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ano de 2014 promete! Muitos são os eventos que clamam pelo
protagonismo dos associados. Já se aproxima o XVII CONAMAT
que será realizado em Gramado/RS, entre os dias 29 de abril e 02
de maio. Para essa edição, nosso PRÉ-CONAMAT, realizado recentemente
em Bauru/SP, aprovou o dobro do número de teses da edição anterior. Talvez uma das razões seja o fato de o CONAMAT de 2014, para além do agradável local, ter adotado uma abordagem eminentemente políticoinstitucional, elegendo temas caros ao Poder Judiciário, tais como a formatação da carreira jurisdicional em face dos desa os contemporâneos, a democratização interna e a interlocução com a sociedade. Além disso, na mesma ocasião será realizado concomitantemente o IV Encontro Nacional de
Magistrados doTrabalho Aposentados.
Entre os dias 07 e 08 de agosto, a AMATRA XV realiza seu 4º Seminário Internacional em Santiago, no Chile, com a participação de renomados juristas
nacionais e internacionais, abordando o processo judicial trabalhista eletrônico, as prerrogativas da magistratura num contexto comparado e a terceirização. E, pela primeira vez em nosso Regional, entre os dias 10 e 12 de setembro, haverá o 1º Encontro Institucional de Magistrados do TRT da 15ª Região e da AMATRA XV, oportunidade ímpar para o diálogo franco e direto
dos Magistrados da 15ª Região com oTribunal.
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É nesse contexto de renovação e inovação que esta primeira edição do Jornal da AMATRA XV de 2014 é inaugurada com a entrevista do novo Presidente do TST, Ministro Antonio José de Barros Levenhagen. Trata-se da primeira entrevista concedida a qualquer associação após a posse. Nela, o Ministro aborda vários assuntos de interesse da Magistratura, como valorização da carreira, política remuneratória, condições de trabalho, processo judicial eletrônico, saúde do magistrado e muitos outros. Como o primeiro passo para a superação de qualquer adversidade é a admissão da existência do
problema, traz alento o reconhecimento pelo Presidente da mais alta corte
trabalhista de que suportamos excessiva carga de trabalho, com consequências deletérias à saúde e à qualidade de vida.
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Em“Gente Nossa”vamos conhecer alguns dos colegas a cionados por motos, que apreciam o maravilhoso mundo das duas rodas e o respectivo estilo de vida. Na Seção“Nossas Histórias”podemos apreciar mais um“causo”verídico do cotidiano trabalhista, contado pelo Juiz Renato da Fonseca Janon.
A Seção“Pelo Mundo”traz o Deserto do Jalapão, a partir de uma viagem do
Juiz Renato Franco por essa incrível região doTocantins.
Na sequência, apresentamos o artigo de autoria do Juiz Tárcio José Vidotti,
que se socorre do realismo mágico para analisar os desa os de ontem, hoje
e amanhã na apuração dos passivos da Magistratura.
Finalmente, além da Seção “De Olho nos Projetos”, destinada ao acompanhamento de matérias legislativas de interesse da 15ª Região, resumimos as
últimas notícias relacionadas às atividades associativas da AMATRA XV no
“Giro de Notícias” e noticiamos as últimas novidades do site da Associação
em“Novidades do Site”.
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Entrevista

Entrevista com o
Presidente do TST
Ministro Barros Levenhagen fala à AMATRA XV
sobre valorização da carreira, condições de
trabalho, PJe, saúde do magistrado e muitos
outros assuntos de interesse da Magistratura

Ministro Barros Levenhagen entre
o Presidente da AMATRA XV,
Alessandro Tristão, e o Diretor de
Comunicação Social e Informática,
Gothardo Backx Van Buggenhout
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Antonio José de Barros Levenhagen tomou posse como Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho em 26 de fevereiro de 2014. Mineiro de Baependi,
formou-se pela Faculdade de Direito
de Varginha/MG em 1975. Atuou como Promotor de Justiça da Comarca
de Passa Quatro e Juiz de Direito também em Minas Gerais. Cinco anos depois, ingressou por concurso na Magistratura do Trabalho da 2ª Região.
Foi Juiz Titular em Guarulhos, Taubaté
e Cruzeiro. Em 1986, removeu-se para
o Tribunal Regional do Trabalho da
15ª. Região, recém criado, onde atuou na primeira instância até 1993,
quando foi promovido, por merecimento, ao cargo de Juiz do Tribunal.
Foi Diretor da Escola Judicial do TRT-

15 antes de ser nomeado Ministro do
TST em outubro de 1999. No TST, ocupou o cargo de Corregedor-Geral da
Justiça do Trabalho no biênio
2011/2013 e de Vice-Presidente entre
março de 2013 e fevereiro de 2014.
Levenhagen ocupa o cargo máximo
da Magistratura do Trabalho, mas não
se esquece de suas raízes no primeiro
grau de jurisdição. Outra lembrança
que carrega consigo é o vínculo permanente com o Tribunal Regional do
Trabalho da 15ª Região. “Tenho orgulho de ser originário da 15ª, onde exerci a judicatura ao lado de magistrados competentes e de extrema capacidade de trabalho. Na ocasião do discurso de posse, chegou a salientar
que a magistratura é sinônimo de vo-

cação, vocação que o acompanha
desde o ingresso na magistratura do
trabalho da 2ª Região, pela magistratura da 15ª Região até a sua nomeação ao cargo de ministro do Tribunal
Superior do Trabalho. Sempre dei a
público a minha mais profunda admiração pelo juiz de primeiro grau de jurisdição. É que a sua atuação se dá próximo aos con itos e as partes envolvidas, circunstância que o credencia a
proferir decisão de insuspeitada qualidade e segurança. Nunca deixou de
revelar que judicatura de primeiro
grau, em muitos aspectos, sobreleva
a judicatura perante os tribunais superiores. A nal, a boa ou má impressão
que os litigante terão do Poder Judiciário deve-se, preponderantemente, ao juiz de primeira instância.

Foi com esse clima que o novo Presidente do TST recebeu o Presidente
da AMATRA XV, juiz Alessandro Tristão, e o Diretor de Comunicação Social, juiz Gothardo Backx Van Buggenhout, para a entrevista que pode ser
conferida a seguir.
Política remuneratória
A Magistratura se ressente da inexistência de uma política remuneratória
que a valorize, preserve o valor real
dos subsídios, assegure a simetria de
direitos e benefícios com carreiras
correlatas, especialmente com o Ministério Público, bem como que assegure a percepção de direitos e benefícios previstos na própria
LOMAN.

dos no entanto do adicional do tempo de serviço que os premiaria pela
longevidade no exercício da magistratura. O efeito colateral mais deletério da introdução do subsídio, com a
absorção do ATS, foi o atrelamento
dos reajustes do funcionalismo, do
Ministério Público e das demais carreiras de Estado à sua periódica revisão, tendo em conta o efeito cascata
que dela provém. Para aqueles que,
como eu, estão há muito tempo na
carreira, houve e há uma grande perda no valor de compra do subsídio
em vigor. De toda a sorte, a questão
remuneratória com o restabeleci-

Em relação à valorização da carreira, haverá alguma ação da presidência do TST no sentido de
buscar a aprovação da
Emenda Constitucional
que recria o adicional por
tempo de serviço?

0Ministro Antonio José
Barros Levenhagen – A criação do subsídio, no lugar
do adicional por tempo de
serviço, mostrou-se salutar para os colegas recémchegados à Judicatura.
Possivelmente, na ocasião
não se deram conta de
que o tempo é implacável
e que, cedo ou tarde, contariam com tempo signi cativo de serviço, destituí-

“

Em relação à simetria, haverá alguma ação da presidência do TST
para viabilização da percepção de
verbas expressamente reconhecidas na Res. 133 do CNJ, tal como a indenização de férias não gozadas
por absoluta necessidade de serviço, bem como demais direitos previstos na LOMP (Lei Complementar

0O Ministério Público sempre procurou se equiparar a nós magistrados, e falo isso sem nenhuma crítica,
pois fui promotor de Justiça antes de
ingressar na Magistratura do Trabalho. Conquistaram, ao longo do tempo, as garantias que antes eram próprias da Magistratura, como a inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos. Ocorre que
essas garantias viraram lugar comum, estendidas que foram para todos que ingressam no serviço público. Enquanto o MP conseguiu trazer para si as
vantagens e prerrogativas da Magistratura,
não logramos estabelecer esse mesmo tratamento de reciprocidade. Essa a razão pela
qual sou, pessoalmente, entusiasta da simetria entre as verbas expressamente reconhecidas na Resolução nº
133 do CNJ e de outras
vantagens contempladas na LOMP, a exemplo da licença-prêmio
por tempo de serviço.
E em relação à percepção de direitos e
benefícios previstos
na própria LOMAN, como o Sr. vê a suspensão pelo CNJ das regulamentações do auxílio moradia efetuadas
por 10 Tribunais Regionais doTrabalho?

0 O Conselho Nacional de Justiça,
criado para a supervisão do Poder Judiciário, concebeu razões jurídicas pelas quais houve por bem suspender a
regulamentação do auxílio moradia,
implantado por dez Tribunais Regionais do Trabalho. A expectativa é que
o próprio conselho possa, em momento apropriado, com o concurso
dos Tribunais do Trabalho, da
ANAMATRA e das AMATRAS reexaminar essa suspensão, para assegurar a todos os magistrados a referida
vantagem, com o objetivo, inclusive,
de incrementar, mesmo que em pe-
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Enquanto o MP
conseguiu trazer
para si as vantagens
e prerrogativas da
Magistratura, não
logramos
estabelecer esse
mesmo tratamento de
reciprocidade.

mento do adicional por tempo de serviço encontra-se a cargo da deliberação soberana do Parlamento Brasileiro, para cuja aprovação já me coloquei à disposição para conversações
com eminentes deputados e senadores da República.

nº 75/1993), como a licença prêmio
por tempo de serviço?
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Entrevista

“

Concordo com os
estudos indicativos de
que cerca dos 40%
dos magistrados
padecem de depressão,
em que as causas
prováveis são o
volume e as condições
de trabalho

quena proporção, o valor dos subsídios dos juízes de primeiro grau, dos
desembargadores e dos ministros
dos tribunais superiores.
Condições de trabalho e saúde

AMATRAXV

Nos últimos anos, principalmente após a criação do Conselho Nacional de Justiça, o trabalho do magistrado está cada vez mais vinculado a números e metas com vistas a
se aferir essencialmente a e ciência
operacional. Assim, há nítido privilégio do aspecto quantitativo em
detrimento do qualitativo. O Senhor concorda com essa leitura? É
possível mudar esse quadro?
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0 Devo reconhecer que o Conselho
Nacional de Justiça tem priorizada a
adoção de metas a serem cumpridas
pela magistratura.
Confesso não ser refratário à utilização
desse critério para se
aferir a produtividade
do juiz e proporcionar,
assim, pronta resposta
aos anseios dos jurisdicionados. Penso, no
entanto, que as metas
devem ser xadas criteriosamente, de modo que ou o sejam factíveis ou, caso o sejam
além das forças do magistrado, haja uma certa exibilização. Isso
com o propósito de veri car o motivo pelos
quais essas metas não
foram atendidas, o
qual não raro pode estar associado não a

certa leniência do juiz, mas a vicissitudes pessoais e familiares que sobre
ele eventualmente se abatam. Imagino não ser indiferente ao Conselho
Nacional de Justiça o oportuno pleito
da magistratura, até porque o douto
Colegiado tem externada a consideração devida a esmagadora maioria
dos bons magistrados, que ingressaram na judicatura por incontestável
vocação, voltados para a célere tramitação dos processos sem jamais comprometer a qualidade das decisões judiciais. É que a celeridade pela celeridade do processo pode redundar em
mera vazão de processos, sem nenhuma preocupação, sobretudo no
primeiro grau de jurisdição, com a justiça que se há de praticar na solução
dos con itos.
A saúde do magistrado tem se deteriorado dia após dia. Há estudos
médicos apontando que cerca de
40% dos magistrados sofrem de depressão. As causas prováveis são o
volume e as condições de trabalho.
Como o Senhor analisa esse quadro?

0 Concordo com os estudos indicativos de que cerca dos 40% dos magistrados padecem de depressão, em
que as causas prováveis são o volume
e as condições de trabalho, até porque me incluo nessa estatística e
com isso vez ou outra tenho que usar
de ansiolíticos para apaziguar a an-

gústia e a a ição que me assaltam diante do avassalador número de recursos que têm dado entrada no Tribunal Superior doTrabalho. Esse fenômeno, contudo, não é recente. Com
ele já convivia ao tempo em que ingressara na magistratura da 2ª Região, em 1980. Nessa época, o Judiciário do Trabalho não dispunha dos
recursos orçamentários nem do contingente de juízes que hoje dispõem.
Frequentemente, como Presidente
da então Junta de Conciliação e Julgamento de Taubaté, com escasso
contingente de servidores do Tribunal, valia-me da boa vontade do prefeito da cidade para a realização de
serviços de conservação do imóvel,
onde funcionava a unidade judiciária,
invariavelmente alugada, e para a cessão de funcionários municipais que
contribuíssem para o volumoso trabalho local. Isso porque, a então JCJ
de Taubaté tinha extensa jurisdição
territorial e número de processos anual em torno de quatro mil a cinco mil,
mais outros tantos na fase de execução. Para dar conta dessa elevadíssima carga de atividade judicante costumeiramente tinha de dar expediente que oscilava entre doze a treze
horas por dia, o que me levava ao indesejado alijamento do prazeroso e
indispensável convívio familiar e social. Mesmo com o crescimento do Judiciário do Trabalho depara-se com
esse dilema que atormenta o juiz de
não se demitir dos seus deveres e si-

multaneamente reservar
tempo de lazer com sua família e seus amigos. Mas para que se possa ter esse tempo indispensável, é preciso
que todos nós tenhamos
consciência dos deveres da
judicatura a que abraçamos
voluntariamente. Permitome, apenas, sugerir que os
colegas mais novos mantenham rotina de trabalho
que lhes permita a um só
tempo conciliar os seus deveres e o direito sagrado à
convivência familiar e social.
Como a implantação do
PJe impacta esse quadro?

0 A implantação do PJe é
uma realidade irreversível. A princípio, parece que o tenha sido para imprimir a tão esperada celeridade do
Poder Judiciário. Penso, contudo, que
a agilidade que o sistema haverá de
proporcionar não pode implicar queda nos índices de conciliação, na fase
de conhecimento, nem acarretar o
apequenamento das decisões de nossos magistrados. É certo que a sociedade debita à magistratura a responsabilidade pela morosidade da prestação jurisdicional. Sucede que essa
responsabilidade não lhe pode ser
atribuída exclusiva e indiscriminadamente. Primeiro pelo incremento
substantivo das ações judiciais e certa leniência legislativa para acesso
aos tribunais superiores. Segundo pela atuação, felizmente minoritária, de
advogados que não logram perceber
em toda a sua extensão a norma do
artigo 133, da Constituição, que os
elegera protagonistas indispensáveis
à administração da Justiça. Na Presidência do TST e do CSJT já me comprometi a dar continuidade ao Processo Judicial Eletrônico, de tal forma
que ela se desenvolva de modo prudente e cauteloso, a m de que a agilidade que lhe é inerente não conspire, mas colabore para a notória segurança das decisões judiciais.
Prestação Jurisdicional

0 Há um projeto aprovado na Câmara e que está no Senado, cuja relatoria
cabe ao senador Romero Jucá
(PMDB-RR), que introduz um novo requisito de admissibilidade de recurso
de revista com o objetivo de priorizar
as decisões de 1º grau e de 2º grau de
jurisdição. Se aprovado e sancionado
o projeto, esse recurso só seria admissível por divergência de súmulas entre os tribunais, porque hoje se conhece recurso de revista por divergência entre turmas dos tribunais. Serão obrigatórias súmulas dos tribunais, pois sem esse pressuposto não se
terá acesso ao TST, o que certamente
irá viabilizar não só a valorização das
instâncias ordinárias, mas igualmen-

“

É que a celeridade
pela celeridade do
processo pode
redundar em mera
vazão de processos.

te o TST liberado para dedicar-se à
sua real nalidade de enfrentar teses
jurídicas antagônicas.
Magistratura
Que mensagem deseja deixar
aos nossos leitores Magistrados?

0 Quero dizer para meus milhares
de colegas de 1º grau que, apesar de
ter seguido na carreira, primeiro no
TRT da 2ª Região, depois do TRT-15,
do qual fui nomeado Ministro do TST,
mesmo sabedor da sua peculiar cognição extraordinária, nunca deixei de
ser um magistrado. Nas minhas veias
corre exuberante o sangue de quem
começou a carreira como juiz substituto e sempre me vem à mente as boas passagens que a atuação jurisdicional me oportunizara. Na primeira instância, sentia e sinto que vivi com intensidade a minha vocação pela magistratura. Daí a grande admiração e
apreço que nutro pelos meus colegas de primeiro grau, pela elogiável
atividade judicante que desenvolvem, apesar das di culdades, pro ssionais ou pessoais, que acaso os venham a assolar, ousando concitar a todos a se empenharem na conciliação
dos litigantes e a dispensarem aos advogados, partes e servidores tratamento afável, para que o clima de trabalho seja o mais aprazível possível.
Para mim, não há nada de mais valioso no Judiciário do que os juízes de 1º
grau e na condição de Presidente do
TST não hesitarei em valorizá-los.
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Em seu discurso de posse, o Senhor fez referência expressa à necessidade de alteração do sistema
recursal, mormente no que diz res-

peito às regras para admissibilidade
de recursos no TST. Nesse contexto,
qual a opinião do senhor quanto à
valorização das decisões de primeira instância? Pretende adotar alguma ação especí ca para promover
essa valorização e por via indireta
também desafogar o grande número de recursos nos Tribunais Regionais?
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De Olho nos Projetos

Acompanhamento de matérias
legislativas de interesse da 15a Região
Con ra os principais anteprojetos e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional:
1) Aumento do subsídio
O Projeto de Lei nº 6.218/2013, encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal em 4/9/2013, que trata do reajuste
adicional do subsídio do Ministro do STF no percentual de 4,06 % a partir de janeiro de 2014 (sem prejuízo dos 5,0%
da Lei nº 12.771/2012), foi retirado de pauta de votação a requerimento do Dep. Alex Canziani, da Comissão de
Trabalho, de Administração e de Serviço Público da Câmara dos Deputados, não obstante o parecer favorável.
2) Criação de cargos e funções no âmbito do TRT da 15ª Região
Todo anteprojeto de Lei, antes de ser enviado ao Congresso Nacional, deve ter o seguinte trâmite:
- Conselho Superior da Justiça do Trabalho: análise do impacto nanceiro-orçamentário, a pertinência de acordo com
as regras editadas pelo CSJT, bem como um parecer geral com a justi cativa do anteprojeto enviado pelo TRT da 15ª
Região;
- Conselho Nacional de Justiça: repete-se a análise do impacto nanceiro-orçamentário, editando-se um parecer em
que se aborda se o anteprojeto está de acordo com as resoluções editadas pelo CNJ;
- Aprovação pelo eg. Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, o qual detém a competência para encaminhar
ao Congresso Nacional anteprojetos de Lei de interesse da Justiça doTrabalho.
Vale ressaltar que os pareceres dos CSJT e CNJ não têm força vinculante, mas geralmente são respeitados pelo TST.
Atualmente, são esses os anteprojetos/projetos de Lei de interesse do TRT da 15ª Região:
a) CSJT-AL nº 11663-04.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 30 cargos de Desembargador do Trabalho; 240 cargos de analista judiciário, área judiciária; 14
cargos de analista judiciário, área administrativa; 134 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 63 cargos em
comissão e 248 funções comissionadas.
b) CSJT-AL nº 11662-19.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 50 Varas do Trabalho; 72 cargos de Juiz do Trabalho Titular; 72 cargos de Juiz do Trabalho
Substituto; 244 cargos de analista judiciário, área judiciária; 100 cargos de analista judiciário, especialidade execução
de mandados; 40 cargos de analista judiciário, área administrativa; 335 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 61 cargos em comissão e 338 funções comissionadas.
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c) CSJT-AL nº 11661-34.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 205 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 205 cargos de analista judiciário, área
judiciária; 166 cargos em comissão e 1079 funções comissionadas; além da extinção de 693 funções comissionadas no
quadro de pessoal do TRT da 15ª Região.
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d) CNJ - Parecer de mérito nº 1758-24.2012.2.00.0000
Proposta de criação de 66 Varas do trabalho; 66 cargos de Juiz do Trabalho Titular; 1 cargo de Juiz do Trabalho
Substituto; 437 cargos de analista judiciário, área judiciária; 88 cargos de analista judiciário, área administrativa; 147
cargos de analista judiciário, especialidade execução de mandados; 219 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 66 cargos em comissão nível CJ-3; 17 cargos em comissão nível CJ-2; 212 funções comissionadas nível FC-5 e 124
funções comissionadas nível FC-4.
O processo foi encaminhado para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ ), que, em análise de mérito, recomendou a criação de 22 Varas do Trabalho; 23 cargos de Juiz do Trabalho Titular, mediante a extinção de 23 cargos de
Juiz do Trabalho Substituto; 437 cargos de analista judiciário, área judiciária; 88 cargos de analista judiciário, área
administrativa; 147 cargos de analista judiciário, especialidade execução de mandados; 219 cargos de técnico
judiciário, área administrativa.
ANDAMENTO ATUAL DE TODOS OS ANTEPROJETOS DE LEI: Devolvidos ao TRT da 15ª Região, mediante o OFÍCIO
CIRCULAR CSJT.GPSG
. .CPROC n.º 2/2014, de 31 de janeiro de 2014, para readequá-lo às novas exigências e critérios da
Resolução n.º 184 do Conselho Nacional de Justiça, de 6 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a criação de cargos,
funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário. A Presidência do TRT da 15ª Região está readequando os
anteprojetos, que serão devolvidos em breve ao CSJT.

A ESMAT 15, Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho
da 15ª Região, associação sem fins lucrativos, estreitando os laços de
relacionamento com a comunidade jurídica e com vistas a cooperar
para o constante aprimoramento profissional daqueles que militam na
Justiça do Trabalho, coloca à disposição da comunidade jurídica cursos
de curta duração cujas especificações seguem em anexo.
Os cursos versam sobre temas relevantes do cotidiano trabalhista, em
abordagem reflexiva, porém prática, voltada ao aprimoramento e
reciclagem dos profissionais em suas respectivas regiões de atuação.
O corpo docente da ESMAT-15 é altamente qualificado, composto por
magistrados, procuradores, doutores, mestres e especialistas em
Direito.
Esses são os primeiros de outros muitos cursos que a ESMAT 15
promoverá, sobre os mais diversos temas, atendendo à demanda por
uma capacitação continuada e reciclagem profissional.
Para a realização dos cursos é necessária a disponibilização de local com
condições para as atividades.
A realização dos cursos pode ser intermediada por entidade de classe
ou instituição de ensino da sua localidade, sem prejuízo da organização
de um grupo diretamente pelos interessados.

CURSOS DE
CURTA DURAÇÃO

Pje PARA ADVOGADOS
PRIMEIROS PASSOS

Para maiores informações entre em contato pelo telefone (19) 32519036 ou pelo e-mail falecom@esmat15.org.br.

EXECUÇÃO TRABALHISTA

OBJETIVO: Apresentar o Processo Judicial
Eletrônico, na Justiça do Trabalho, aos
advogados, capacitando-os a atuar nessa nova
sistemática processual.
DURAÇÃO: 5 horas
Conteúdo:

OBJETIVO: Apresentar ao aluno uma visão
crítica da execução no Processo do Trabalho,
suscitando reﬂexões como forma de aprimorar
os conhecimentos sobre o tema e facilitar sua
aplicação prática diária no exercício da
advocacia trabalhista.
DURAÇÃO: 8 horas

CURSO DE ATUALIZAÇÃO
EM PROCESSO DO TRABALHO
A PROVA
OBJETIVO: Atualizar o advogado militante na
Justiça do Trabalho quanto ao tema da prova,
abordando desde aspectos teóricos como sua
natureza jurídica e princípios, até questões
essenciais ao bom êxito das instruções, como
por exemplo os meios de prova, a prova em
audiência, a distribuição do ônus da prova, a
preclusão e valoração, dentre outras.

1. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA E
CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

Conteúdo:

2. LEGISLAÇÃO

1. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Conteúdo:

2. PROCEDIMENTOS INICIAIS DA EXECUÇÃO

1 ‒ INTRODUÇÃO

3. GARANTIA DO JUÍZO

2 ‒ OBJETO DA PROVA

6. CADASTRO DE PROCESSOS PRINCIPAIS E
INCIDENTES

4. EMBARGOS À EXECUÇÃO e IMPUGNAÇÃO À
SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO

3 ‒ PROVA EM AUDIÊNCIA

7. COMO PETICIONAR E ANEXAR DOCUMENTOS

5. FORMAS DE EXPROPRIAÇÃO

8. CONSULTA DE PROCESSOS PROTOCOLADOS E
NÃO PROTOCOLADOS

6. AGRAVO DE PETIÇÃO

9. PEDIDO DE HABILITAÇÃO

7. EMBARGOS DE TERCEIRO

10. ACOMPANHAMENTO DE PAUTA DE
AUDIÊNCIA

8. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA EXECUÇÃO

3. O PORTAL DO ADVOGADO
4. CREDENCIAMENTO DO ADVOGADO
5. ACESSO AO SISTEMA

DURAÇÃO: 8 horas

4 ‒ PRECLUSÃO DA PROVA

11. SISTEMA PUSH
12. AUDIÊNCIAS

Rua Riachuelo, 473 cj. 62 (Bosque) ‒ Campinas/ SP ‒ CEP : 13015-320
Fone: (19) 3251-9036 ‒ Fax: (19) 3253-6055
Acesse nosso site:

www.esmat15.org.br

Gente Nossa

Uma paixão,

duas rodas
“O que me dá vida é essa liberdade
Com muito vento e velocidade
É longe da moto que eu sinto saudade
Que me suja, mas que por dentro me limpa
Companheira pra toda hora
Dia de chuva, de muito sol
É um todo, é uma coisa
Quem conhece sabe explicar
Tocando fundo, vai mesmo
Mas que dá medo, e também me põe fé...”
Trecho da Música “Longe da Moto”,
da Banda Gera Fornasa & Bandalheia

A

ventura, desa o, autoconhecimento e lazer, muito lazer. Andar de moto, prática que vem ganhando cada vez mais espaço entre magistrados da
15ª Região, é, de acordo com ele, tudo isso e muito mais.Todos apontam a sensação de liberdade em sentir o vento no
rosto e apreciar as novas paisagens a cada quilômetro como fator principal para terem se apaixonado pelo transporte em duas rodas.

AMATRAXV

Para explicar melhor o que acontece nessa seara, o Jornal
da AMATRA XV conversou com o desembargador Eder Sivers e com os juízes Maria Inês Corrêa de Cerqueira César
Targa, Marcelo Chaim Choh e Francieli Pissoli. Os per s diferentes em relação ao tempo da paixão piloto-moto convergem para o mesmo lado quando o assunto é o estilo de
pilotagem. As estradeiras, motos grandes e pesadas, são as
companheiras preferidas nos momentos de lazer.
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O mais experiente dos juízes nesse universo é o desembargador Eder, cujo gosto por moto remonta à infância, quando um vizinho lhe apresentou uma Harley Davidson Electra,“daquelas grandonas”e também alguns primos tinham
motos menores, como as antigas CG 125 da Honda. Na adolescência, Eder teve a oportunidade de pilotar uma 125 e
uma DT 180 e, somente em 2009, comprou a primeira moto, uma Suzuki Intruder LC 1500. “Pra mim, a maior di culdade com essa moto, além do seu grande peso e volume,
eram as monobras em baixa velocidade, principalmente
curvas, já que seu estilo“custom”de construção exige uma
boa experiência na pilotagem”, explica ele. Com efeito, o
dono da loja que lhe vendeu a LC 1500 e ouvia as reclamações, ofereceu-lhe uma Harley Davidson Ultra Electra Glide
para um test drive. “Foi amor à primeira vista”, lembra Eder,

que adquiriu mais tarde o modelo zero km.
Ele a rma que “só quem tem Harley sabe que ela é quase
uma religião”.“É um verdadeiro mito sobre duas rodas, mas
em termos de ciclística e de peso (no caso das Ultra cerca
de 450Kg), ela exige muito do piloto e do ciático. Após a fase das Harleys, tive contato com as motos da BMW, especicamente uma GS Adventure, moto que dispensa comentários, embora sua altura seja um fator complicador para
quem não tem pernas muito cumpridas como eu. Da GS, a
evolução natural foi a aquisição de uma BMW K1600 GT, na
minha opinião a melhor motocicleta disponível no mercado sob todos os aspectos, embora não tenha a vocação
das GS tanto para o “on road” como para o “oﬀ road”, informa o especialista.
Já a juíza Maria InêsTarga sempre gostou de andar de motocicleta, mas não tinha oportunidade.“Até que me tornei carona de uma BMW 1200. Fazemos longos percursos, conhecemos lugares maravilhosos. Na moto, o percurso passa a ser o objetivo, e não o destino. Com isso,‘viajamos’na viagem, o que tem conotação completamente distinta dos
passeios cujo objetivo é conhecer um determinado destino”, conta ela, que para fazer longas viagens de forma segura, fez um curso de ciclística na Motopoint, em Rio Claro.
O juiz Marcelo Choh se apaixonou por motos recentemente.“No início de 2012 tirei habilitação para moto. Antes
não tinha pilotado ainda. Comprei minha primeira moto,
pedi para entregarem em casa, contratei um piloto pro ssional (e instrutor de direção defensiva) para uma aula particular. A partir daí não parei mais de andar”, informa ele,
que prefere motos estilo custom.“São boas estradeiras, nor-

O Desembargador Eder Sivers na viagem em que passou
por Jaguarão/RS, Montevideo, Punta Del Leste e Chui

malmente mais pesadas. Gosto destas motos mais tradicionais, com motor forte, boa dirigibilidade nas estradas e,
principalmente, porque têm um estilo próprio, diferenciado”, observa. Sua moto atual é uma Harley Davidson, da linha Dyna, modelo Switchback, com motor de 1600 cilindradas e 320 kg.“Diz um amigo que uma moto destas é um
álbum de gurinhas em branco, pedindo para ser preenchido (referindo-se ao prazer da customização ou personalização), com o que concordo plenamente”.
Para ele, pilotar uma moto é uma terapia. “São momentos
de pura "desconexão". Há muitas estradas bonitas e com
paisagens que não observamos quando estamos em um
carro. No caso da minha moto, pequenos detalhes me atraem a cada viagem, como o "ronco" grave do motor, a "batida" forte da troca de marchas, a posição do piloto com os
pés integralmente acomodados em plataforma avançada,
além da resposta rápida do motor em caso de ultrapassagens”, elenca a juiz.

Viagens
No momento, Eder voltou para o universo da BMW GS
1200, exatamente pelas possibilidades de uso e pelas pretensões dele em viajar até a Terra do Fogo, Chile, Atacama e
“por aí afora”.“Naturalmente, faço o uso da moto como um
lazer, uma forma de 'desestressar', seja sozinho ou com meus irmãos de motoclube. Uma das maiores viagens que z
foi para o Uruguai, tendo entrado por Jaguarão/RS, indo
até Montevideo, Colônia Sacramento, Punta Del Leste, e retornando ao Brasil pelo Chui”, diz o desembargador.
Para Maria Inês, qualquer que seja a conotação da viagem,
qualquer que seja o local visitado, nada nos ensina mais do
que uma viagem de moto.“É como se pudéssemos ler muitos livros, de assuntos os mais diversos. A viagem nos propicia conhecer geogra a, história, sociologia, economia e
muito mais. Na viagem temos, sempre, encontros interessantes, nos deparamos com locais diferentes, com uma visão ampla da estrada e do mundo, tudo a nos ensinar o
quanto somos pequenos, diminutos, insigni cantes”, ressalta a magistrada. Em sua viagem mais longa, para a Serra
do Rio do Rastro (SC ), andou cerca de 1200 km em um único dia.“Saímos às 5h00 de Campinas e, no entardecer, chegamos a Urubici, em Santa Catarina. A serra é maravilhosa,
mas o seu percurso é perigoso.Também fomos e voltamos,
em um único dia, até Parati, no Rio de Janeiro. Mas a melhor

AMATRAXV

Já a juíza Francieli Pissoli sempre gostou de motos e pensava em algum dia ter uma. Mas a vontade e a possibilidade
efetiva de ter uma foi algo mais recente, mais precisamente do ano de 2012, quando resolveu tirar a habilitação para
pilotar motos. “Minha carteira cou pronta em outubro de
2012 e em janeiro de 2013, na minha primeira visita à recém inaugurada loja da Harley-Davidson em Ribeirão Preto, simplesmente me apaixonei pela minha moto, uma Fat
Boy Special (1600cc). Os primeiros quilômetros foram um
verdadeiro desa o superado, pois era minha primeira moto e sequer sabia direito trocar as marchas. A partir daí minha vida tomou outros contornos e hoje não consigo mais
viver sem o prazer de andar de moto e pilotar uma HD. A escolha pela Harley-Davidson ocorreu pela nostalgia que a

marca representa e pelo estilo de rodar, buscando o prazer
sem pressa, apreciando as paisagens e fazendo amigos.
Mas, sem dúvida, outros estilos também têm me fascinado
e já tive o prazer de experimentar uma moto de velocidade. Os dois modos requerem respeito aos limites físicos
que uma moto representa ao piloto”, comenta Francieli.
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os próximos destinos de ne
a "Serra do Rio do Rastro" e a
famosa Rota 66, nos Estados
Unidos.
Francieli também usa a Harley essencialmente nos ns
de semana, quando encontra os colegas que também
gostam de moto, amigos ou
“apenas para rodar sozinha
e espantar as energias negativas”. “Ainda não z viagens
muito longas, a de maior distância foi de Ribeirão Preto
para Iguape, ambas em São
Paulo, no total de 1.023 km,
que z sozinha. É uma viagem que faço todos os anos,
no mês de agosto, para agradecer um pedido atendido”,
revela a juíza.
Perigo

O Juiz Marcelo Choh a bordo de sua Harley Davidson
Switchback, com motor de 1600 cilindradas e 320 kg

viagem que zemos, entretanto, foi para Foz do Iguaçu,
com o objetivo de participar do encontro nacional de motocicletas BMW, evento que nos permitiu interagir com
pessoas do Brasil todo que têm como interesse comum
as motocicletas. O grupo de Campinas que foi ao encontro, composto por cerca de 20 casais, é, até hoje, muito
unido. Lá conhecemos pessoas maravilhosas e que se tornaram verdadeiros amigos”, a rma Maria Inês.

AMATRAXV

Choh faz uso da moto apenas para lazer.“Formamos um
pequeno grupo de amigos motociclistas e tentamos, todos os domingos pela manhã, sair para passeios, normalmente um 'bate-e-volta' em cidades da região, como Jacutinga, Águas de São Pedro, Piracicaba, Serra Negra e
Águas de Lindoia”, comenta ele, lembrado que “em algumas oportunidades as esposas nos dão o prazer da companhia”.
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Uma constatação é que a periodicidade dos passeios e viagens “realmente poderia ser maior, mas também faz
com que cada oportunidade seja valorizada e curtida
com intensidade.” O uso diário para o trabalho, no caso dele, não é seguro, nem recomendado. “Em primeiro lugar
o trânsito urbano não é amigável para motos, principalmente pelo abuso dos próprios 'motociclistas', que geram insegurança para os carros e para eles mesmos. Além
disso, pelo peso e dimensões da minha moto, a dirigibilidade nas cidades não ca tão prazerosa”, conta Choh , cuja viagem mais longa foi para Ouro Preto (MG), mas entre

E o que dizer sobre o perigo
de 'ser o parachoque'? Eder
lembra que“o medo é o que
nos mantém vivos, nos faz car em constante alerta e numa postura de direção deA visão da estrada pela
magistrada Maria Inês Targa

A juíza Francieli Pissoli pilotando sua HD Fat Boy Special,
de 1600 cilindradas: escolha pela nostalgia da marca

fensiva, devendo o motociclista andar o mais bem equipado possível com luvas, botas, calça e jaqueta com protetores, protetor de coluna, colete com“air bag”, roupas e capacete que deem a máxima visibilidade, mantendo a moto revisada”. O desembargador também sugere, “para aqueles
que acreditam”, uma boa oração antes de pegar a estrada.
Maria Inês lembra que“na motocicleta realmente estamos
muito expostos ao perigo”.“No ano passado perdemos, em
um acidente, a Maria Fernanda, prima e companheira de viagem. Passamos a encarar a moto com mais respeito. Dia
de andar de moto não é dia para, sequer, tomar uma taça
de vinho. A atenção – do motociclista e do carona – deve
ser total”, adverte ela.“Andar de moto requer, ainda, preparo físico. Manter corpo e a mente em equilíbrio e vida regrada, para a manutenção do peso, da elasticidade corporal e do equilíbrio são fundamentais para aqueles que querem ter a motocicleta como esporte e estilo de vida”.

gião. Esse ano as Ladies realizaram um passeio para visitar a
fábrica da Heineken em Araraquara e ao Museu Eduardo
André Matarazzo em Bebedouro, este último em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Também organizamos duas campanhas sociais o ano passado, a Campanha do Agasalho e para arrecadação de brinquedos no Dia
das Crianças, ambas com o apoio institucional da AMATRA
XV”, conta ela, que também esteve presente nas comemorações de 110 anos da Harley em Milwaukee (EUA) e em
São Paulo.
Eder Siver em outro passeio, na
época de Harley Davidson

No caso de Choh , o perigo “está sempre em mente”. “Faz
com que eu seja cada dia mais cauteloso e tenha buscado,
desde o início, instrução pro ssional para uma pilotagem
segura. Tudo na vida traz riscos e, no caso do motociclista,
estes riscos podem ser minorados. Não gosto de velocidade, ando sempre até o limite das estradas e com quem também gosta deste estilo de 'curtir a viagem' e não 'chegar logo'. Não ando de moto quando tenho horários apertados,
pois a pressa, neste caso, é muito mais perigosa para o motociclista. Ando sempre com equipamentos de proteção
adequados, além do capacete obrigatório e de boa qualidade, luvas, jaqueta, botas, etc.. Por m, mantenho a manutenção da moto sempre em dia”, ensina ele. O lado ruim em
'andar sobre duas rodas' é que, “andar protegido, com todos os equipamentos, por vezes gera o desconforto do calor”.“Nada que não seja suplantado pelo vento direto na pilotagem de estrada”, completa o magistrado.

Choh leva a lha
para uma volta de Harley

AMATRAXV

A juíza Francieli faz parte da diretoria do HOG (Harley
Owners Group) de Ribeirão Preto, nas funções de Editor e
Historian e também ajudando outra Ladie na parte das Ladies of Harley.“Nós promovemos passeios para locais da re-
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Artigo
TÁRCIO JOSÉ VIDOTTI
Juiz Titular da 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto

Passivos, Macondo e
muitos anos de solidão

S

empre que se fala de condições dignas de trabalho,
prerrogativas da função e
subsídios protegidos contra corrosão
in acionária, tem-se a impressão de
que o realismo mágico não é característica própria da literatura latinoamericana, mas sim, da Magistratura
do Trabalho. Cada vez mais Brasília se
parece com a Macondo de Gabriel
García Márquez, aldeia onde fatos absurdos e irreais são corriqueiros.

vidos correção monetária e juros da
PAE 98/99 até a efetiva quitação do direito, contando-se correção monetária e juros sobre 23/24 do montante
devido em janeiro/2003; 22/24 sobre
o montante devido em fevereiro/2003 e assim sucessivamente, até
dezembro/2004.

Quase vinte anos se vão e a parcela
autônoma de equivalência (PAE) ainda não foi integralmente quitada. O
auxílio alimentação teve o pagamento parcelado em três anos, mas sem
previsão de data para o crédito da primeira parcela. E todas essas verbas
têm problemas sérios nos seus critérios de cálculo.

A incidência dos juros de mora sobre
o montante corrigido monetariamente é matéria pací ca em nossas
Cortes Superiores. Ocorre que o CSJT
determinou que os juros devidos sobre a correção monetária sobre PAE
devida no período de janeiro/1998 a
agosto/1999 quem limitados ao valor apurado em janeiro/2003.

Apresentaremos, a seguir, os principais problemas nos cálculos de nossos passivos, que tem sido objeto de
acompanhamento por ANAMATRA e
AMATRA XV.

Entende-se que o valor apurado a titulo de correção monetária deve sofrer
a incidência de juros até a data de sua
efetiva quitação, inexistindo base legal para a supressão determinada pelo CSJT.

1. Correção monetária e juros até dezembro/2004 sobre PAE devida no
período de janeiro/1998 a agosto/1999

AMATRAXV

A Instrução contida no Ofício Circular
n. 19/2013 CSJT.GPSG
. .CFIN considera que o pagamento do principal da
PAE do período de janeiro/1998 a
agosto/1999 se deu no mês de janeiro/2003, o que não é correto, haja vista que a quitação se deu em 24 meses, a partir de janeiro/2003. Logo, a
quitação efetiva da parcela se deu somente em dezembro/2004.
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Por tal motivo entende-se que são de-

2. Juros sobre os valores devidos a título de correção monetária apurados em janeiro/2003

3. Juros sobre o montante de juros
apurado em janeiro/2003
O CSJT suprimiu o pagamento de juros sobre o montante de juros apurado em janeiro/2003, de forma contrária ao que determina sua
RESOLUÇÃO n. 61.
Ao fazer cessar em janeiro/2003 a contagem de juros sobre o montante de
juros apurado em janeiro/2003, o
CSJT tornou letra morta a determinação do 4º, § 1º, da RESOLUÇÃO n. 61,
que determina, em casos de pagamento do principal sem a quitação

dos juros correspondentes, que o valor dos juros seja atualizado monetariamente e acrescido dos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir de 29 de junho de 2009.
A Resolução n. 61 dá aos juros não quitados concomitantemente com o
principal, tratamento igualitário ao
próprio principal do passivo, de tal forma que sobre o montante de juros devidos por ocasião do pagamento do
principal deverá incidir juros até o efetivo pagamento.
4. Índice de correção monetária
O índice de correção monetária a ser
aplicado aos nossos passivos é, com
certeza, a principal di culdade enfrentada por ANAMATRA e AMATRA
XV, haja vista que essa novela tem vários capítulos.
Como é sabido, o TCU, no processo
de monitoramento TC 007.570/2012,
determinou que o índice INPC, até então utilizado como fator de correção
monetária de nossos passivos, fosse
substituído pela TR , a partir de
30/06/2009, acrescido de juros da caderneta de poupança.
Essa determinação implicou no recálculo de toda a PAE e acarretou o atraso no pagamento da quarta parcela
desse passivo.
No curso do processamento, pelo
TCU, do monitoramento do pagamento de passivos de PAE, URV, ATS e
VPNI, o STF julgou parcialmente procedente as ADIs 4357/DF e 4425/DF,
declarando inconstitucional a utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério

de correção monetária. Ou seja, o STF
declarou inconstitucional a norma na
qual o TCU fundamentou o recálculo
de nossos passivos.
Todavia, como o surreal se faz presente no cotidiano dos Magistrados do
Trabalho, em julgamento de embargos de declaração, em 04/12/2013, o
TCU determinou ao CSJT que, enquanto não publicados os acórdãos
do STF, pertinentes às ADIs 4357/DF
e 4425/DF, a correção dos passivos seja procedida na forma da lei vigente
( TR + juros da caderneta de poupança), postergando-se a tão esperada
quitação de nitiva de tais passivos.
Pois bem. Em 19/12/2013 o acórdão
foi publicado e sem qualquer modulação a respeito do índice de correção monetária. Parecia, mas uma vez,
que o problema estaria resolvido.

Mas, com a permissão de Caetano e
García Márquez, Macondo é aqui!
Veio, então, a medida cautelar do
Min. Dias Toﬀoli, na Reclamação
17.251, que suspendeu a aplicação
do IPCA como índice de correção monetária dos débitos devidos pelo Distrito Federal, ao argumento de que o
Min. Fux teria, no curso das ADIs
4357/DF e 4425/DF, proferido decisão cautelar no sentido de manter o
pagamento de precatórios de acordo
com a sistemática vigente antes da
decisão de mérito até que o STF se
manifeste sobre eventual modulação
de seus efeitos. Isto depois de publicado o acórdão sem qualquer menção à modulação!
Neste momento, não obstante o acórdão redigido pelo Min. Luiz Fux nada

tenha mencionado a respeito de modulação de efeitos, as ADIs 4357/DF
e 4425/DF estão pautadas para serem apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal no dia 12/03/2014, com a
nalidade de tratar da modulação
dos efeitos da decisão, sendo que o sítio do STF na Internet informa que o
Min. Luiz Fux teria proposto que a declaração de inconstitucionalidade tenha efeito retroativo somente para
as regras acessórias relativas à correção monetária e aos juros moratórios.
Se a modulação efetivamente ocorrer nos termos noticiados, voltaremos ao recálculo de todas as parcelas
percebidas com a aplicação da TR no
lugar do INPC, e, em especial, da PAE
e do auxílio alimentação.
Paciência, portanto!
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Dicas de Viagem
RENATO FERREIRA FRANCO
Juiz do Trabalho Substituto

Pelo coração
do Brasil
“Pior que não terminar uma viagem é nunca partir.“
Amyr Klink
Viajar.
Palavra com signi cado aparente simples: deslocamento entre dois pontos, mas que pode encerrar diversos
signi cados. Nesses tempos atribulados, de metas, de resultados, de supertrabalho, a viagem também tornou-se um produto comercial, embalada e vendida de forma padronizada, parcelada no cartão de crédito,
prometendo alguns dias de descanso em algum resort em algum ponto
de algum litoral, todos indistinguíveis; ou em alguma grande capital dos
países ditos“desenvolvidos”, onde oferecida a possibilidade de passear por
locais “civilizados” e fazer compras a
preços “honestos”, devidamente
acompanhados por guias habilitados
na última or do lácio.
Não são dessas, porém, que venho faO juiz Renato Franco na Chapada
dos Veadeiros: acessível a qualquer
turista disposto a sujar o carro

lar. Mas daquelas que ainda podem
encerrar, nesses tempos atuais pouco de curiosidade exploratória e de
aventura, e que nem sempre serão
confortáveis (às vezes bastante desconfortáveis), em que não há garantias de que tudo correrá bem, apesar
do planejamento prévio (e nem há
para quem reclamar), mas que permitem experiências únicas, acesso a
locais quase intocados pelo homem
e a belezas e sensações que normalmente nos limitamos a assistir pela
TV, no aconchego de nossos lares, como espectadores passivos. Essas são
as que verdadeiramente me atraem.
Após ter percorrido, em veículo 4x4,
boa parte do Brasil, Argentina e Chile,
venho narrar uma viagem realizada
em 2012, a um local famoso, mas pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, o chamado Deserto do Jala-

pão, no Estado deTocantins.
O Jalapão, assim chamado em razão
de uma espécie vegetal comum no
local, situa-se na porção centro-leste
do Estado do Tocantins, tendo como
“portais” de entrada a cidade de Ponte Alta de Tocantins, pelo oeste, ou
Mateiros, pelo leste, distantes entre si
cerca de 140 km por estrada de chão
( TO-030), transitável apenas por veículos pesados ou 4x4, mesmo em
tempo seco, devido ao solo arenoso
profundo. Ao longo desta ligação“semirrodoviária”, e no entorno das duas
cidades mencionadas, situam-se as
principais atrações da região.
A expressão“deserto”, ao contrário do
que possa parecer, diante das famosas dunas do Jalapão, não decorre de
ser um Saara dentro do Brasil, mas de
ser um deserto demográ co, pois
neste amplo espaço entre Ponte Alta
e Mateiros, e numa faixa de cerca de
100 km de largura, praticamente não
há habitações humanas.
Apesar da preservação da região, esta
se dá pela falta de exploração econômica, devido à pobreza do solo, seja
para pecuária, seja para agricultura,
pois apenas parte dela está sob proteção o cial, no Parque Estadual do
Jalapão, situação que, a longo prazo,
pode colocar em risco a região, pois
novas tecnologias podem viabilizar a
exploração agropecuária da região.
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Preparação
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Uma viagem dessa natureza exige
uma preparação prévia rigorosa. Ficar

Pelo trajeto, além de paisagens espetaculares, é possível
avistar animais silvestres a poucos metros de distância

imobilizado em um deserto, a dezenas ou centenas de quilômetros de
um socorro, sem sinal de celular ou
um“orelhão”por perto, não é de nitivamente uma experiência agradável.
O primeiro passo é saber onde ir. Mapas, tracklogs de GPS, obter todas as
informações possíveis para os deslocamentos no local, a maioria deles obtidos diretamente na Internet.
O segundo passo é investigar o tipo
de terreno a trafegar. Procurando relatos de viajantes ao local postados na
Internet, conversando em fóruns especializados, aferi que a maior parte
das estradas é de solo arenoso profundo, com trechos mais rmes com
muitas pedras. Riscos: atolamento na
areia – corte de pneus nas pedras.
Para eliminar o primeiro risco, do solo
arenoso, a técnica é trafegar com baixa pressão nos pneus, aumentando a
área de contato com o solo, mas isso
aumenta o risco de corte em caso de
colisão com pedras. Como fazer? Levar um compressor de ar portátil, para adequar a pressão do ar nos pneus
ao tipo de terreno a ser percorrido.
Ademais, por precaução adicional,
mais duas faixas de EVA com 5 metros enroladas no porta-malas, para
funcionar como prancha de desatolagem, e uma boa pá!!!

O quarto passo, para o caso das pre-

Paro o carro, desço meio trêmulo ainda sem entender o que tinha acontecido, e imediatamente sinto o cheiro:
ÓLEO DIESEL!!! Esguichando abundantemente embaixo do carro, sobre
os canos do escapamento, sobre os
freios, sobre tudo...

Com tudo isso pronto, o que, normalmente, demanda alguns meses antes
da viagem, e já faz parte da diversão,
está liberada a partida.

Não pegou fogo não explodiu, mesmo com o óleo caindo diretamente
sobre o escapamento quente (a periculosidade por abastecimento do
óleo diesel não é tão perigosa assim,
pude constatar ao vivo e em cores...).

Asfalto – já começam as emoções
Deixei São José do Rio Preto logo de
manhã, na companhia do amigo Leo
que se dispôs também a desbravar o
Jalapão, em direção a Alto Paraíso de
Goiás, cidade situada na Chapada
dos Veadeiros, na qual caríamos por
dois dias para conhecer as atrações locais, tendo que percorrer cerca de
900 km no primeiro dia da viagem.
Após cinco horas de viagem, já com
fome, na expectativa da parada para
o almoço em um lugarzinho muito
aprazível próximo a Cristalina-GO, na
BR-457 (a nal, o art. 71 deve ser observado em quaisquer situações, não
é?), começo a perceber o vidro traseiro do carro molhado.
Só que o céu estava azul cristalino!
De onde vinha aquela“água”?
Mais alguns quilômetros, chega o restaurante. Ao pisar no freio para cruzar
a pista e entrar no restaurante, o carro
guina violentamente à esquerda, quase me levando à perda do controle e
à uma espetacular capotagem...

Meu re exo foi afastar rapidinho do
carro: vai pegar fogo e explodir!!!

Depois de alguns segundos de desligado o carro, com a queda na pressão na bomba de óleo, o esguicho começou a diminuir, mas o óleo continuava a vazar.
Passados alguns minutos nesta situação, tive que tomar a difícil decisão:
se casse ali, todo o óleo iria vazar, e
não teria qualquer socorro mecânico
(não era um posto, era só um restaurante simples à margem da estrada);
se tentasse seguir até Cristalina, a 30
km de distância, teria que correr o risco de trafegar sem freios con áveis e
o próprio incêndio no carro.
Temerariamente, resolvi arriscar, com
muito cuidado e lentamente, conduzir o carro até Cristalina. Saquei o extintor do receptáculo, para car já à
mão, coloquei o valente Leo como vigia de qualquer labareda (o vazamento era do lado do passageiro), e
saímos estrada afora, diesel vazando,
até Cristalina.
Parei na frente da primeira o cina
que vi, de tratores agrícolas, pedi para
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O terceiro e óbvio passo é a garantir a
con abilidade mecânica do veículo,
que deve estar com manutenção impecável e todos seus sistemas testados e em perfeita ordem antes de partir. Uma minuciosa revisão é sempre
necessária antes de uma expedição
dessa natureza.

cauções anteriores darem errado, é
providenciar o kit sobrevivência. Barraca, saco de dormir, água e comida
não perecível para três dias, pelo menos, roupas e calçados próprios para
caminhada, devidamente amaciados, seja para explorar locais inacessíveis por carro, seja para alcançar algum socorro, caso o veículo que
imobilizado.
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Dicas de Viagem

jogarem água no carro, para prevenir
incêndio, e conseguimos (ou melhor,
o mecânico conseguiu) vedar o vazamento com epóxi.
Dianóstico: a concessionária Land Rover de Rio Preto, que tinha feito a revisão no carro antes da viagem, tinha
apertado demais o sensor de água no
ltro de combustível, que se partiu - o
diabo mora nos detalhes.
Depois de tanta preparação, simplesmente não dava pra ir ao Jalapão
Fervedouro: água límpida

com remendo de epóxi no ltro de
óleo diesel.
A concessionária mais próxima: Brasília. Desvio de rota, 200 km a mais de
percurso. Chegamos lá às 17h, pessoal batendo o cartão para ir embora.
Depois de convencer o chefe da o cina e pagar um plus pelas horas extras
do mecânico, conseguimos trocar a
peça. Ainda deu tempo de chegar
em Alto Paraíso de Goiás para dormir.
Animado o primeiro dia...
Veadeiros
Permanecemos dois dias na Chapada dos Veadeiros, local muito frequentado pelos brasilienses, com lindas cachoeiras e paisagens, mas facilmente acessível a qualquer turista
disposto a sujar seu carro com uma
poeirinha em boas estradas de chão
e caminhar um pouquinho até as cachoeiras e outras atrações. Dá até para levar crianças...
Ponte Alta doTocantins
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Depois da parada nos Veadeiros, chegamos en m à porta do Jalapão: Ponte Alta doTocantins.
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Cidade pequena, uns 10/12.000 habitantes, parecida com muitas do interior paulista. A cidade estava eferves-

cente pela campanha política, pois
era época de eleições municipais. Comícios dos contendores, foguetórios,
shows. Nos hospedamos em uma
pousadinha arrumada, imitando chalés alpinos (a 40º C, que o arcondicionado não venciam), que depois viemos a saber que o proprietário era do líder da campanha de um
dos partidos (obviamente, o foguetório dos correligionários atrapalhou
o sono até bem tarde da noite...).
No dia seguinte, resolvemos conhecer as atrações nos arredores da cidade: as cachoeiras da Fumaça, Brejo do
Boi e Soninho, cujas águas caudalosas e limpíssimas tornam irresistível a
vontade de cair na água.
O digno de nota é que, em todos esses locais espetaculares, estávamos
sós, a água limpíssima (dizem os locais que é perfeitamente potável, pois
não há qualquer lançamento de dejetos de qualquer natureza rio acima, a
não ser dos animais silvestres, pois
nem gado bovino há), sem uma garrafa vazia jogada, um papel, um saco
plástico. Espero que continue assim...
Encerrado o tour pelas cachoeiras,
com direito a vários banhos gelados
e aquele saboroso pão murcho com
mortadela quente no almoço, preparado desde o café-da-manhã, voltamos para Ponte Alta na companhia
dos habitantes locais.
A estrada do sacolejo – as dunas, fervedouros, mais cachoeiras.
Dunas do Jalapão

Cachoeira da Formiga

aparecem os efeitos da proibição do
IBAMA de manutenção na via pelas
máquinas: a funda areia da estrada,
com o tráfego de caminhões, se organiza em“ondas”, que fazem o carro sacolejar para a frente e para a trás, como um barco no mar, o tempo todo.
A velocidade máxima possível, para
quem não quer destruir a suspensão
do carro é de 30, 35 km/h. As distâncias são vastas. Chegamos à primeira
atração prevista para o dia, as famosas dunas do Jalapão, já à tarde.
Ao parar no estacionamento, área limite de acesso aos veículos, uma surpresa: um jipe Toyota Land Cruiser
com chapa da Alemanha!!!
Ao iniciarmos a caminhada em direção às dunas, que se formam pela erosão da Serra do Espírito Santo, formação rochosa logo à frente delas, encontramos os proprietários: um casal
de aposentados alemães, que estavam fazendo uma viagem de um ano
pela América do Sul e tinham despachado o jipe de navio para cá. Curiosidade: ele era engenheiro da BMW.
Perguntei-lhe: porque um jipe Toyota
e não BMW? Ele disse: difícil consertar
BMW na América do Sul...
As dunas do Jalapão oferecem um panorama insólito, pois estão a milhares
de quilômetros do oceano, em cujas
praias vemos esse tipo de formação.

Após mais uma noite quente, mas
desta vez sem fogos, em Ponte Alta,
saímos bem cedo para pegar a temível estrada para Mateiros. A famosa estrada do Jalapão.
No início nada assusta, uma estrada
de chão normal, mas após uns 50 km,

Das dunas, partimos para os “fervedouros”, que são nascentes aos pés
da serra do Espírito Santo, nas quais
as águas brotam com tal pressão, que
o fundo arenoso das nascentes parece estar em constante ebulição.
São dois fervedouros, que cam em
propriedades particulares, que controlam o acesso de pessoas e cobram
a entrada (e, portanto, preservam o

patrimônio natural a seu próprio interesse...nem sempre a propriedade privada
é contrária à
preser vação
ambiental).

Um das cachoeiras da Chapada dos Veadeiros: o magistrado
lembra que é possível levar as crianças ao passeio

É uma experiência incrível adentrar
essas verdadeiras piscinas naturais,
de água límpida e corrente,
que não tem
fundo, mas ao
mesmo tempo é impossível afundar,
pois a corrente ascendente
impede. Nem na Disney...
Saindo do fervedouro, já no nalzinho da tarde, para aproveitar que já
estávamos ao norte de Mateiros e
não precisar retornar pela mesma estrada no dia seguinte, ainda seguimos até a Cachoeira da Formiga, bem
menor na altura da queda, mas um excelente local para banho, com água
limpíssima, e um camping acoplado.
Este já não é um local tão pouco frequentado, lá estavam famílias e jovens, mas valeu a pena, a água cristalina e fria, depois de um dia inteiro de
sacolejo, caminhadas e mergulhos, é
revigorante.
Mateiros
Terminado o movimentado dia, enm chegamos a Mateiros. Cidade
bem menor que Ponte Alta, com ruas
ainda de terra, sem acesso por rodovias, por surpreendentemente equipada e vocacionada para o turismo.
Encontramos excelentes pousadas,
equipadas com TV LCD, camas box,
ar condicionado tipo split, luxos simplesmente inesperados e inacreditáveis naqueles rincões.

A economia é movida, além do turismo e alguma agropecuária, em torno
do famoso artesanato com capim
dourado, gramínea que cresce nos
brejos úmidos às margens dos rios da
região, e com a qual se produzem lindas peças de decoração.
A produção e a comercialização é organizada por uma associação local,
na qual os artesãos cam com a totalidade do produto das vendas, sem intermediação.
Retorno a Ponte Alta – Cachoeira
daVelha
Após uma excelente noite de sono
em Mateiros, hora de pegar a mesma
ondulada estrada de volta a Ponte
Alta do Tocantins, com um desvio no
caminho para conhecer a pérola do
Jalapão – a Cachoeira daVelha.
Após mais algumas horas de sacolejo, que incluiu um reencontro com o
casal de alemães, que passou a noite

acampado nas dunas (a violência de
nossas cidades ainda não chegou ao
Jalapão, pelo jeito...), pegamos a certa
altura um desvio da estrada principal
que conduz até a cachoeira, que ca
a uns 50 km da estrada principal.
O local é razoavelmente organizado,
com uma passarela metálica construída sobre o brejo às margens do rio para que se possa alcançar as margens
da cachoeira sem grandes aventuras.
O espetáculo é belíssimo, sempre
com a mesma tônica: rios caudalosos
de águas limpíssimas.
Só que as águas nessa cachoeira do
Rio Novo são tão rápidas que o banho se torna perigoso, mas a cerca de
um quilômetro a jusante há uma praia, para que se possa passar o resto do
dia, curtindo o sossego e a sensação
única de contato com a natureza que
essa região praticamente intocada
do Brasil proporciona.
Bom colegas, essa viagem não parou
aí. Do Jalapão, seguimos para a Serra
da Mesa, no Maranhão, e de lá para os
Lençóis Maranhenses, de onde percorremos pela areia o litoral até o Ceará, mas essas histórias carão para
uma próxima. Um abraço a todos, e
espero que este texto estimule alguém a experimentar viagens não
“empacotadas”.
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O jantar foi em um restaurante no
quintal de uma senhora local, que se

especializou em atender os turistas,
com galinhas caipiras e sabores da terra. Muito bom. A sobremesa em uma
sorveteria gourmet – pasmem – de
um carioca que se tomou de amores
pelo local e resolveu se mudar para lá
e produzir sorvetes artesanais com
frutas do cerrado.
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Nossas histórias
RENATO DA FONSECA JANON
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Matão

Marvada
carne
E

ra um processo ordinário. No bom sentido do termo. Desses que julgamos todos os dias, sem despertar maiores indagações. A petição inicial era
muito simples. E a defesa simplória. O autor alegava ter trabalhado três meses em um açougue de bairro, pedindo o
reconhecimento do vínculo e o pagamento das verbas rescisórias. Já a reclamada admitiu a prestação de serviços por
duas semanas, argumentando que foi um trabalho “eventual”. Pensei comigo: mais fácil impossível. Quem me dera
se todas as reclamações fossem objetivas assim.

No dia seguinte, eis que de repente, mais que de repente,
surge uma petição imprevista: o reclamado juntou cópia
das páginas públicas do reclamante e da sua testemunha
no FACEBOOK , demonstrando que ambos não só eram
“amigos íntimos”, como também tinham um lho em comum, com demonstrações de afeto do tipo “Mozão!" "Benhêêêê..." e "xuxu (sic)". Para que não restasse qualquer dúvida, o reclamado juntou cópia da certidão de nascimento
da criança. Mas tudo começou por uma singela pesquisa
na rede social.

Colhidos os depoimentos pessoais, foi ouvida uma única
testemunha, convidada pelo reclamante. Contraditada
por amizade íntima, a moça jurou que não conhecia o autor pessoalmente. Somente sabia quem ele era porque frequentava o estabelecimento como cliente, três vezes por
semana. Sem outras provas, a contradita foi indeferida. Distinta e recatada, a jovem prestou um depoimento seguro,
rme, sem hesitação. Declarou, sem tergiversar, que o rapaz trabalhou no açougue por“três ou quatro”meses. Indagada por que atravessava meia Matão para ir fazer compra
do outro lado da cidade, respondeu, literalmente: “Porque
a carne de lá era muito boa”.

O estoque de óleo de peroba deve ter acabado nos armazéns deste pacato arraial.
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A despeito da insistente tentativa de acordo, as partes não
se compuseram. Havia um desentendimento pessoal entre eles. Finda a audiência, os autos vieram conclusos para
julgamento. Razões nais remissivas.
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Resultado: reconheci o vínculo apenas no período incontroverso; condenei o reclamante por litigância de má-fé e
determinei a expedição de ofício ao MP para apurar o“possível”crime de falso testemunho.
Mas talvez tenha exagerado. A nal, a culpa foi da "picanha".
Se a rapariga fosse vegetariana, nada disso teria ocorrido.
Para quem achar que é causo do Pantaleão, eu arrolo minha secretária de audiência como“tristemunha”. - É mentira, terta?
Ou como diria Gonçalves Dias, no poema I-Juca-Pirama:
“meninos, eu vi”.

0E você, associado?
Tem alguma história interessante para contar?
Mande para o e-mail comunicacao@amatra15.org.br

7 A 8 de AGOSTO DE 2014
Hotel Plaza San Francisco – Santiago - Chile
Inscrições pelo falecom@amatra15.org.br
Reservas de hospedagem diretamente pelo e-mail
malvarez@plazasanfrancisco.cl ou pelo telefone +56-02-23604459

Rua Riachuelo, 473 cj. 62 - Bosque - Campinas/SP - CEP: 13015-320
Fone: (19) 3251-9036 - Fax: (19) 3253-6055
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Giro de Notícias

Requerimento da AMATRA XV sobre check-up
e acompanhamento médico é deferido
O Presidente do TRT-15 acolheu as
pretensões deduzidas no requerimento sobre instituição de programa
anual de check-up médico, apresentado em maio de 2013 pela AMATRA
XV. Na decisão, o Presidente instituiu,
no plano administrativo, programa
anual de check-up em favor de todo

o corpo de Magistrados do Trabalho
da 15ª Região, com a indicação dos
exames clínicos e laboratoriais padrões a serem realizados, de acordo
com as faixas etárias e necessidades
próprias do grupo. Além disso, será
disponibilizado acompanhamento
continuado pela Secretaria de Saúde

do TRT-15 para os Magistrados que assim o desejem, bem como da evolução do quadro clínico e das condições de saúde, a partir do encaminhamento dos exames efetuados, tudo em consonância com o procedimento proposto pela Secretaria de
Saúde.

Corregedoria atende solicitação da AMATRA XV
sobre dispensa do RMA nos processos do PJe-JT
mês de dezembro de 2013. Em maio
de 2013 o Corregedor Regional já havia atendido o pedido da AMATRA
XV e alterado o Capítulo PROD da
Consolidação das Normas da Corregedoria, que trata da produtividade
dos Juízes, para extinguir a obrigatoriedade do Relatório Mensal de Atividades em relação aos processos que
tramitavam em autos físicos.

O Corregedor Regional, Desembargador Eduardo Benedito de Oliveira
Zanella, atendeu solicitação da
AMATRA XV sobre a desnecessidade
de preenchimento do Relatório Mensal de Atividade (RMA) em relação às
informações de processos do PJe-JT.
Com isso, foi expedido o Comunicado CR 07/2013 que trata da dispensa
do envio a partir da competência do

TRT-15 reformula entendimento sobre a
contagem do tempo de serviço de advocacia
O Órgão Especial Administrativo do
TRT-15 reviu entendimento a m de
adequá-lo às interpretações doTribunal de Conta da União sobre a contagem do tempo de serviço de Magistrados pelo exercício da advocacia ou
estágio, exigindo a comprovação do

recolhimento previdenciário, inclusive aquelas referentes ao período anterior à 15/12/1998, data da promulgação da EC 20/98. A AMATRA XV havia
requerido que fosse mantido o posicionamento anterior que reconhecia
que o tempo de advocacia do perío-

do anterior ao advento da EC 20/98
pode e deve ser contado como de
contribuição, com a simples apresentação da certidão da Ordem dos
Advogados do Brasil , independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias.
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TRT-15 rejeita pretensão do MPT para
normatização de pautas de audiências
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O Presidente do TRT-15, Desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper, rejeitou no nal do ano passado
a pretensão do MPT-15 para normatização das pautas de audiência. Foi reconhecida a inviabilidade da expedição do ato normativo postulado pelo
parquet, uma vez que a organização
da pauta de audiências, além de representar prerrogativa do Magistra-

do, deve atender aos critérios de conveniência e às particularidades de cada unidade judiciária. A AMATRA XV
protocolou requerimento no início
de novembro e pleiteou o indeferimento do pedido da Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região
(PRT-15) ao TRT-15.
A AMATRA XV argumentou que a pre-

tensão não poderia ser atendida porque eventual determinação da Administração do TRT-15, exarada mediante ato normativo, implicaria verdadeira interferência na forma de organização das pautas de audiência das
unidades de primeiro grau. E, como
consequência, desrespeito às prerrogativas dos juízes organizarem as respectivas pautas de audiência.

~ da AMATRA XV integram
Sugestoes
proposta final do Novo Plano Estratégico
A proposta nal da Missão e Visão do
Plano Estratégico para o período de
2015 a 2019 do TRT-15 foi de nida
em reunião no nal de fevereiro e as
sugestões da AMATRA XV, especialmente a inclusão da referência à sustentabilidade e da estrutura adequada, foram reproduzidas em vários fóruns de discussão que ocorreram nas
oito circunscrições e acolhidas pelo
núcleo gestor. Participaram dos fóruns regionais juízes, servidores, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público
do Trabalho. Aprovou-se como proposta nal para a Missão "Solucionar
con itos nas relações de trabalho", e

como proposta nal para a Visão de
Futuro "Aprimorar a qualidade na
prestação de serviço com estrutura
adequada e sustentabilidade, visando à satisfação externa e interna".

Em março, a Diretoria da AMATRA XV
deliberou apresentar encaminha-

mento aos associados em relação aos
atributos de valor e objetivos estratégicos do Plano. A AMATRA XV propôs
que seja provocada e aprovada a necessidade de agrupamento dos objetivos estratégicos em temas estratégicos, à luz da metodologia adotada
no plano atual. Além disso, propôs a
discussão sobre a necessidade da
existência de equivalência quantitativa e qualitativa em relação aos objetivos de cada tema estratégico e que
sejam prestigiados os objetivos estratégicos ligados aos temas estratégicos de gestão de pessoas, clima organizacional e qualidade de vida, infraestrutura, tecnologia e orçamento.

AMATRA XV apresenta requerimento
sobre abono de permanência
A AMATRA XV protocolou requerimento no TRT-15 em dezembro de
2013 sobre abono de permanência.
No documento, a AMATRA XV propõe a implementação das medidas

administrativas necessárias ao pagamento do abono pecuniário de forma imediata, ou seja, a partir do momento em que os magistrados preencham os requisitos necessários à

aposentadoria, independentemente
de qualquer manifestação volitiva
bem como o pagamento dos valores
retroativos eventualmente devidos,
com juros e correção monetária.

TRT-15 regulamenta ajuda de custo
para mudança e transporte
Atendendo requerimento da
AMATRA XV, a Presidência do TRT-15
regulamentou em janeiro deste ano
os procedimentos para a concessão

de ajuda de custo para todos os Magistrados doTrabalho em atividade jurisdicional na 15ª Região, em primeiro e segundo graus. A medida alcan-

ça despesas decorrentes de mudança de domicílio e instalação do magistrado e seus dependentes na nova
localidade.

AMATRA XV apresenta requerimento para
apurar passivo da “Ação das Diárias”
nas em 2010, sem prejuízo da integral
preservação do contraditório instalado nos autos da demanda judicial.
No documento, a AMATRA XV manifesta sua disponibilidade para avaliar
uma forma de encerrar a demanda ju-

dicial, com a liquidação das verbas
pendentes, de acordo com a possibilidade orçamentária, de modo que sejam efetivados os preceitos da celeridade processual, da solução mais econômica para o erário, bem como da
defesa do interesse público.

AMATRAXV

A AMATRA XV apresentou requerimento no dia 18 de fevereiro para
apurar o montante acumulado das
verbas de “diárias” e despesas de
transporte que não foram pagas até a
obtenção da ordem liminar perante a
3ª Vara da Seção Judiciária de Campi-
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Magistrados da 15a assumem cargos em Brasília
A desembargadora do TRT-15 Ana Paula Pellegrina Lockmann, e o Juiz do
Trabalho Renan Ravel Rodrigues Fagundes, titular da Vara do Trabalho de
Santa Bárbara d'Oeste, assumiram no
mês de fevereiro importantes cargos
no TST. A Desa. Ana Paula foi nomeada coordenadora nacional do Sistema do Processo Judicial Eletrônico da
Justiça do Trabalho (PJe-JT ) e o Juiz
Renan assumiu o cargo de Juiz Auxiliar da Presidência do TST. Os convites
partiram do Ministro Antonio José de
Barros Levenhagen, que tomou pos-

se como Presidente do TST no dia 26
de fevereiro.
A Desembargadora Ana Paula atualmente coordena o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (eGestão), faz parte do Grupo Gestor
Nacional das Tabelas Processuais Unicadas da Justiça do Trabalho, ambos
desde 2011 e é Diretora administrativa e Financeira da Escola Associativa
dos Magistrados da Justiça do Traba-

lho da 15ª Região – ESMAT 15.
O Juiz Renan a rmou estar “honrado
com o convite e com a con ança”. Ele
já ocupou o cargo de Juiz Auxiliar da
Vice-Presidência do TRT-15, com o
Des. Antônio Miguel Pereira (20052006) e também como Juiz Auxiliar
da Corregedoria do Tribunal entre
2011-2012, com o Des. Luiz Antônio
Lazarim. Antes de assumir o cargo o
Juiz Renan era o representante da
AMATRA XV junto ao grupo gestor
do Planejamento Estratégico do TRT.

Férias de magistrados não foram usufruídas
por absoluta necessidade de serviço
O Presidente do TRT-15, Desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper, acolheu parcialmente pretensões deduzidas em requerimento da
AMATRA XV. Com isso, determinou-

se a averbação nos prontuários dos
magistrados de informação no sentido de que as férias dos períodos aquisitivos de 2012 e dos anos anteriores
não foram gozadas por absoluta ne-

cessidade de serviço.
A de nição sobre pagamento das indenizações se encontra pendente no
âmbito do TRT-15.

Termo firmado entre a ESMAT 15, AMATRA XV
e a EJUD será modelo para todo o País
O Conselho Nacional das Escolas de
Magistratura do Trabalho (CONEMATRA) aprovou em sua 40ª reunião, em
Manaus, o modelo do termo de cooperação a ser rmado entre as Escolas
Judiciais e as Escolas Associativas de
todo o País, modelo este que teve por
base o termo de cooperação rmado
entre a ESMAT 15, AMATRA XV e a

Escola Judicial do TRT-15 em agosto
de 2013.
O Desembargador Samuel Hugo Lima, Diretor da EJUD, e o Diretor de
Cursos de Duração Continuada da
ESMAT 15, juiz Hélio Grasselli, participaram da reunião do CONEMATRA
no estado do Amazonas

AMATRAXV

Desembargador Samuel Hugo Lima é
eleito presidente do CONEMATRA
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O Diretor da Escola Judicial do TRT-15
e membro da Comissão de Prerrogativas da AMATRA XV, desembargador
Samuel Hugo Lima, foi eleito por aclamação no dia 14 de março o novo presidente do Conselho Nacional das
Escolas de Magistratura do Trabalho
(CONEMATRA). A eleição, assim como a posse imediata, ocorreram durante a 41ª Assembleia Geral Ordinár ia e Reunião de Trabalho do

CONEMATRA, realizada na Escola Judicial do TRT-17 (Espírito Santo).
O CONEMATRA reúne, a cada três meses, os diretores e assessores das escolas judiciais dos TRTs e das escolas associativas trabalhistas de todo o País.
Um dos objetivos principais do órgão
é a integração das escolas de magistratura do trabalho, buscando uniformizar as atividades didáticas e acadê-

micas no estudo do Direito, com vistas ao crescimento intelectual do magistrado e, consequentemente, à melhoria da prestação jurisdicional. A
ESMAT 15, Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da
15ª Região, participa do CONEMATRA. Na reunião do dia 14 de março, a
ESMAT 15 foi representada pelo seu
Diretor de Cursos de Duração Continuada, Juiz Hélio Grasselli.

6o PRÉ-CONAMAT tem 16 teses aprovadas
O 6º Pré-CONAMAT, realizado no dia
8 de março, em Bauru, aprovou 16 teses de magistrados da 15ª Região. O
evento teve como tema central o
mesmo do XVII CONAMAT: “Judiciário e sociedade: um diálogo necessário”. Foram apresentadas, analisadas e

discutidas 19 teses, sendo que três foram rejeitadas.
A AMATRA XV apresentará 10 das teses aprovadas ante o limite do regulamento do CONAMAT, sendo que as
demais serão apresentadas direta-

mente pelos associados. O XVII
CONAMAT acontece de 29 de abril a
2 de maio, em Gramado/ RS . A
AMATRA XV irá reembolsar as inscrições de todos os associados interessados em participar deste congresso.
Con ra todas as teses aprovadas:

Tese 01 - Capacitação do juiz para atuar nas ações trabalhistas de massa - Maria da Graça Bonança Barbosa
Tese 02 - Escolas judiciais trabalhistas. Ampliação dos conteúdos práticos - Jorge Luiz Souto Maior
Tese 03 - A política de metas de e ciência operacional e a efetivação dos direitos fundamentais do trabalhador - Firmino
Alves Lima
Tese 04 - A democratização interna do Poder Judiciário instrumentos - Guilherme Guimarães Feliciano
Tese 05 - Ampliação do colégio eleitoral para a escolha dos dirigentes dos Tribunais mediante alteração regimental Scynthia Maria SistiTristão
Tese 06 - Democracia e visão sistêmica - modelo de composição e indicação de integrantes de Comissões e Conselhos no
âmbito do judiciário - trabalhista - AlessandroTristão
Tese 07 - Células de Justiça Comunitária - integrando a comunidade às instituições judiciárias - Eliana dos Santos Alves
Nogueira
Tese 08 - Conciliação com qualidade e transparência - proposta de recon guração do artigo 846 da CLT - Manoel Carlos
Toledo Filho
Tese 09 - Fixação de um dia destinado àValorização da MagistraturaTrabalhista - Maria da Graça Bonança Barbosa
Tese 10 - O Judiciário e a realização de audiências públicas com a comunidade - Jorge Luiz Souto Maior
Tese 11 - Concurso para ingresso para a magistratura do trabalho. Remodelamento - Jorge Luiz Souto Maior
Tese 12 - Valorização do estudo da história na formação da magistratura trabalhista - Jorge Luiz Souto Maior
Tese 13 - Da prerrogativa do juiz natural na formatação das próprias pautas e na designação das audiências - Guilherme
Guimarães Feliciano
Tese 14 - Limites da atividade correicional - impossibilidade de interferência em qualquer sorte de ato judicial que
envolve escrutínio técnico-jurídico - Guilherme Guimarães Feliciano
Tese 15 - A visão da sociedade pelo Juiz doTrabalho - Jorge Luiz Souto Maior
Tese 16 - Terceirização no serviço público - Jorge Luiz Souto Maior

Nova edição da Revista da AMATRA XV
A 6ª edição da Revista da AMATRA
XV, distribuída em março deste ano,
tem como tema o Direito Processual
do Trabalho, com três linhas de abordagem: o Processo do Trabalho e o
Processo Judicial eletrônico (contexto, problemas e perspectivas), o Processo doTrabalho e o projeto de Código de Processo Civil (pontos de aproximação e pontos de dissonância) e
tutelas de urgência nos âmbitos individual e coletivo.

Também aborda mudanças introduzidas no Anteprojeto do novo Código de Processo Civil e as repercussões no Processo doTrabalho, com os

Responsável pela edição da revista, a
Comissão Cultural da AMATRA XV é
formada pelos magistrados José Otávio de Souza Ferreira, José Antonio
Pancotti, Marco Antonio de Souza
Branco e Newton Cunha de Sena, sob
coordenação é do Desembargador
Manoel Carlos Toledo Filho, Diretor
Cultural da AMATRA XV.

AMATRAXV

A revista traz o Acórdão proferido na
Ação Civil Pública proposta perante a
Vara doTrabalho de Matão, com as vedações à remuneração por produção
na atividade de corte manual de cana
. O voto vencedor, de relatoria do Magistrado Hélio Grasselli – con rmou
sentença proferida pelo Magistrado
Renato da Fonseca Janon e, aos fun-

damentos adotados pela decisão de
origem, agregou outros tantos, para
concluir pelo acerto da proibição à remuneração por produção dos trabalhadores que se ativam naquelas condições.

articulistas José Antônio Pancotti e
Jorge Pinheiro Castelos. Sobre celeridade processual, a edição tem os artigos de Salvador Franco de Lima Laurino e de Rodrigo Garcia Schwarz. A
publicação também conta com a contribuição de renomados juristas latino americanos, Javier Arévalo Vela e
Sebastián Coppoletta, que apontam
peculiaridades dos ordenamentos jurídicos processuais do Peru e da
Argentina, respectivamente.
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AMATRA XV implementa tramitação eletrônica
para todos os expedientes de prerrogativas
Desde janeiro deste ano, todos os expedientes da Comissão de Prerrogativas da AMATRA XV tem tramitação
eletrônica no site da entidade. Basta o
associado efetuar o login e acessar a
área de Prerrogativas para consultar o

andamento dos expedientes que tenha em tramitação.
Na página de prerrogativas ainda podem ser encontrados informações de
como acionar a Comissão de Prerro-

gativas, as modalidades de assistência disponível, o Regulamento Interno da Comissão de Prerrogativas, os
Provimentos Consolidados da Comissão de Prerrogativas e outros materiais de interesse do Magistrado.

AMATRAXV

Pecúlio da AMATRA XV já atende associado
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A partir de proposta da Diretoria da
AMATRA XV, a Assembleia Geral
Extraordinária realizada em setembro
de 2013 aprovou a criação de pecúlio
por falecimento. Aprovou-se a instituição do plano de pecúlio principal
para a hipótese de falecimento do associado magistrado com o correspondente pagamento do pecúlio
aos bene ciários. De igual sorte, foi
aprovada a instituição de plano de pecúlio complementar para a hipótese
de falecimento de cônjuge ou companheiro, bem como de descendentes de primeiro grau em linha reta do
associado magistrado, com o corres-

pondente pagamento do pecúlio
aos próprios magistrados associados.
O pecúlio vincula todos os associa-

m sempre que ocorrer hipóteses de
falecimentos.
A AMATRA XV recebeu em fevereiro
deste ano a primeira solicitação de pagamento de pecúlio em virtude do falecimento de lho de associado.
Assim, pela primeira vez haverá a cobrança da respectiva contribuição no
mês de abril de 2014.

dos magistrados e implica no pagamento de contribuição compulsória
pelo associado magistrado para tal

No site da AMATRA XV podem ser
conferidas todas as informações sobre o pecúlio, inclusive os bene ciários cadastrados para recebimento do
benefício.

