repouso, nossos músculos e articulações precisam despertar. Sob medida,
o alongamento proporciona disposição e coloca a preguiça de lado.

Correr ou caminhar para fora da cidade é igualmente interessante. Sempre
há aquele refúgio não tão distante, onde a atividade física vira um agradável
passeio. Nessas ocasiões é comum sermos surpreendidos, no meio do silêncio, por companhias das mais agradáveis. Em muitas ocasiões pude admirar
o voo de variadas espécies de pássaros, dentre as quais destaco os coloridos tucanos ou as barulhentas maritacas. Mas mesmo um companheiro trivial pode nos proporcionar momentos marcantes. Em diversas ocasiões
precisei correr dos cachorros, quando
me atrevi atravessar seus territórios.
Mas em certa ocasião, corri na companhia de um simpático vira-lata. Após
um encontro casual, ele me acompanhou elmente, mostrando grande
preparo físico, por vários quilômetros.
Uma vez incorporadas à nossa vida, a
corrida e a caminhada nos acompanham onde estamos. O par de tênis se
torna item obrigatório na mala quando camos um período prolongado
longe de casa. Em férias ou a trabalho,
a vontade de explorar o novo é aliada
do exercício. Há aqueles que vão além:
programam viagens em função da corrida. Aproveitam provas para conhecerem o mundo. Aliás, essas provas
acabam sendo excelentes city tours.
Eu, como um adepto da corrida, tenho
várias lembranças de locais por onde
corri, de vistas que apreciei e de sensações que experimentei. Algo que dicilmente eu viveria de outra forma que
não fosse correndo. Uma volta com-

pleta pelo perímetro do Stanley Park,
em Vancouver, a companhia silenciosa
das Montanhas Rochosas, o casario peculiar de Key West, a brisa do mar e o
verde da Serra do Mar. São tantas experiências proporcionadas pela corrida
que não haveria como descrevê-las.
Dia desses, na sala de espera da escola
de inglês, folheando uma revista estrangeira, vi um artigo que tratava sobre os benefícios da corrida para a tomada de decisões. Resumidamente,
era sugerido que a pessoa pode resolver questões de difícil solução durante
a atividade física. Mencionando alguns estudos, indicava que alguns fatores contribuem para o momento“Eureka”. Cientíca ou não, a abordagem
da reportagem não é desprovida de
fundamento. Um dos maiores prazeres que sinto ao correr é por ter um momento para reexão. Proponho-me a
pensar sobre questões pessoais e prossionais. Inúmeras vezes encontrei
respostas satisfatórias. E quando isso
não aconteceu, pelo menos tirei de
mim um tanto de ansiedade. Excelente pra nós, juízes, que vivemos e sofremos em busca de soluções para os litígios que nos são apresentados.
Por isso, quando vir alguém correndo
domingo pela manhã, acredite: ele está experimentando pequenos prazeres que lhe permitirão encarar, com saúde e disposição, os desaos que lhe
serão apresentados.
Em tempo: Escrevi este texto em uma
sexta-feira. No sábado, acordei cedo e
saí para correr em uma área rural que
existe perto de casa. Lá pelas tantas vi
um pássaro no alto de um poste de madeira. Fiquei na dúvida sobre ser um tucano. Logo ele iniciou seu voo e, com
sua aparência inconfundível, conrmei que realmente era um tucano.
Então veio a surpresa. De uma árvore
próxima surgiu mais um. Então, outro
e outro... Ao todo, seis tucanos cruzaram a estrada por onde eu corria. Parece que eles adivinharam.
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As manhãs de domingo parecem feitas para explorar a cidade. Ainda sonolenta, é sempre interessante observá-

la despertando. O trânsito e a pressa
que normalmente tomam conta das
ruas e avenidas desaparecem. E quando isso acontece, surgem oportunidades para a contemplação daquilo que,
apesar de sempre estar ali, bem diante
de nossos olhos, só pode ser visto nessas ocasiões. Árvores frondosas, fachadas de prédios, detalhes nas praças e
parques... São tantas sutilezas que sempre há algo novo a ser descoberto.
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Nossas histórias
MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO
Desembargador do TRT-15

Sentença capilar
C

orria o mês de janeiro de
2008. O associadoWilson Pocidonio estava no gozo de suas
merecidas férias, viajando, e,
por isso mesmo, sem acessar a lista de associados da Amatra.

Consumada com presteza a diligência, foi
acostado o laudo respectivo, enriquecido
com fotos digitais do interpelado e do louvado, delas transbordando a evidente satisfação desse último, que fez até biquinho
quando da efetivação da vistoria capilar.

Fato é que, nessa mesma época, o associado Julio Roda - por razões sobre as quais até hoje paira um inefável mistério lançou na lista a tese de queWilson haveria supostamente pintado o cabelo.

Encerrou-se a instrução.

A suspeita assim lançada gerou "furor"
entre os colegas que logo se dividiram
entre os a "favor" e "contra", tudo à completa revelia do principal interessado
que, descansando, só veio a saber da celeuma quando, retornando ao trabalho,
começou a receber sucessivas visitas de
colegas ao seu gabinete, que ali compareciam para pessoal e diretamente checar se, a nal, ele teria ou não pintado o
cabelo...

Viável e regular a interpelação, dela por
conseguinte conheço.

É o relatório.

Mas, se é cediço e sacramentado que
quem cala consente, o mesmo não se poderá dizer daquele que cala por que não sabe
que está sendo questionado, e esta parece
ter sido a situação do interpelante, porquanto se encontrava o mesmo desfrutando suas férias em uma distante, paradisíaca e inacessível paragem.
E, neste diapasão, condená-lo se demonstra inviável.

VOTO
Fundamento outro contém esta decisão.

Tal é o contexto em que está inserida a
"Sentença Capilar", de autoria do Desembargador Manoel Carlos Toledo Filho, a
seguir reproduzida.
Sentença
Associado Júlio Roda - mui conhecido, pela adequada expressão síntese "o mundo
gira e o Júlio, roda" - aforou a vertente interpelação eletrônica capilar em face do associado Wilson Pocidônio.
Asseverou o interpelante que o interpelado teria adicionado ao tope de sua estrutura física, elementos articiais exógenos
de índole tonicante, aptos a, de per si,
transmudar de forma relevante a coloração original da sensível área, ainda que de
maneira meramente elusiva ou subreptícia. Em epítome: sugeriu o interpelante que o interpelado pintara o cabelo.
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O interpelado, a despeito da visível comoção causada dentre todos os associados
por tão chocante e inusitada assertiva,
quedou-se inerte, nada respondendo,
questionando ou impugnando, pelo que
se decretou sua revelia, com a nomeação
de curador e, ao depois, de perito judicial,
dada a evidente nuança técnica imanente
à escandalosa celeuma.
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A matéria em exame denota insosmável
complexidade.
O louvado judicial, de cujo amplo conhecimento técnico e completa idoneidade não
se duvida, concluiu que assistiria razão ao
interpelante: o interpelado haveria, efetivamente, adicionado substâncias químicas ao seu couro cabeludo.
Sem embargo, é certo que, nos termos do
artigo 436 do Estatuto Adjetivo Civil Pátrio, não está o juiz adstrito ao resultado
da perícia, ou, como de modo mais percuciente esclarece o artigo 477 do Código de
Processo Civil e Comercial da Nação
Argentina, "la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito,
los principios cientícos o técnicos en que
se funda, la concordancia de su aplicación
con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores
técnicos o los letrados, conforme a los artículos 473 y 474 y los demás elementos de
convicción que la causa ofrezca".
E, sendo assim, opto por dar razão ao interpelado. Explico. À partida, nota-se que
a conclusão técnica, conquanto importante, não logrou rmar um denitivo nexo de causalidade entre a condição atual
do tecido capilar e a suposta utilização de
operações de alquimia.
O que se constatou foi, somente, uma rotunda suspeita, reforçada, ademais, pelo
constante silêncio do interpelado ao longo do transcorrer desse feito, apesar dos sucessivos e inconformados reclamos dos colegas.

Como é notório (CPC, art. 334, I) e incontroverso (CPC, art. 334, III), ao interpelante, e
não é de agora, estão a nitidamente escassear os os capilares.
A praesuntio hominis (CPC, artigo 335)
que deste contexto dimana é que, sendo
gradativa e inexoravelmente minguar sua
cabeleira, e simultaneamente exuberar
aquela pertencente ao ex adverso, a reação inconsciente que no interpelante se rmou foi a de enxergar ali não aquilo que
efetivamente existiria, mas sim o que ele
próprio gostaria de ostentar: um laqueado, consistente, excessivamente brilhante
- e por isso suspeito - couro capilar.
Enm, seduziu-se o interpelante pela ilusão, ofuscando-se-lhe a realidade.
E se tudo o quanto acima se registrou acaso não fora suciente, haveria então de se
invocar aqui o consagrado e vetusto brocardo latino "in dubio pro cidonio”
De sorte, por conseguinte, que a interpelação não está a merecer guarida.
Posto isto, decido: conhecer e rejeitar a interpelação em comento, declarando, para
tal efeito, que o INTERPELADO WILSON
POCIDÔNIO NÃO PINTOU O CABELO.
Custas pelo interpelante JULIO RODA, ora
arbitradas em dois chopes Brahma, a serem entornados nesta formosa cidade de
Campinas, por ocasião do II Seminário
Internacional da AMATRA XV.
Aos Revisores e, oportunamente, PRI.
Manoel Carlos Toledo Filho
Associado Relator

0E você, associado?
Tem alguma história interessante para contar? Mande para o e-mail comunicacao@amatra15.org.br
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Confraternização do 14o Congresso do TRT-15

1

2

3

5
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7

AMATRAXV

8

14

1.
2.
3.

Magistradas da 15ª Região prestigiaram a
festa do 14º Congresso do TRT-15 na Catedral
do Chopp, em Campinas
O Presidente da AMATRA XV, Alessandro Tristão,
com a desa. Maria Inês Targa e as juízas Scynthia
Tristão e Teresa Pedrasi
Os diretores da AMATRA XV, José Antônio
Dosualdo e Robson Adilson de Moraes
com as respectivas namoradas, Juliana e Roseli

4.
5.
6.

A Diretora Social e de Eventos da AMATRA
XV, Alzeni Furlan, com o marido Luiz, e o
lho Murilo com a namorada Anna
O Vice Presidente da AMATRA Xv, Luís Rodrigo
Fernandes Braga, prestigiou a confraternização
com a esposa Rosana
O magistrado Álvaro dos Santos também
participou da festa do 14º Congresso do TRT
com a esposa Vânia
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7.
8.
9.

O juiz Pablo Souza Rocha
e a Juíza Bárbara Baldani Nunes
O desembargador Fernando da Silva Borges
entre os juízes Carlos Roberto Ferraz de Oliveira
Silva e Júlio César Roda
Magistrados da circunscrição de Ribeirão Preto
durante a confraternização que agitou a
Catedral do Chopp

XVII CONAMAT - GRAMADO (RS)

1

2

3

O Pres. do TST, Ministro Barros Levenhagen,
a Diretora da ANAMATRA, Ana Cláudia
Scavuzzi e o Presidente Paulo Schimdt
O Senador Paulo Paim com o
ex-marido da Presidenta Dilma Rousseﬀ,
o advogado Carlos Araújo

4.
5.
6.

5

6

7

8

Diretores e associados da
AMATRA XV prestigiaram o
Congresso na serra gaúcha
As juízas Daniela Borges, Antonia
Sant'ana e Sandra de Poli no jantar
do XVII CONAMAT
O Ministro do STF, Ricardo Lewandowski,
levou a esposa Yara ao evento dos
juízes do trabalho

7.
8.

A nova geração de magistrados
se encontrou no evento gaúcho
Os Diretores da AMATRA XV, José Dosualdo
e Gothardo Van Buggenhout, entre as juízas
Maria Helena Salles e Francieli Pissoli

AMATRAXV

1.
2.
3.

O Pres. da ANAMATRA, Paulo Schimdt,
o Governador do RS, Tarso Genro, e o
Ministro do STF, Ricardo Lewandowski
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Dicas de Viagem
GERSON LACERDA PISTORI
Desembargador do TRT-15

Perigord, cátaros
e gansos...
Q

uando estudei um pouco do trabalho na Idade
Média ocidental quei muito curioso sobre um fato histórico que até então desconhecia: a cruzada contra os albigenses. Pois é, desde 2005 passei a querer
conhecer o lugar em que houve uma cruzada cristã contra
uma região francesa no Languedoc, no início do século XIII,
em que morreram milhares de pessoas.
Desta feita, aproveitando mais uma visitinha a Paris, organizamo-nos para visitar o Perigord, à sudoeste da França, entre Bordeaux e Provence, região conhecida como a rota do
fois gras – fígado gordo de pato (canard) ou de ganso (oie),
um acepipe (!) da melhor qualidade.
Começamos tomando o tremTGV na Gare Montparnasse e
descemos em Bordeaux, capital da Aquitânia (antiga Guiana), que teve como primeiro rei Carlos Magno – desse período o nome do condado de Carcassone, mas isso conto
adiante. A região de Bordeaux é muito conhecida por seus
vinhos em suas várias sub regiões (minha preferida é Graves). Ficamos pouco em Bordeaux, onde alugamos um carro e fomos em direção à Sarlat, já no Perigord.
No caminho da região chamada de Medoc, lugar também
de excelentes vinhos, visitamos a caverna de Lascaux II. Por
que II? Porque Lascaux original está fechada desde a década de sessenta para preservação do lugar – explico: foi em
Lascaux que, na década de quarenta do século passado, foi
descoberta uma caverna com pinturas e desenhos préhistóricos de cerca de 17.000 anos, realizados pelo chamado“homem de cro-magnon”.
Esses painéis, à medida que se intensicou a presença de vi-

Paris, em frente ao Theatre Champs Elysées

sitantes e o gás carbônico emitido pela sua respiração, foram se deteriorando, o que resultou no fechamento da caverna e sua reconstituição com moldes sobre os desenhos
e pinturas, bem como seus locais, em réplica inclusive do
ambiente da caverna há duzentos metros do lugar. É impressionante inclusive pelo que se nota de movimento das
guras retratadas e a noção de perspectiva nelas. São lindas, coloridas e impactantes. De prender a respiração!
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Chegamos em Sarlat. Cidadezinha medieval e charmosa,
com poucos habitantes, muitos turistas, muitos restaurantes e um hospital regional que conheci no segundo dia na
cidade. Confesso: é difícil envelhecer; pois, após um ótimo
jantar e excelentes vinhos, saí com a patroa cantarolando
Young at heart. Cabeça leve, coração intenso, mas pé falhante – torção do tornozelo. Saí do hospital com tala e muleta canadense até o m da viagem – mais dez dias. Mas
que vinhos (por exemplo, o bergerac), que fois gras, que canard tinha aquela localidade!
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La Roque Geac

Mas que vinhos naquela região toda! Na direção da cidade
de Albi (aquela do nome da cruzada cristã que matou milhares), visitamos Cahors, cidade da ponte medieval forti-

Feira em Sarlat

cada, e do famoso vinho negro apelidado pelos ingleses. Ficamos curiosos, pois há todo um mito local em torno desse vinho e fomos logo escolhendo um de boa safra e preço
alto para a região – 26 euros. Vimos que se tratava de uva
malbec, tão conhecida de nossos hermanos e, pasmem!, o
bom malbec argentino é até melhor! Dali fomos para Albi.
Valeu a pena.
Albi possui uma catedral gótica de tijolos enorme e linda
construída após a derrocada dos cátaros. Aqui vale uma explicação: Katharós é grego e signica puro. Refere-se a um
posicionamento religioso dissidente do cristianismo católico, com inuência bisantina originária do bispo Ário, considerado herege pelo Concílio de Nicéia. Tal inuência foi

disseminada no sudoeste francês pelos visigodos (cristãos
arianos – de Ário), depois expulsos dessa região pelos francos convertidos ao catolicismo. A cruzada contra o catarismo durou mais de vinte anos (começou no início do século
XIII) e também tinha a ver com o poder medieval local em
contraposição ao poder real em Paris, além do apoio do Papa. Os vinhos daquela microrregião são formidáveis e os
restaurantes também – geralmente à base de canard.
Demos ainda um passeio pela próxima cidade de Castres,
para visitar um museu de arte em que há inúmeras obras
de Goya, entre elas um painel enorme. Essas obras e outras
de pintores espanhóis foram levadas a Castres por um escritor e intelectual francês em 1894. Vale a pena conhecer
esse museu que ca no antigo palácio do bispado da cidade – a par dos restaurantes, vinhos, etc.

Lascaux II

De Toulouse fomos para Carcassonne. Ali há a antiga cida-

AMATRAXV

Depois de Albi passamos por Toulouse – essa quarta cidade da França e centro tecnológico importante (ali se produz o Airbus), foi a primeira cidade a ser atacada pela cruzada albigense. Desse período uma abadia românica dos
jacobinos em que estão guardados os restos mortais de
SãoTomás de Aquino. Foi emTolouse que comemos o melhor cassoulet da viagem – no restaurante Le Bibent (na
praça do Capitolium) em que foi tramada a tentativa e êxito da morte do arquiduque Francisco da Áustria, fato que
fez detonar a primeira grande guerra mundial.
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dela forticada cercada por duas amplas muralhas. É considerada patrimônio da humanidade e possui uma longa história que não cabe aqui. Mas conto uma de suas lendas,
que se refere ao seu nome: Carcas seria o nome de uma nobre viúva detentora do condado daquela região, que tinha
seu castelo e vila cercado por enormes e amplas muralhas.
Quando Carlos Magno cercou a cidade ela não aceitou ser
invadida e cou sitiada por anos. As reservas da vila foram
acabando, assim como a paciência do grupo que a cercava. Achava-se que logo o povoado viria ceder diante de tanto tempo, mas Carcas era muito hábil e apanhou o gado
que restava, cozinhou-o, lançou-o sobre a muralha – e gritou: se estão com fome nós temos mais aqui! Cansados e diante da constatação presumida de que o sítio em nada resultara, Carlos Magno determinou o levantamento do cerco e foram embora. Um dos generais teria dito então: - Carcas sonne (soou). Daí o nome do lugar. Uma lenda, é claro,
mas muito simpática.

AMATRAXV

Chegamos ao m da linha francesa: Perpignan – a capital
dos catalães na França. Fica nos sopés dos Pirineus Orientais e onde se esteja, chegando ou passeando, veem-se aqueles picos brancos contornando uma parte da cidade. Perpignan foi capital do reino de Maiorca e ainda há lá - todo
pampeiro - o castelo do reino construído a partir do século
XIII, com uma vista de tirar o fôlego, principalmente se se vier do centro da cidade, subindo as ladeiras e, lá dentro, subindo as escadas e, depois, subindo as rampas. Para“variar”,
excelente comida (principalmente do mar) e vinhos, sen-
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do uma cidade com características mediterrâneas, mas
com a presença majestosa das montanhas nevadas. Especial. De lá saímos de trem para Barcelona, mas isso já é uma
outra história.

Opéra Bordeaux

Carcassonne
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AMATRA XV lança Manual Ergonômico – PJe
A AMATRA XV lança no próximo mês
o Manual Ergonômico – PJe com o objetivo de auxiliar os associados na
adaptação à nova realidade. Para tanto, é imperiosa a necessidade de utilização de dois monitores para o desempenho das atividades, sendo um
monitor para o acompanhamento
do lançamento de dados e outro pa-

Primeira reunião
simultânea de
Juízes Titulares
no TRT-15
é realizada
em julho
A primeira remoção simultânea e automatizada de Juízes Titulares de Varas do Trabalho da 15ª Região ocorreu no início do mês de julho. Houve
abertura para remoção simultânea
para as onze Varas do Trabalho atualmente vagas: Olímpia, 2ª de Campinas, 2ª de Jaboticabal, Dracena, 3ª de
Araraquara, 4ª de Sorocaba, 2ª de Paulínia, 6ª de Ribeirão Preto, 1ª de Bauru,
Aparecida e PresidenteVenceslau.
Desde 2013 a AMATRA XV efetuou
gestões junto ao TRT-15 a m de que
houvesse maior agilidade nas promoções, remoções e permutas.
Após as remoções será aberto concurso de promoção para todas as Varas que remanesceram vagas.

ra a consulta dos autos digitalizados.
Com o manual, a AMATRA XV procura
contribuir para a melhoria das condições de trabalho, colaborar com
ações que preservem a saúde dos magistrados e apresentar práticas de
aprimoramento do conforto e segurança do trabalho.

A AMATRA XV também disponibilizou um laudo de ergonomia sobre as
condições de trabalho no PJe-JT, queservirá como base para requerimento aoTRT-15 sobre o assunto.
Tanto o manual como o laudo foram
feitos pela empresa Ergomax Ergonomia Aplicada.

5 a Semana Jurídica da AMATRA XV
tem mais de 350 participantes
A 5ª Semana Jurídica da AMATRA XV,
realizada entre os dias 7 e 8 de maio,
contou com mais de 350 participantes nos dois dias. O evento, organizado pela AMATRA XV e pela Faculdade
Max Planck, lotou o anteatro da Prefeitura de Indaiatuba e contou com a
presença do Desembargador Presidente Flavio Allegretti de Campos
Cooper; do Presidente da AMATRA
XV, juiz Alessandro
Tristão; da Diretora
Social e de Eventos
da AMATRA XV, juíza
Alzeni Aparecida de
Oliveira Furlan; e da
juíza titular da Vara
do Trabalho de Indaiatuba, Maria
Angélica Mineto Pires.
Tristão proferiu a primeira palestra de
abertura, com o tema “A carreira e os
desaos da Magistratura do Trabalho”. Em seguida, o desembargador

aposentado José Antonio Pancotti falou sobre “Controle de uso de drogas
e bebidas alcoólicas por motoristas
prossionais”, tema de um livro de autoria do magistrado.
No segundo dia, o evento teve sequência com a palestra do desembargador Francisco
Alberto da Motta Peixoto Giordani, cujo
tema foi “A concentração do atleta prossional e a duração
do trabalho”. Para fechar o evento, o juiz
Firmino Alves Lima
apresentou a palestra “Trabalho de imigrantes no Brasil”.
O evento teve entrada gratuita, com
a doação de um litro de leite. Os produtos arrecadados foram revertidos
para a Federação das Entidades Assistenciais de Indaiatuba (FEAI).

AMATRA XV apresenta manifestação
~
sobre reivindicaçoes
do SINDIQUINZE
em relação aos Oficiais de Justiça
sindicato dos servidores.
Em abril deste ano, a AMATRA XV já havia apresentado à Presidência doTRT15 manifestação sobre o pedido de
padronização das atividades dos Ociais de Justiça, solicitando fosse considerada a vigência de expressos textos normativos que já disciplinam as

questões tratadas. Manifestação no
mesmo sentido também já havia sido encaminhada à Corregedoria Regional em outubro de 2013.
Em julho de 2013, a AMATRA XV realizou uma ampla consulta aos associados sobre o tema para balizar todos
esses encaminhamentos.

AMATRAXV

A partir de provocação do TRT-15, a
AMATRA XV apresentou manifestação sobre a pauta de reivindicações
apresentada pelo SINDIQUINZE. A pauta foi formada na AGE dos Ociais
de Justiça Avaliadores do dia 7 de junho e a AMATRA XV protocolou no
dia 27 de junho manifestação sobre
todos os pontos apresentados pelo
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Cerca de 120 professores participam do 4o Encontro
para Capacitaçãodo Programa TJC em Campinas
Cerca de 120 professores do projeto
EJA (Educação de Jovens e Adultos)
participaram do 4º Encontro para Capacitação do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC), realizado no
Auditório Bento XVI da Unisal/Liceu
Salesiano, em Campinas nos dias 4 e
11 de abril.
A abertura do encontro contou com
a presença do Vice Presidente da
AMATRA XV, juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga, do desembargador Renato Buratto, da Diretora de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV, juíza Cristiane Montenegro Rondelli, do
procurador da 15ª Região Nei Messias Vieira, do Gerente Executivo da
Agência do INSS de Campinas, Odair
Cremasco, da Secretária de Educação
de Campinas, SolangeVillon Kohn Pelicer e do Diretor da Faculdade de Direito da Unisal, Marcelo Scudeler.
O evento foi iniciado com a peça teatral “Orçamento Familiar” do grupo
Conexão Social, patrocinado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Campinas (Sindivarejista). Em seguida, o
Juiz Titular da 1ª Vara do Trabalho de
Presidente Prudente, José Roberto
Dantas Oliva, proferiu a palestra “A
chaga do Trabalho Infantil em nossa
sociedade – danos e consequências”.
Após o almoço, o desembargador
João Batista Martins César falou sobre

“O papel do Ministério Público doTrabalho – atuação e inquéritos” e o juiz
Marcelo Chaim Choh discorreu sobre “Segurança e saúde do trabalhador. O direito ao meio ambiente do
trabalho equilibrado”. No encerramento do evento, o juiz André Luiz
Menezes Azevedo Sette e o Gerente
Executivo da Agência do INSS de
Campinas, Odair Marcos Cremasco,
proferiram juntos a palestra“Benefícios previdenciários, LOAS, aposentadoria e PEP”.
Segundo dia
No dia 11 de abril, os trabalhos foram
abertos pela Diretora de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV, juíza Cristiane Montenegro Rondelli,
que apresentou um vídeo institucional do programaTJC. Em seguida, a Diretora Social e de Eventos, juíza Alzeni
Aparecida de Oliveira Furlan fez a
apresentação do primeiro palestrante do dia, o juiz Firmino Alves Lima,

que falou sobre“OTrabalho Decente”.
A desa. Eleonora Bordini Coca, apresentou o juiz José Antônio Ribeiro de
Oliveira Silva, que discorreu sobre “O
Direito do Trabalho e Direitos Humanos. Temas emergentes. Jornada de
Trabalho. Causas de extinção do contrato de trabalho e seus efeitos – avanços e retrocessos da legislação”.
Após o intervalo para almoço, foi a
vez da palestra da desembargadora
Maria Inês Corrêa de Cerqueira César
Targa, com o tema“Acesso à Justiça e
o processo judicial”. Em seguida, o juiz Saint-Clair Lima e Silva falou sobre
“Assédio moral e seu impacto na saúde física, emocional e social”.
Antes do encerramento do evento,
que contou com apresentação do
SESC, ocorreu a palestra“Violência doméstica e contra a mulher. Lei Maria
da Penha”, proferida pela Delegada
da Polícia Civil, Maria HelenaTaranto.

1o Encontro Institucional de Magistrados
do TRT-15 e AMATRA XV em setembro
O I Encontro Institucional do TRT-15 e
AMATRA XV será realizado entre os dias 10 e 12 de setembro. O evento, organizado pela AMATRA XV, EJUD-15 e
TRT-15, será realizado pela primeira
vez na 15ª Região, a partir de proposta programática defendida pela atual
Diretoria da AMATRA XV.

O evento terá oito ocinas com os seguintes temas escolhidos pelos magistrados em consulta realizada no início deste ano: Relacionamento prossional na Magistratura, Valorização
da Magistratura, Execução, Saúde,
PJe, Estrutura de Pessoal, Remuneração e Estrutura Jurisdicional.
Fazem parte da comissão organiza-

dora do evento o Desembargador
Presidente Flavio Allegretti de Campos Cooper, o Presidente da AMATRA
XV, juiz Alessandro Tristão, o Diretor
da Escola Judicial, desembargador Samuel Hugo Lima, a Vice Diretora, desembargadora Tereza Asta Gemignani, o Diretor Cultural da AMATRA XV,
desembargador Manoel Carlos Toledo Filho, a Diretora Social e de Eventos, juíza Alzeni Aparecida de Oliveira
Furlan, o Diretor de Assuntos Legislativos, juiz Ronaldo Oliveira Siandela, e
a juíza Patrícia Maeda.

AMATRAXV

A Comissão Organizadora se reuniu
mais uma vez em junho. Na ocasião
foram denidos os coordenadores
das ocinas, bem como os coordenadores das plenárias de encerramento. A primeira delas será coordenada

pelo Presidente da AMATRA XV e pelo
Diretor da EJUD; a segunda, pelo Vice
Presidente da AMATRA XV e pela Vice
Diretora da EJUD.
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Sentença de magistrada da 15o Região
multa empresas em R$ 1 bilhão
Em decisão com repercussão nacional, a juíza Antonia Rita Bonardo, da
2ª Vara do Trabalho de Paulínia, condenou as empresas Eli Lilly do Brasil
Ltda. (que fabrica, entre outros, o anti-depressivoProzac) e Antibióticos
do Brasil Ltda. (ABL) ao pagamento
de indenizações que totalizam R$ 1 bilhão, em decorrência da contaminação de trabalhadores por substâncias
tóxicas e metais pesados em uma fábrica de medicamentos em Cosmópolis (SP).
Dentre as obrigações impostas pela
sentença está o custeio, pelas empresas, do tratamento irrestrito de saúde
a todos os empregados, exempregados, autônomos e terceirizados – que prestaram serviços no período mínimo de seis meses –, assim
como aos lhos desses trabalhadores, nascidos no curso ou após a prestação de serviços.
A Justiça também proibiu as empresas de enterrarem resíduos tóxicos
no solo e de explorarem atividade
econômica no parque fabril pelo período de um ano,“em razão da degradação ambiental ocasionada pela
contaminação do solo, da água ou do
ar por produtos químicos”. O Ministério Público do Trabalho, autor da ação
civil pública, acompanhará a delimitação da área a ser isolada.
Segundo evidências juntadas no processo, de 80 ex-funcionários que se
submeteram a exames de sangue, cu-

jos laudos médicos estão na petição
inicial, apenas três não apresentaram
contaminação, embora existam suspeitas. Mesmo assim, o MPT solicitou
na ação a inversão do ônus da prova,
ou seja, que a empresa seja obrigada
a apresentar provas de que o meio
ambiente da empresa não contaminou os trabalhadores.

Segundo o trabalhador, cerca de 500
pessoas passaram pela fábrica desde
o ano de 1977, quando iniciou suas
operações em Cosmópolis (SP). De lá
pra cá, todos estão recebendo tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), já que a empresa não admite a
contaminação de seres humanos na
planta e, por isso, não se responsabiliza pelo custeio do tratamento de saúde. Já existem ao menos 70 processos individuais contra a empresa Lilly
na Justiça doTrabalho.
Os laudos técnicos apontam a presença de substâncias perigosas nas
águas subterrâneas no terreno da fábrica, tais como benzeno, xileno (solvente), estireno (usado para a fabricação de veneno contra ratos), naftaleno (também conhecido como naftalina), tolueno (caracteriza a cola de sapateiro), omeno e isopropil benzeno.

Indenizações
A juíza arbitrou a indenização por danos morais coletivos no valor de R$
300 milhões, conforme solicitado pelo MPT. Desse montante, o total de R$
150 milhões será destinado a uma
fundação para prestação de assistência aos trabalhadores expostos a riscos de contaminação, que deve ser
criada no prazo de um ano. Outros R$
100 milhões serão destinados para a
aquisição de bens para o Hospital das
Clínicas da Unicamp, Hospital Celso
Pierro e Centro Infantil Boldrini, necessários para“diagnosticar e tratar os
danos decorrentes da exposição a
agentes tóxicos”, e os demais R$ 50 milhões serão revertidos ao FAT (Fundo
de Amparo aoTrabalhador).
No cálculo da indenização, a magistrada incluiu o custo estimado das
empresas com o tratamento de saúde dos trabalhadores, elevando o valor para R$ 1 bilhão, como pode ser
atestado na última página da sentença: “Levando-se em consideração os
valores objetivamente xados e aqueles estimados com os gastos para tratamento de saúde, arbitro à condenação o valor um bilhão de reais”.
Em caso do descumprimento de qualquer item da sentença, incluindo indenizações e obrigações impostas
pelo juízo, as rés pagarão multa de R$
100 mil por dia, reversível ao FAT.
Ambas as empresas recorreram da decisão aoTRT-15.

AMATRAXV

AMATRA XV requer fornecimento de
computador para magistrados acessarem
o PJe fora da unidade jurisdicional
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A AMATRA XV protocolou, no dia 2 de
junho no TRT-15, requerimento solicitando o fornecimento para todos
os magistrados de um computador
desktop (de mesa), que atenda às especicações técnicas do PJe-JT, similar àquele disponibilizado nas unidades jurisdicionais e que tenha dois
monitores. O equipamento seria utili-

zado fora das dependências da unidade jurisdicional em que o magistrado atua visando melhorar as condições de trabalho no contexto do
PJe-JT. O requerimento, apresentado
sem prejuízo das solicitações anteriores, pode ser acessado na área
AMATRA EM AÇÃO do site da
AMATRA XV.

4o

TRT-15 defere diárias para o
Seminário Internacional no Chile

O Desembargador Presidente Flavio
Allegretti de Campos Cooper, deferiu
no dia 10 de junho o pedido de concessão de uma diária integral para cada um dos magistrados participantes
do 4º Seminário Internacional da
AMATRA XV, que acontecerá entre os
dias 7 e 8 de agosto, em Santiago, no
Chile. Na decisão, limitou-se o número dos beneciados a 50 magistrados,
número de vagas total disponibilizadas para os magistrados do TRT-15 e
já esgotadas.
Haverá a oportunidade de visitas guiadas às Cortes Trabalhistas do Chile
durante a manhã do primeiro dia do
Seminário (dia 7 de agosto, quintafeira). Para essas visitas os participantes serão divididos em pequenos grupos, acompanhados de juízes e advo-

gados chilenos, que carão responsáveis pelas explicações da sistemática processual e organizacional da Justiça doTrabalho do Chile. Durante a visita, os participantes poderão assistir
audiências selecionadas e agendadas com o intuito de que se possa
aproveitar ao máximo a experiência
por parte dos juízes brasileiros.
Em reunião do Conselho Consultivo,
a Escola Judicial do TRT-15, no dia 13
de maio, a pedido da AMATRA XV, reconheceu a importância cientíca do
4º Seminário Internacional no Chile e
deliberou considerar o evento como
atividade de formação continuada,
nos termos da Resolução 09/2001 da
ENAMAT, como faculta o convênio rmado entre AMATRA XV, EJUD,
ESMAT 15 eTRT-15.

AMATRA XV consulta associados
sobre anteprojeto de criação de
Varas e cargos na 15a
O Órgão Especial do TRT-15, na sessão do dia 26 de junho, deliberou
abrir prazo até o dia 30 de julho para
que desembargadores e a AMATRA
XV possam apresentar sugestões em
relação ao anteprojeto de lei de criação de Varas e ampliação do quadro
de Magistrados e servidores da 15ª
Região. A AMATRA XV, por sua vez,
abriu prazo para receber sugestões
dos associados até o dia 15 de julho
para consolidar as propostas que
apresentará à Presidência doTRT-15.

A AMATRA XV tem atuado constantemente para que seja viabilizada na
15ª Região a criação de Varas, a ampliação do quadro de Magistrados (desembargadores, juízes titulares e juízes substitutos), bem como o incremento do quadro de servidores.

Nesta primeria etapa, 42 servidores
se inscreveram para prestar auxílio
aos Juízes do Núcleo.
O Desembargador Presidente Flavio
Allegretti de Campos Cooper, assinou o Ato Regulamentar nº 17/2014,
que altera o Ato Regulamentar
11/2014 e amplia o Banco de Servidores. Com a medida, foi facultada a
inscrição de servidores que ainda estejam em estágio probatório e indicações de servidores pertencentes à
circunscrição diversa daquela a que
está vinculado o Juiz Substituto.
No dia 13 de junho, a Comissão de Juízes Substitutos da AMATRA XV publicou Comunicado para todos os servidores sobre as alterações nas regras
do Núcleo de Apoio aos Juízes Substitutos, criado pelo Ato Regulamentar GP N. 11/2014. A Comissão destacou a importância de algumas questões referentes ao assunto, como a
possibilidade do teletrabalho a que
alude a Resolução nº 109/2012 do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT); e também sobre a hipótese do servidor não se adaptar à nova função, situação em que poderá,
no prazo de 12 meses, retornar para
sua lotação de origem. Outro aspecto destacado é que, embora não haja
inicialmente atribuição de Função Comissionada ou Cargo em Comissão,
essa atribuição é possibilitada no artigo 12 do Ato, vinculada à disponibilidade da Administração, sendo que a
AMATRA XV empreenderá todos os
esforços para que os servidores que
prestem auxílio direto aos Juízes Substitutos sejam contemplados o mais rápido possível com tal atribuição.

AMATRAXV

A proposta de ampliação da estrutura do TRT-15 prevê a criação de 83 Varas doTrabalho, 83 cargos de JuizTitular e 83 cargos de Juiz do Trabalho
Substituto, além da criação de 2.473
cargos efetivos e 1.495 cargos em comissão e funções comissionadas.

Em maio de 2014 houve o arquivamento de todos os anteprojetos então existentes de interesse da 15ª Região. Com isso, a Presidência do TRT15 elaborou nova proposta com a
consolidação de todos os anteprojetos arquivados e com as necessárias
adequações à Resolução 184 do CNJ,
sem perder de vista os parâmetros da
Resolução 63 do CSJT e as previsões
legais para criação de novas unidades jurisdicionais.

Presidente do
TRT-15 acolhe
sugestão da
AMATRA XV
e altera regras
do Banco de
Servidores
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Corregedoria do TRT-15 regulamenta
procedimentos para acompanhamento do
prazo para prolação de sentença
A Corregedoria Regional publicou no
dia 16 de junho a Portaria 11/2014,
que regulamenta os procedimentos
para acompanhamento do prazo para prolação de sentença, com a indicação objetiva de que o início do prazo para o julgamento só ocorre após
o processo se encontrar apto ao julgamento.

O assunto foi tratado diversas vezes
com a Corregedoria Regional desde
o início da atual gestão. Para o Presidente da AMATRA XV, juiz Alessandro
Tristão, embora em linhas gerais esses parâmetros já estivessem sendo
adotados, nada melhor do que a regulamentação expressa e objetiva dos
procedimentos.

AMATRA XV solicita vigilância
armada para unidades que
ainda não receberam esse serviço
A Comissão de Segurança Institucional da AMATRA XV enviou no início
do mês de julho ofício aos titulares
das 20 Varas do Trabalho que ainda
não contam com vigilância armada.
As informações recolhidas foram
compiladas em um requerimento para viabilizar a disponibilização de vigilância em todas as unidades jurisdicionais de primeira instância.
A Comissão de Segurança Institucional da AMATRA XV é coordenada pe-

lo Vice Presidente da associação, juiz
Luís Rodrigo Fernandes Braga, e tem
como integrantes os seguintes magistrados: Suzeline Longhi Nunes de
Oliveira (Araçatuba), André Luiz Alves
(Bauru), Maria de Fátima Vianna Coelho (Campinas), Rogério José Perrud
(Presidente Prudente), Marcos da Silva Porto (Ribeirão Preto), Marcelo Magalhães Runo (São José do Rio Preto), André da Cruz e Souza Wenzel
(São José dos Campos) e Paulo Eduardo Belloti (Sorocaba).

TRT-15 defere
requerimento
da AMATRA XV
sobre abono
de permanência
O Desembargador Presidente Flavio
Allegretti de Campos Cooper deferiu
no dia 27 de junho o requerimento
da AMATRA XV para reconhecimento
do direito de todos os magistrados,
uma vez implementados todos os requisitos legais para a aposentadoria,
perceberem abono de permanência,
independentemente de requerimento expresso.
A decisão ressalva que o pagamento
automático só será possível após a implantação de programa informatizado com a inclusão dos dados necessários. As áreas técnicas envolvidas
devem adotar as providências necessárias a m de viabilizar a execução
da medida.
Atualmente o TRT-15 apenas efetua o
pagamento do abono permanência
aos magistrados mediante requerimento especíco. Tal procedimento,
muitas vezes, com o lapso necessário
ao processamento do requerimento,
acaba por criar passivos que demoram a ser quitados. Por isso, a AMATRA
XV atua desde dezembro de 2013 para a implementação de medidas administrativas necessárias ao pagamento do abono pecuniário de forma imediata.

AMATRAXV

AMATRA XV patrocina ação para suspensão
de descontos impostos aos aposentados
e obtém tutela antecipada
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Recentemente, o TRT-15 deu início
aos procedimentos para a devolução
das importâncias que foram reputadas indevidamente percebidas pelos
aposentados. O Órgão Especial Administrativo, em dezembro de 2013,
não acolheu recurso interposto pela
AMATRA XV para suspender esses
descontos. No recurso não provido, a
Associação defendia o reconheci-

mento de que os valores pagos aos
aposentados e pensionistas, amparados pelo artigo 184 da Lei 1.711/52 e
inciso II do artigo 192 da Lei 8.112/90,
foram recebidos por absoluta boa-fé
e, consequentemente, não seriam
passíveis de qualquer procedimento
que objetivasse a restituição de tais
valores, nos termos da Súmula 249
doTCU e da Súmula 34 da AGU.

Ante a iminência do desconto, a
AMATRA XV, por decisão da Comissão de Prerrogativas, patrocinou ação
aos interessados objetivando a suspensão dos descontos e o reconhecimento da boa-fé. A ação foi distribuída no dia 11 de abril à 4ª Vara Federal
de Campinas e espera-se em breve a
apreciação do pedido de tutela antecipada.

AMATRA XV
participa de
campanha para
pausas na jornada
de magistrados
e servidores
do TRT-15
A AMATRA XV participou da campanha de adoção de pausas na jornada
de trabalho de magistrados e servidores do TRT-15, conforme Recomendação GP-SS 1/2014 publicada
no dia 12 de maio pela Presidência do
Tribunal. Recomenda-se “aos magistrados e aos servidores a observância
de pausas na proporção de 10 minutos, não dedutíveis da jornada regular, a cada 50 minutos contínuos trabalhados exclusivamente em atividades que exijam movimentos repetitivos dos membros superiores e esforço visual”.
Além disso,“as pausas devem ser destinadas, preferencialmente, à realização de exercícios de alongamento ou
atividades que não exijam movimentos repetitivos dos membros superiores e esforço visual”.

Nova sede da
AMATRA XV
já é realidade
A Diretoria da AMATRA XV deniu,
em reunião realizada no último dia 25
de abril, a mudança da sede da associação para outro andar do mesmo
prédio, a m de que a AMATRA XV e a
ESMAT 15 passem a ocupar duas salas já interligadas, com cerca do dobro da área atualmente disponível.
As duas salas têm três vagas na garagem, sendo que atualmente a
AMATRA XV conta com apenas uma
vaga. Outra importante vantagem
nessa negociação foi a utilização da
atual sala como parte do pagamento,
sendo que a diferença será paga por
meio de nanciamento imobiliário.

Após a liberação pela Secretaria do Tesouro Nacional dos recursos para pagamento do passivo do auxílio alimentação na tarde do dia 2 de junho,
o TRT-15 efetuou o crédito nas contas
dos beneciados no dia 3 de junho. O
pagamento logo após a liberação dos

recursos foi possível em razão do trabalho antecipado havido para apuração da parcela. No dia 6 de maio, a
AMATRA XV já se reunia com o Setor
de Pagamentos do TRT-15 para tratar
dessa apuração e dos critérios envolvidos.

MOÇÃO DE REPÚDIO
A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRA-DOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª
REGIÃO - AMATRA XV, entidade que reúne mais de 480 Magistrados do
Trabalho, pela sua Diretoria e Comissão de Prerrogativas,
considerando que a separação de poderes, independentes e harmônicos entre si, é princípio fundamental da República Federativa do Brasil;
considerando que essa mesma separação de poderes é imprescindível
ao próprio Estado Democrático de Direito;
considerando ainda que ao Poder Judiciário, e somente a ele, toca solucionar conitos individuais e coletivos, de modo imparcial e autônomo,
livre de qualquer ingerência de terceiro,
MANIFESTA O SEU REPÚDIO à Moção 1/2014, formulada pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
da Câmara dos Deputados, pela qual “conclama” a 5ª Turma, 9ª Câmara, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a “rejeitar” os pedidos formulados na Ação Civil Pública 0000121-88.2010.5.15.0081.
Por mais ruidoso que possa se apresentar determinado processo ou determinada ação, e por mais razão que se possa atribuir a um ou a outro
dos polos da relação processual, a ninguém que não faça parte do processo é dado aconselhar, solicitar ou conclamar o julgador a decidir conforme a sua vontade - o que vale também para os demais poderes estatais.
Nesse sentido, vale destacar que o Princípio da Independência previsto
no Código de Ética da Magistratura Nacional editado pelo Conselho Nacional de Justiça nos informa que se impõe ao magistrado pautar-se no
desempenho de suas atividades sem receber indevidas inuências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos
casos que lhe sejam submetidos, além de constituir-se como um de seus
deveres denunciar qualquer interferência que vise a limitar sua independência.
Entender de outra forma subverte o princípio da separação dos poderes,
coarcta o juiz da causa e fere de morte o próprio Estado Democrático de
Direito.
Campinas, 31 de março de 2014.
Alessandro Tristão
Presidente AMATRA XV

AMATRAXV

A mudança para o novo local deve
ocorrer até o nal deste ano.

TRT-15 paga primeira parcela do
passivo do auxílio alimentação
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AMATRA XV apresenta requerimento
para regulamentar licença prêmio
A AMATRA XV apresentou requerimento no dia 10 de junho para que seja apreciado, pelo Órgão Especial do
TR-15, o reconhecimento do direito a
todas as licenças prêmios por tempo
de serviço não gozadas pelos associados da AMATRA XV ao longo da carreira na Magistratura, na proporção
de três meses de licença a cada cinco
anos de exercício da Magistratura,
bem como a imediata averbação do

reconhecimento do benefício no cadastro funcional ou emissão da respectiva certidão.
O requerimento foi originalmente
apresentado em 14 de fevereiro de
2012 durante uma das interinidades
do atual Presidente da AMATRA XV, juiz AlessandroTristão. Em 30 de agosto
de 2012, o processo foi suspenso a
m de aguardar o pronunciamento

do STF acerca de matéria idêntica.
A AMATRA XV reuniu fatos novos e decisões que embasam as pretensões.
No dia 12 de junho, o Desembargador Presidente Flavio Allegretti de
Campos Cooper, determinou o retorno dos autos àVice-Presidência Administrativa para a reinclusão do feito
em pauta, a m de que seja apreciado
o requerimento.

TRT-15 reajusta valores do benefício de
Assistência à Saúde dos magistrados
O Presidente do TRT-15, Desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper, divulgou comunicado no dia 6
de maio informando o reajuste dos

valores do benefício de Assistência à
Saúde dos magistrados a partir de maio de 2014. A AMATRA XV atuou junto
à Presidência e à Comissão de Orça-

mentos do TRT-15 desde abril de
2013 para majoração do benefício.

Entidades paulistas da Magistratura,
Ministério Público e Advocacia
realizam encontro histórico

TRT-15 tem
três novos
desembargadores

OAB-SP, Marcos da Costa, o Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, Ricardo Dagre
Schmid, o Presidente do Instituto dos
Advogados de São Paulo (IASP), José
Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, o
Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, Sérgio Rosenthal, o procurador Pedro Barbosa Pereira Neto, representando a Procuradoria Regional da República da 3ª Região, a procuradora Adélia Augusto
Domingues, representando o Ministério Público do Trabalho da 2ª Região e o Presidente do Movimento de
Defesa da Advocacia (MDA), Marcelo
Knopfelmacher.
Acompanhou o
Presidente da AMATRA XV, o Secretário Geral Robson Adilson de Moraes.

O Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região tem três novos desembargadores: Fábio Allegretti Cooper, Maria Inês Corrêa de Cerqueira Cesar Targa e Edison dos Santos Pelegrini. As
nomeações foram publicadas no Diário Ocial da União de hoje. Fábio Cooper, então titular da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, foi promovido
pelo critério de antiguidade. Maria
Inês, da 2ª Vara do Trabalho de Paulínia, foi promovida pelo critério de merecimento, assim como Pelegrini, da
1ªVara doTrabalho de Bauru.

No dia 16 de junho várias entidades
paulistas da Magistratura, Ministério
Público e Advocacia realizaram encontro histórico. O encontro serviu
para um primeiro passo rumo ao trabalho conjunto em várias frentes de
interesse comum dessas entidades.
Para o juiz Alessandro Tristão, Presidente da AMATRA XV, essa aglutinação em torno dos interesses convergentes pode trazer frutos já no curto
prazo.

AMATRAXV

As entidades criaram um ambiente
de discussão e devem se reunir novamente em breve.
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Também participaram do encontro, a
Presidente da AMATRA 2, juíza Patricia de Almeida Ramos, o Presidente
da Associação Paulista de Magistrados, juiz Jayme Martins de Oliveira Neto, o Presidente da Ajufesp, juiz Paulo
Cezar Neves Junior, o Presidente da

O evento foi organizado pela Associação dos Juízes Federais de São Paulo
e Mato Grosso do Sul (Ajufesp) em
São Paulo.

A solenidade de posse ocorreu no nal do primeiro dia das atividades do
14º Congresso Nacional de Direito do
Trabalho e Processual do Trabalho, no
Theatro Municipal de Paulínia.
A AMATRA XV deseja aos três novos
membros do TRT-15 muito sucesso
nesta nova etapa da carreira.

1º ENCONTRO INSTITUCIONAL DE MAGISTRADOS
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 15ª REGIÃO E AMATRA XV

“ PENSAR A INSTITUIÇÃO PARA VIVER A INSTITUIÇÃO”
10 a 12 de setembro de 2014
Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort
Rodovia Fernão Dias, Km 37,5 - Atibaia

