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o cenário nacional, o front legislativo tem sido intenso. Tal qual a
edição anterior, o “fechamento” desta edição do Jornal da
AMATRA XV acontece durante forte mobilização das entidades representativas da Magistratura e do Ministério Público em torno da aprovação, em primeiro turno no Senado Federal, da PEC 63/2013, que institui a
parcela mensal de valorização por tempo de exercício para a Magistratura.
Mas não é só. Os trabalhos também estão concentrados no PL 7917/2014
(reajuste dos subsídios), no PL 7891/2014 (grati cação por“acúmulos”) e na
PEC 555/2006 ( m da contribuição previdenciária sobre os proventos da
aposentadoria que excedem o teto do RGPS).
Enquanto isso, regionalmente, vivenciamos um marco histórico. A realização do 1º Encontro Institucional de Magistrados doTRT-15 e AMATRA XV, no
Hotel Bourbon Spa Resort, em Atibaia, entre os dias 10 e 12 de setembro, foi
um chamado para o autoconhecimento e um apelo para a construção de
um projeto político para a instituição e para o Poder Judiciário. Muitas lições
foram possíveis.
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É nesse contexto que o entrevistado desta edição é o Presidente Eleito do
TRT-15 para o biênio 2014-2016, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, que foi Presidente da AMATRA XV entre 1994 e 1995. A entrevista aborda vários assuntos de interesse da Magistratura, tais como: remuneração,
condições de trabalho, saúde e qualidade de vida do magistrado. Vale a pena conferir!
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Para além da atividade jurisdicional, em “Gente Nossa” apresentamos alguns dos colegas a cionados pela aviação e por esse mundo peculiar que
leva a“Magistratura pelos ares”. Na Seção“Nossas Histórias”, podemos apreciar mais um “causo” verídico do cotidiano jurídico, contado pelo Juiz Júlio
César Roda. A Seção “Pelo Mundo” traz “Barcelona: uma mistura de paisagens que encanta!”, a partir de uma viagem do Juiz Pablo Souza Rocha.
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Na sequência, apresentamos o artigo de autoria da Juíza Camila Moura de
Carvalho que aborda o instigante tema da política de cotas.
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Finalmente, relembraremos as notícias mais importantes relacionadas às
atividades associativas da AMATRA XV no“Giro de Notícias”.
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Gente Nossa

Magistratura
pelos ares
Conheça os magistrados do Trabalho da 15a Região aficionados por
aviões e pela arte de voar; um deles tornou-se piloto e outro mantém um
simulador de voo em casa. Pelo nível de detalhamento das histórias, é
possível concluir que estamos falando de especialistas

T
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rês magistrados da 15ª
Região, Ricardo Régis
Laraia, Firmino Alves Lima e o Saint-Clair Lima e Silva,
têm muitas coisas em comum.
Além da pesada rotina, estudando processos, realizando audiências e fazendo sentenças,
eles dividem também a paixão
por aviões. Uma admiração juvenil que foi crescendo com o tempo, e fez com que decorassem
modelos de aeronave, ano de fabricação e a empresa fabricante,
além de compartilharem fatos
curiosos como“um voo que chacoalhou bastante” ser algo “gostoso”. Um deles, Saint-Clair, inclusive é piloto e mora ao lado
de um aeródromo. Firmino não
chegou a tanto, mas manteve
durante anos um simulador de
voo em sua casa.
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No caso dos três, a paixão por aeronaves começou cedo,
bem cedo. “Me recordo que nos primeiros anos da infância
meu passeio predileto era ir ao Aeroporto de Congonhas
nos domingos de manhã. Minha mãe ia até lá para comprar
revistas estrangeiras sobre moda, pois ela trabalhava com isso e eu a acompanhava, cava sozinho no terraço enquanto
ela ia na La Selva. Me recordo que aprendi a ler sozinho para
identi car as aeronaves, a letraV foi a mais importante (deVarig e Vasp), assim como os pre xos de aeronaves. Não existia
outra brincadeira para mim se não tivesse avião no meio”,
conta Firmino, que, na época, adorava ler e estudar astronáutica.“Fiquei completamente atônito quando conheci a Nasa
no começo dos anos 70, quando haviam as viagens para a
lua, era vidrado em coisas do espaço e me lembro quando vi
a Apollo 11 chegando na lua, meu pai me acordou para ver,
depois olhava a lua e cava imaginando uma viagem até lá”,

Juiz Saint-Clair e co-piloto: prontos para decolar

recorda ele.
Já Laraia não sabe exatamente quando foi que começou a
gostar de aviação. “Lembro que o primeiro voo de minha vida aconteceu quando eu tinha cerca de 6 anos de idade e foi
na Praia Grande. Um voo turístico, de cerca de 15/30 minutos, com um aparelho monomotor vermelho. Fomos eu e minhas duas irmãs mais velhas e o piloto, obviamente. Para
mim foi muito emocionante e me lembro perfeitamente das
pessoas e dos carros minúsculos quando vistos lá do alto, como também lembro dos comandos da aeronave, do barulho
e do cheiro de combustível”, diz o desembargador.
Para o juiz-piloto Sain-Clair o voo sempre foi uma grande paixão. “Desde sempre recordo-me de acompanhar o voo dos
pássaros, principalmente o voo planado dos urubus. Isso
mesmo, dos urubus! Em minhas férias na grande Muzambi-

nho permanecia boa parte do tempo olhando para o céu, o
que intrigava a todos. Meu avô Joaquim chegou a levar-me a
um local onde era conhecida a existência de ninhos de tão
belo pássaro, e a calmaria própria daquela maternidade me
incomodou. Nenhum voava, lógico. Não me z de rogado e
sai correndo pelo meio daquele“corredor”gritando e batendo os braços para espantá-los e colocá-los em voo”, recorda
o magistrado.

nhou na pista para decolar e aplicou empuxo nas turbinas, fazendo meu corpo "colar" no encosto da poltrona”.
Depois daquele voo, Laraia viajou algumas vezes a trabalho
e várias outras a passeio.“Das viagens a trabalho apreciei muito um voo de São Paulo a Vitória num avião Brasília, fabricado
pela Embraer, porque nunca havia voado num turboélice de
porte pequeno/médio e o voo foi sensacional, com muito
vento e di culdade para pousar no aeroporto de Vitória. Como eu estava sentado na frente e a porta da cabine dos pilotos estava aberta, acompanhei todo o pouso e vi a pista "dançando" na proa do avião. Amei”, descreve ele.

AMATRAXV

No seu aniversário de 10 anos, Saint-Clair ganhou de sua madrinha Marcinha um voo panorâmico num belo Tupi (avião
fabricado pela Embraer).“Sentei-me ao lado do piloto, como
copiloto, e alcei meu primeiro voo. Foi indescritível”, remeOutro voo delicioso foi com o modelo Electra, da Varig, um
mora ele, que se tornou então, em suas próprias palavras,
avião da década
“um exímio fazede 50, quadrimodor de pipas e pator, com um ar muipagaios para substo nostálgico, que
tituir as enormes diFirmino em uma das idas ao Aeroporto
fazia a ponte aérea
culdades de mide Congonhas: brincadeira de criança
São Paulo/Rio de
nha infância para
Janeiro. “Não coconseguir outras
nheço quem não
oportunidades em
tenha gostado de
juntar-me a um
voar naquela aeroavião”.
nave antiga, mas
deliciosa. Os voos
Firmino prefere
eram especiais,
aviões comerciais
por causa da subide transporte de
da lenta, diferente
p a s s a g e i ro s. “ O
dos jatos, e do formeu avião favorito
te barulho dos quaé o Boeing 707tro motores com
320, na minha opisuas hélices girannião, o mais belo jado ver tiginosato da história da avimente. O mais gosação. Com ele z
toso de todos foi
minha primeira vianum retorno do
gem intercontiRio de Janeiro para
nental em 1972, tiSão Paulo, porque
nha 4 motores e
pousamos sob
um ruído inconuma chuva fortíssifundível, sempre
ma que fazia a aerofoi um avião muito
nave chacoalhar o
bonito e estiloso,
tempo todo na
abriu as portas da
aproximação com o aeroporto de Congonhas”, recorda-se.
aviação comercial e a mudou completamente. Fiz também
meu debut com os widebodies nesta viagem em um 747100, que tinha um lounge no fundo do avião. Era algo sensaPiloto de verdade
cional voar naquela época, ganhava-se muitos brindes, eram
Há alguns anos, Saint-Clair mudou-se para onde é possível
tempos especiais, os serviços de bordo eram espetaculares,
acompanhar o tráfego aéreo do aeródromo de Jundiaí. “Isto
mesmo na classe econômica. Depois veio a crise do petróleo
tornou-se uma tortura, pois me mantinha tão próximo aos
em 1973 e passamos a voar como sardinha enlatada”, coaviões e ao mesmo tempo tão afastado do voo”, diz ele. Em
menta o especialista, que também era fã do DC-10, “um
determinada manhã de 2007, após acompanhar a tranquila
avião bonito e confortável, porém com vários problemas”.
passagem de um Paulistinha (pequeno avião treinador de cano, madeira e pano), deixou os binóculos de lado e correu paLaraia lembra que seu segundo voo foi por volta dos 16 anos
ra o Aeroclube de Jundiaí. Quase que imediatamente cumde idade, quando viajou a trabalho de São Paulo a Belo Horipriu as etapas para obter a certi cação médica obrigatória e
zonte e voltou no mesmo dia.“Foi meu primeiro voo em aeroem duas semanas realizou sua primeira aula prática. “Frenave comercial à jato e a impressão mais marcante foi o enorquentei um curso teórico durante três meses e meio todas as
me peso daquele avião, que era um Boeing 737-200 da exnoites da semana vestido num uniforme de piloto, e ao cabo
tintaVASP. Achei fantástico um aparelho com aquele peso lede 40 horas de voo e da aprovação em prova teórica da
vantar voo e tive uma sensação deliciosa quando o piloto aliANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) obtive minha li-
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Laraia acompanha abastecimento antes de decolagem

cença para voar”, orgulha-se o magistrado.
Uma das etapas deste curso é o famoso“voo solo”, quando o
até então inseparável instrutor obriga o pouso, abandona a
aeronave e manda os jovens pilotos livres e desacompanhados aos céus. Para Saint-Clair,“um momento inesquecível”.
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Neste período em que frequenta de perto o mundo da aviação, o magistrado de Jundiaí conquistou bons amigos, todos
aviadores ou apaixonados pelo “mais pesado que o ar”. “É
uma turma unida, capaz de
passar horas à beira da pista
de um aeródromo apenas para acompanhar a movimentação dos pássaros mecânicos e
discutir um único tema. Entre
os pilotos pro ssionais, heróis
que enfrentam adversidades
atmosféricas, falta de estrutura aeroportuária no interior e
distância de suas famílias, é comum o sentimento de não se
tratar de trabalho remunerado, mas de lazer remunerado”,
observa Saint-Clair.
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Firmino e Laraia também já sonharam serem pilotos. “É meu
grande sonho dourado da infância, era o que gostaria de
ser quando crescesse, mas
não pude aprender a voar, pois fui lho único e minha mãe
não gostava nem um pouco.
Acho que ela tinha razão, pois
se fosse piloto, seria bem ruinzinho, como os simuladores
mostram, sou um tanto quan-

to distraído, coisa que piloto
não pode ser nem um pouco”,
conta Firmino, que mantém
um simulador de voo em sua
casa, com manche, pedais e tudo mais.“Eu amo aviação, parece que ela está na minha cabeça a cada instante; Meu projeto
futuro é estudar direito aeronáutico, um ramo que tem pouca doutrina a respeito, posso
misturar duas coisas que sou
apaixonado, né?”, pergunta Firmino, já respondendo.
Já Laraia, conta que, quando jovem, não teve condição nanceira para frequentar os cursos
necessários á formação de piloto de linha aérea, que era a prossão que desejava abraçar. “A
única saída era me formar na
aviação militar. Por duas vezes,
prestei o concurso para ingresso na Aeronáutica, mas não fui
aprovado nas provas teóricas, daí sequer me submeti aos
exames físicos para avaliar se estava apto. Assim, abandonei
a ideia de seguir carreira na aviação. Depois de adulto e magistrado, quando já possuía recursos para me tornar piloto
de recreio, num exame para renovação da habilitação como
motorista eu descobri que sou daltônico, coisa básica de
quem confunde verde e vermelho! Então, nalmente entendi que havia cumprido meu destino de trabalhar como magistrado e não como piloto”, resigna-se.

Firmino em uma das visitas ao museu da TAM

tinha, um avião de instrução bastante básico, com asas de estrutura de madeira e fuselagem (corpo) de estrutura de tubos de
metal, ambos cobertos com lona. Foi o avião mais gostoso que
voei na minha vida!”.

Passageiro no 1º voo do A-380 no Brasil

Firmino
“O primeiro momento foi o primeiro voo, após tanta vontade,
quando tinha sete anos z minha primeira viagem para a Argentina em 1972, pela Aerolineas Argentinas, saindos de Congonhas, com escalas em Viracopos e Porto Alegre. O segundo grande momento foi sentar em uma cabine em voo, em uma viagem
de Fortaleza para SP na Varig, mexi inclusive nos controles com
autorização do piloto Isso hoje é proibido, e ajudei a tripulação
nos procedimentos de descida por instrumentos em Guarulhos,
aproveitando meu conhecimento em simuladores, foi algo que
quei uns três dias sem dormir. O terceiro grande momento foi
voar no Airbus 380, venci um concurso de perguntas sobre o
avião da TAM e fui chamado, não acreditava. Não somente o
avião era incrível (o maior avião comercial em número de passageiros da atualidade), mas voei com todos os meus ídolos da imprensa aeronáutica brasileira, saí até no Bom Dia Brasil como o
único Juiz do Trabalho a bordo. Apesar dos três momentos serem especiais, tenho muitos outros, principalmente na infância”.

Sel e antes de
experimentar
“gravidade zero”

Saint-Clair
Muito embora toda esta paixão, a aviação é uma ciência exata inclusive quando do planejamento meteorológico. O bom piloto
dever realizar detalhado julgamento de todos os momentos da
rota e, na dúvida, manter o pássaro em seu ninho. Um equívoco
meu e de um colega de voo quase transformou-se em tragédia.
Após lindo voo ao Rio de Janeiro e excelente almoço no aeroporto Santos Dumont, esquecemo-nos de veri car o fechamento
da tampa de combustível do avião. Isto forçou um pouso não previsto no aeroporto de Jacarepaguá e atraso no nosso planejamento de retorno ao Campo de Marte em São Paulo. A atmosfera foi implacável, pois a previsão era de chuva e tempo fechado a
partir de determinado horário. Ao nos aproximarmos de Mogi
das Cruzes, após termos vencido o cruzamento da Serra do Mar,
fomos tomados por nuvens cinzentas e chuvisco, o que nos “cegou”. Como pilotos não pro ssionais voamos apenas em condições visuais e em aeronaves desprovidas de instrumentos capazes de enfrentar o mau tempo. A situação foi extremamente a itiva, pois a desorientação espacial nos tomou e na tentativa de
enxergar o solo reduzimos a altitude para limites mínimos naquela região, com grande risco de colisão com montanhas ou torres de antenas. Por sorte chegamos a uma região em que as nuvens timidamente permitiram o avistamento do chão e para nossa surpresa já estávamos sobrevoando o terminal metroviário de
Itaquera, em São Paulo. A aproximação e o pouso foram tensos e
ao desembarcar não trocamos uma única palavra, cada qual tomado por seus medos e pavores. Sem me despedir, retornei para
Jundiaí em meu carro. Conversa e voo com este amigo da aviação apenas depois de um ano. Nos demos este tempo instintivamente...”
Coleções
Firmino
As mais curiosas são objetos de companhias aéreas do passado,
memorabilia de empresas como Panair do Brasil, Pan Am, TWA,
Real Aerovias, Varig, Vasp, Cruzeiro, Transbrasil, Braniﬀ, entre tantas outras. Coleciona também maquetes, vídeos, fotos pessoais e
de terceiros, livros, revistas, asas de piloto, talheres, copos, guardanapos, chas de embarque, tags de malas, en m, qualquer coisa relacionada à aviação ele guarda.
Saint-Clair
Mantém em casa uma coleção de aeromodelos a combustão.
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Laraia
“Dos voos de recreio, em aviões de pequeno porte, lembro-me
de quatro momentos especiais. O primeiro deles foi no Aeroclube de Itápolis, onde trabalhei como JuizTitular daVara daquela cidade. Voamos num CoriscoTurbo, do Aeroclube, por sobre todas
as cidades da jurisdição, por cerca de duas horas, conduzidos pelo comandante Barelli, O cial do Cartório de Registro de Imóveis.
O segundo foi em Monte Verde, Minas Gerais, num Cessna 172
que chacoalhou muito, porque estava entrando uma frente fria e
ventava forte, fazendo a aeronave balançar bastante o tempo todo. O terceiro foi no Aeroclube de Campinas, em que voei com o
comandante e instrutor de voo Bruno Bonardo, lho da Juíza do
Trabalho Substituta Antona Rita Bonardo. Também voamos num
Cessna 172 sobre Campinas e região, e zemos umas manobras
básicas, como estol, que é a queda da aeronave pela perda de sustentação, e "gravidade zero", um mergulho em velocidade, no
qual se perde a sensação da força da gravidade. O quarto voo
também foi em Caminas, com o comandante Bruno, num Paulis-

Sel e antes de pilotar
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Artigo
CAMILA MOURA DE CARVALHO
Juíza do Trabalho Substituta da 15ª Região

A política de cotas
como afirmação do
direito à igualdade
substancial

A

penas para contextualizar; a ideia de escrever algo
sobre esse tema tão apaixonante não poderia ter
surgido em ambiente mais propício e democrático como o a conhecida“lista de associados”. Como é sabido,
trata-se a lista de um canal de comunicação eletrônica entre
magistrados.

Democracia aliás, que entendo como a arte não apenas de levar em conta a vontade da maioria em nome do bem comum (uma visão utilitarista), mas também de considerar que
defender o direito das minorias ou o direito de discordar, pode promover o bem-estar social no longo prazo.
Sou a favor das cotas, como ação a rmativa.

Nesse nosso espaço - que parece quase que uma entidade
dotada de vida própria -, muito se discute. Diuturnamente
encontram-se discussões sobre assuntos diversos e que, por
vezes, nos levam a ter outros olhares sobre determinado assunto, novas re exões e assim nos conduzem a“lugares”nunca antes visitados fugindo do“lugar-comum”.
Pois bem, lá estava eu certo dia visitando a lista quando me
deparei com um debate sobre o tema das cotas, cujo mote
foi o art. 3º da Lei 12.990, publicada em 9 de junho de 2014,
que estabelece aos candidatos negros reserva de 20% das vagas nos concursos públicos no âmbito da administração federal.
O referido artigo dispõe o seguinte: “Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e
às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a
sua classi cação no concurso.”
Uma ampla discussão instalou-se então acerca da constitucionalidade.
Ventilou-se que o preceito supostamente quebraria a isonomia entre negros e brancos; que melhor seria criar reservas
para pobres, independentemente da etnia ou cor da pele,
etc e alguém chegou a cogitar que a aludida lei criava um
“apartheid”às avessas.

Com imenso respeito às opiniões divergentes, a lei me parece “super constitucional”. Super porque a constitucionalidade que a norma me parece querer resguardar (ou resgatar) é
de cunho material e diz respeito à dignidade da pessoa e ao
princípio da igualdade em sua dimensão substancial.
Considerando que o propósito do Estado é promover o bem
de todos em uma sociedade mais justa e igualitária, com eliminação de qualquer forma de discriminação, me parece
também que a referida norma serve a tal propósito.
Deixando de lado a questão jurídica e analisando a questão
moral: é injusto considerar os critérios de raça e etnia como
prioritários no mercado de trabalho ou na admissão em concursos públicos, no Brasil?
Com a devida vênia, entendo que não, por basicamente duas razões.
Primeiro é uma forma de compensação pelos danos históricos sofridos pelos negros no Brasil.
É sabido que a formação do mercado de trabalho no Brasil ( nal do século XIX) ocorre justamente na transição de uma sociedade escravista sustentada por uma economia primária
exportadora (café), com um mercado interno limitado e
bem atrasado para o padrão então vigente no mundo.

Nesse contexto, acabei escrevendo o texto abaixo.
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O tema das cotas, é, de fato, um tema apaixonante. E como
tal, divide opiniões do tipo: ame-o ou odeio-o.
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Vou tentar, então, modestamente, exercitar um pouco da tal
democracia.

Nesse contexto histórico, muitos intelectuais à época, referindo-se aos negros, mulatos e mestiços, ventilam o conceito de“inferioridade do mestiço”;“do povo ruim”, que Gilberto
Freire consegue desfazer em suas duas grandes obras.
Politicamente também vige à época um forte caráter liberal,
onde após a abolição os negros libertos são lançados à pró-

pria sorte, criando-se um quadro social de desigualdade dramática (de analfabetos e famintos) que, em razão de inúmeras determinantes políticas, econômicas, sociais e culturais
só se reforçou ao longo de décadas.

não se vale do fator racial com o intuito de inferiorizar ninguém. Ao contrário das cotas racistas e antissemitas utilizadas nos Estados Unidos na época da segregação, por exemplo...

Só por aí a gente vê a desvantagem no ponto de partida para
o negro, quando se trata de mercado de trabalho no Brasil.

Tanto é assim que também é possível cotas para brancos, como foi utilizado no Brooklyn, na década de 70, por um tempo
a m de incentivar a que mais brancos fossem lá residir, para
promover o equilíbrio racial e étnico no bairro e com isso
uma comunidade mais racialmente diversi cada e com menos tensões sociais.

Pode-se argumentar que os bene ciados, hoje, com essa política, não são os mesmos que sofreram os danos no passado;
assim como os responsáveis pela reparação também não poderiam arcar com ela.
Sim, porém tal reparação diz respeito à responsabilidade coletiva.
Como povo, membros de uma comunidade com identidades históricas não devemos ter essa obrigação moral? E o
princípio da solidariedade, não cabe aqui?
Segundo; para promover a diversidade.
Esse princípio se justi ca na medida em que os negros devem assumir posições de liderança, não apenas para re etirem a sua signi cativa presença e legitimidade na sociedade
brasileira, mas também a m de contribuir para uma visão diferente nos centros de poder, contribuindo para evolução da
sociedade como um todo. Isso também serve às outras minorias, claro.
O argumento de que o sistema de cotas é ine ciente porque
o favorecimento racial reforça a discriminação e acirra as tensões sociais entre brancos e negros não se sustenta, porque
não demonstra que as cotas são injustas, mas apenas diz que
elas acarretam mais problemas do que benefícios.
Acontece que no sistema de cotas – assim como nas demais
ações a rmativas - não se considera apenas o mérito dos candidatos (negros ou brancos), mas sim o objetivo de dar concretude à missão de nida pelo Estado que, no caso, é de promover a inclusão dos negros na sociedade, com justiça.
O estabelecimento da cota é aceitável na medida em que
contribui para o propósito social desejado e não por recompensa ao candidato. Da mesma forma, os brancos supostamente“preteridos”não o estão sendo por demérito, mas em
atendimento a um critério justo de distribuição de vagas. A
justiça aí não é uma questão de premiar o mérito ou a virtude, mas sim de atender à missão do Estado.
A missão estabelece os méritos relevantes, não o contrário.
Da mesma forma deve ser a noção de justiça na distribuição
de renda, pois esta não é uma questão de mérito moral.
Outra coisa; aqui se está utilizando o critério racial como um
fator de inclusão social. É importante esta distinção diante
do argumento daqueles que defendem que as cotas acabam promovendo uma discriminação às avessas.

É simplesmente uma tentativa de encontrar bons pro ssionais. Martin Luther King, uns dos maiores oradores da história, teve notas abaixo da média em aptidão oral, mas para a
nossa felicidade, foi admitido.
Também, por medida de igualdade, seria necessário avaliar
os candidatos à luz de seus antecedentes educacionais, culturais, sociais, econômicos.
Obviamente que não é possível avaliar um candidato que teve ótima formação escolar, condições nanceiras, etc, da
mesma forma que outro que não teve as mesmas oportunidades.
Utilizar o argumento, por exemplo, de que o lho da Taís Araújo com o Lázaro Ramos tem o direito de usar as cotas sem
precisar, também não resolve a questão.
Estamos falando da grande maioria de brasileiros sistemática e historicamente discriminada pela sociedade.
Esses artistas são exceção e mesmo dentro de suas pro ssões encontram muito preconceito, como outros atores negros relegados a papéis de empregadas domésticas, motoristas, bandidos ou outros“menores”.
Não vale também dizer que eu seria a prova inconsteste de
que o sistema de cotas é desnecessário porque, como negra
que sou, cheguei até aqui sem precisar delas.
Sim, lha da classe média baixa, que estudou em escola pública e fez faculdade privada à noite enquanto trabalhava de
dia.
Orgulhosa, cheguei; mas olho à minha volta (no meu mundo
de classe alta, agora); vejo“o per l do magistrado no Brasil”divulgado pelo CNJ e veja quantos negros vejo.
É preciso mudar a sociedade para promover mais igualdade,
mais justiça social e essa mudança tem que começar de algum lugar.
As cotas são um meio de corrigir distorções e de promover a
igualdade de oportunidades. Certamente tem seus defeitos,
mas creio que os benefícios sociais que delas advirão compensarão os sacrifícios para que um dia, felizmente, não precisemos delas.

AMATRAXV

Isso não ocorre, porque a cota não está dizendo que os brancos são inferiores aos negros. Ela não expressa preconceito,

Ademais, a avaliação do processo seletivo, por si só, não garante o sucesso pro ssional do candidato.
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Dicas de Viagem
PABLO SOUZA ROCHA
Juiz do Trabalho Substituto da 15ª Região

Barcelona:
uma mistura
de paisagens
que encanta!

V

iajar não é apenas uma quebra de rotina, mas
também a oportunidade para novas experiências, em uma linguagem gurada, é deixar os óculos de grau em casa e por os óculos escuros para ver o mundo de uma forma“menos séria”,“menos pesada”.
Nessa busca por desconexão, por quebra de rotina, por conhecer algo novo, Barcelona desponta como uma excelente opção de viagem nas férias. A cidade é uma mistura
de paisagens que deixa o visitante encantado: tem um excelente sítio histórico, a particularidade da arquitetura de
Gaudí, prédios de
arquitetura moderna, um bom
número de museus, uma orla maravilhosa. Não bastasse tudo isso, para quem estiver
disposto a fazer
um bate-e-volta,
a montanha estará a distância de
cerca de uma hora (Mosteiro de
Montserrat). Para
mim, que sou
amante do mar, a
mistura descrita
colocou a cidade
da Catalunha na
minha lista de favoritas!

“Morre lentamente quem não
viaja, quem não lê, quem não
ouve música, quem não
encontra graça em si mesmo.”
Pablo Neruda

Para iniciar, não sei se o correto é pegar um avião rumo à
Espanha ou à Catalunha – permitam-me os risos. Barcelona é o maior centro da região da Catalunha, região esta que
luta por independência do Estado espanhol. E aqui está a
minha primeira impressão do lugar: pegar o taxi rumo ao
hotel e ver a bandeira da Catalunha espalhada pelas janelas dos apartamentos. O sentimento de patriotismo exacerbado e totalmente exposto por um“Estado”que se quer
tornar independente de imediato me provocou a sensação de estar em um lugar diferente.

La Boqueria

Aqui merece ser
feito um pequeno
aparte: ouvi de
muitas pessoas
que os barceloneses não gostam
de falar espanhol
e se comunicam
em catalão – fato
que me fez desistir de estudar espanhol naquela cidade, em outra
oportunidade.Trata-se de meia verdade! O catalão é
realmente uma
língua viva entre
os nativos, mas a
comunicação
com o turista é
perfeitamente fei-
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ta em espanhol, sem preconceitos!
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Como o objetivo do texto não é fazer um raio-X completo
da cidade espanhola, mas apenas aguçar a curiosidade do
leitor, vamos dar uma pequena pincelada nas paisagens e
opções que a cidade oferece, deixando aos colegas a oportunidade de completar o quadro e fazer a sua própria pintura na primeira oportunidade que tiver para embarcar no
avião rumo à Espanha.

Depois de deixar as malas no hotel e descansar da longa viagem aérea, é o momento de conhecer a cidade. Detalhe:
você pode fazer a exploração a pé, de bicicleta, de metrô...
tudo vai depender da disposição e do preparo físico! Um
dos primeiros pontos sugeridos é andar pela famosa “Las
Ramblas”– uma movimentada avenida cheia de comércio,

pessoas, bares de tapas e com um famoso
mercadão chamado“Boqueria”. Vale a pena
entrar e ver o colorido das saladas de fruta,
dos sucos naturais, dos sorvetes e picolés. E
para quem estiver fazendo a exploração da
cidade a pé, por que não aproveitar para se
refrescar com um suco natural ou com um
sorvete?

Praça da Catalunha

Estando nas Ramblas, aproveite e visite a
praça da Catalunha, com seus pombos, suas fontes, suas ores.... o cenário já está preparado para uma sessão de fotos! Se não estiver disposto a entrar em uma das inúmeras lojas que existem na região, há duas opções: descer as Ramblas rumo à orla; seguir
em direção ao bairro gótico.
mar e ouvindo música.
Se a opção for o bairro gótico, prepare-se para ruas estreitas, arquitetura antiga e pelo menos duas igrejas de estilo
gótico: Basílica de Santa Maria Del Pi e a Catedral de Barcelona. A região, ainda, é rica em museus que podem ser visitados.
Por outro lado, se a opção for seguir em direção à orla, prepare a roupa de atleta. Confesso que não apenas o mar azul
do mediterrâneo me deixou encantado, mas a estrutura da
orla, o projeto urbanístico! Lindos parques, ciclovia, pista
de cooper. Voltei um pouco frustrado por não ter corrido
na orla ou não ter andado de bicicleta. O Kit turista (mochila cheia de aparatos – máquina fotográ ca, mapa, guia turístico...) e a roupa em outras ocasiões (sair do hotel de calça jeans) me deixaram desanimado a fazer as referidas atividades físicas. De todo modo, não resisti a oportunidade
de sentar no cais e passar algumas horas contemplando o

Um outro ponto imperdível é o Parque Guell. Localizado
em um dos pontos mais altos da cidade de Barcelona, possui mirantes lindos e concentra uma amostra da particular
arquitetura de Gaudi que se espalha pela cidade em outro
pontos, como a Casa Batló. E já que estamos falando do arquiteto catalão mais famoso, é imperdível a visita ao templo da Sagrada Família, ainda inacabado. É a igreja de arquitetura mais diferente que já conheci, encanta por fora e
surpreende internamente! Aliás, internamente a arquitetura surpreende pelas imensas colunas que imitam troncos
de árvores, pelo teto que sugere folhas, pela luminosidade
dos vitrais (impressionante), pela quase ausência de imagens de santos, salvo um Cristo cruci cado no altar.
Saindo da arquitetura e passando a falar de pintura, recomendo a visita ao Museu do Pablo Picasso, com uma su-
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Estação Born
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Dicas de Viagem

Praia de Barcelona - Barceloneta

gestão: compre os ingressos antecipadamente pela internet (aliás, essa dica vale para todas as ocasiões em que necessitar comprar um ingresso). No interior do museu, é
possível fazer uma viagem pelo desenvolvimento da pintura do artista espanhol e se impressionar com o talento
que ele já demonstrava nas pinturas feitas na adolescência,
bem como observar o processo de evolução até a adoção
do estilo cubista. Admito que até eu, que não sou um grande amante de artes plásticas, quei impressionado com as
obras expostas no museu.
Saindo do Museu Picasso, é possível caminhar em direção
à Estação Born, onde há escavação de uma vila antiga da cidade de Barcelona, ponto também que é possível fazer
uma parada para um café ou um lanche.
Para quem quiser aproveitar a oportunidade da viagem para fazer umas compras, sugiro a visita ao outlet de “Las Rocas”. É imenso e muito bom! O acesso é por meio de um ônibus que se pode pegar perto da Plaza Catalunha e a viagem dura cerca de uma hora. Para quem for com criança,
sugiro o passeio no oceanário de Barcelona, onde é possível ver de perto a diversidade da vida marinha.

AMATRAXV

A cidade, ainda, oferece excelentes opções de restaurantes. Descobri um, no bairro gótico, chamado “ EL PLA” que
tem uma sobremesa divina....um mouse de coco, com
bomba de amendoim, calda de tamarindo e sorvete de
manga! Além disso, a colega Mônica Carvalho havia me
passado sugestões que estão aprovadíssimas: o restaurante Tragaluz e o Mordisco. Destaco a“croqueta de gambas”e
o“pão de coca com tomate”do Mordisco. Não perca a oportunidade de tomar o “gazpacho”, uma sopa fria de tomate,
principalmente se o dia for de calor!
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En m, é uma cidade maravilhosa, fora do Rio de Janeiro.
Portanto, se o artigo despertou a curiosidade, comece a
pesquisar e prepare a sua viagem, complete as pinceladas
que eu dei e deixe Barcelona com o jeito que lhe agrada.

Igreja da Sagrada Família

Nossas Histórias
JULIO CESAR RODA
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Araras/SP

Tavares,
o sóbrio.
D

izem as boas - e más - línguas que esse causo aconteceu na então pacata comarca de Ubá (MG), terra natal
do saudoso compositor Ary Barroso.

Havia, na cidade, uma gura folclórica que atendia pela alcunha
de "Cabeçudo". Nascera com uma cabeça grande, dessas que
não cabem em nenhum chapéu. Mas, fora isso, era um sujeito pacato, bonachão e querido por todos. Não gostava, é claro, de ser
chamado de Cabeçudo, mas, desde os tempos do grupo escolar,
tinha um chato (de galocha) que não o perdoava. Onde quer que
o encontrasse, dava-lhe um tapa na cabeça e perguntava, zombando:

Repetiu a frase mais uma vez e foi advertido pelo juiz:
– Peço ao advogado que, por favor, inicie a defesa.
Dr.Tavares, porém, ngiu que não ouviu e:
– Meritíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri.
E o promotor:
– A defesa está tentando ridicularizar esta corte!
O juiz:

-‘Tudo bom Cabeçudo’?
Até que um dia, cansado de tanto apanhar no cocuruto, depois
do milésimo tapa na sua cabeça, o Cabeçudo resolveu revidar e
deu um safanão no folgado, que, para sua infelicidade, era lho
do prefeito.

– Advirto ao advogado de defesa que, se não apresentar imediatamente os seus argumentos…
Foi cortado pelo Dr.Tavares, que repetiu:
– Meritíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri.

A família da vítima era rica, in uente e poderosa. O pobre Cabeçudo, mesmo agindo em legítima defesa, não conseguiu encontrar um advogado para defendê-lo. Diziam que o crime tinha
muitas testemunhas e ele não possuía um vintém para pagar de
honorários. Era uma causa perdida.
Depois de apelarem para advogados de Minas e do Rio, sem sucesso algum, alguns amigos de bar resolveram procurar um tal
de Dr. Tavares Pinga-fogo, advogado que há muito tempo deixara a pro ssão, pois, como o próprio apelido indicava, vivia de porre.
Pois não é que o Dr. Tavares aceitou o caso? E de graça. Disse que
para combater a injustiça trabalhava até "pro bono". Passou a semana anterior ao julgamento sem botar uma gota de cachaça na
boca!

O juiz não aguentou:
– Seu lho de uma quenga, seu bêbado irresponsável, está pensando que a justiça é motivo de zombaria? Ponha-se daqui pra fora, antes que eu mande prendê-lo.
Foi então que o Dr.Tavares, vulgo Pinga-fogo, arrematou:
-Senhoras e Senhores jurados, esta Corte chegou ao ponto em
que eu queria chegar…Vejam que, se apenas por repetir algumas vezes que o juiz é meritíssimo, que o promotor é honrado e
que os membros do júri são dignos, todos perdem a paciência,
consideram-se ofendidos e me ameaçam de prisão…, pensem
então na situação deste pobre homem, que durante quarenta
anos, todos os dias da sua vida, foi chamado de Cabeçudo!

Na hora de defender o Cabeçudo, ele começou a sua defesa assim:
– Meritíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri.
Quando todo mundo pensou que ele ia continuar a defesa, ele repetiu:

Moral da história:
Mais vale um ‘Bêbado Inteligente’ do que um ‘Alcoólatra Anônimo’!
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– Meritíssimo juiz, honrado promotor, dignos membros do júri.

Cabeçudo foi absolvido e o Tavares voltou a tomar suas cachaças
em paz.
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AMATRA XV
ROBSON ADILSON DE MORAES
Juiz do Trabalho e Secretário Geral da AMATRA XV

De 1 a 500

AMATRAXV

1986. Ano de cometa Halley, Plano
Cruzado, explosão da Challenger e
de Chernobyl. Zico bate o pênalti na
Copa do México e a bola não entra.
Alguns fatos marcantes da história daquele ano que sempre serão lembrados. Em Campinas outro fato acontece que passaria para história dos magistrados da 15ª Região: no dia 08 de
novembro um grupo de Juízes do Tribunal Regional doTrabalho da 15ª Região reúnem-se na então 1ª Junta de
Conciliação e Julgamento de Campinas para fundar a Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região,
a nossa AMATRA XV.
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1º Associado
Nessa reunião estavam presentes 33
juízes. Quem foi o 1º associado? Não
há como saber. A Associação nunca
vinculou a inscrição a um número ordinatório. Para que não se faça injustiça, portanto, temos 33 “primeiros” associados. Como justa homenagem
aos que lá estavam naquele dia, cito
seus nomes, na ordem que consta da
ata: Dr. Roberto Gouvêa, Dr. Luiz Carlos Diehl Paolieri, Dra. Irene Araium
Luz, Dr. Pedro Mariano de Oliveira,
Dra. Fany Fajerstein, Dr. Carlos Alberto
Moreira Xavier, Dr. Genésio Vivanco
Solano Sobrinho, Dra. Marilda Izique

Chebabi, Dr. Guilherme Piveti Neto,
Dr. João Pedro Gomes, Dr. Laurival Ribeiro da Silva Filho, Dr. Carlos Roberto
do Amaral Barros, Dra. Iara Alves Cordeiro Pacheco, Dra. Maria da Conceição Silveira Ferreira da Rosa, Dr. Antonio Miguel Pereira, Dr. Samuel Correa
Leite, Dr. Antonio Bosco da Fonseca,
Dr. Antonio Edson Botelho Cordovil,
Dra. Celina Pommer Pereira, Dr. Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, Dr.
Henrique Damiano, Dr. Luiz Antonio
Lazarim, Dr. José Severino da Silva Pitas, Dr. Gabriel Lisbôa Bacha, Dr. Nildemar da Silva Ramos, Dra. Vilma Iolanda Maroso, Dr. Luiz Roberto Nunes, Dr. Elson Nogueira, Dr. Lorival Ferreira dos Santos, Dr. José Antonio Pancotti, Dr. Sebastião de Almeida, Dr. Fernando da Silva Borges e Dr. Antonio
Milaré dos Santos.
500º Associado
Passados 28 anos atingimos o 500º associado. Muitos passos foram dados
nesse percurso e diante de tantas reuniões, conversas, congressos, seminários, assembleias, encontros, festas,
idas e vindas, resolvi relembrar aqui
apenas três momentos da história
mais recente da AMATRA XV.
Em 2007 a então Ematra, Escola da

Magistratura da Justiça do Trabalho
da 15ª Região (atual Ejud - Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região), aprovou a participação da AMATRA XV na composição
do seu Conselho Consultivo e de Programas, com direito a “assento e voz”.
Foi um importante passo para que a
AMATRA XV participasse do núcleo
de formação cientí ca dos magistrados no nosso Regional.
Um salto gigantesco foi atingido com
outro“assento e voz”. No nal de 2012
o Tribunal altera seu Regimento
Interno para dar assento e voz à
AMATRA XV nas Sessões Administrativas do Órgão Especial e do Tribunal
Pleno Administrativo. Um reconhecimento da importância da Associação
e da sua condução responsável dos
assuntos associativos.
Em 2013 é fundada a Escola Associativa dos Magistrados da Justiça doTrabalho da 15ª Região – ESMAT 15. Diante do capital intelectual dos seus associados, a AMATRA XV resolve dar vida
a um antigo projeto, cria a Escola
Associativa que passa a ministrar cursos para a comunidade jurídica. É a
nossa história gerando outras histórias. A ESMAT 15, ainda em sua infância,

Apenas alguns momentos de conquistas históricas recentes do nosso
caminhar. Perdoem-me pelo salto de
1986 para 2007. Muito foi suprimido,
muitas histórias que ouvimos cam
para serem contadas em outros momentos.

Ano a ano, conquista a conquista, caminhamos orgulhosos de nossa entidade. Participar da AMATRA XV é como estar numa família numerosa, na
verdade, uma família de 500 irmãos.
Como toda família (em especial as de
500 membros...) também temos alguns problemas, mas nada que não
se resolva num almoço de domingo
em família.

Voltamos aos dias atuais. No dia 08 de
novembro a AMATRA XV completou
28 anos. Caminhamos para completar 3 décadas de existência e ainda
com muito a ser feito.

Estar numa família desse tamanho
nos dá segurança de encontrar apoio
em momentos difíceis. Um dos pontos fortes da AMATRA XV, sem sombra de dúvida, sempre foi a posição

certamente terá sua história escrita e
contada nos anos vindouros.

atuante da Comissão de Prerrogativas nos defendendo dos embates
tão comuns na nossa pro ssão.
Com o crescimento o espaço ocupado no 6º andar da rua Riachuelo cou
pequeno. A família vai mudar para
uma casa maior. Vamos crescer de
uma sala do 6º andar para duas salas
no 2º andar. Mais espaço para ser ocupado por novas memórias.
De 1 a 500. De 500 seremos sempre 1.
1 a 1, lado a lado.

AMATRAXV
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Eventos

1o Encontro Institucional
de Magistrados do TRT-15
e AMATRA XV reúne
380 juízes em Atibaia

O Presidente da AMATRA XV, Alessandro Tristão,
discursa na abertura do evento que reuniu o maior
número de magistrados na história da 15ª Região

C

AMATRAXV

erca de 380 magistrados do trabalho da 15ª Região participaram, entre os dias 10 e 12 de setembro, do 1º Encontro Institucional de Magistrados
do TRT-15 e AMATRA XV, no Hotel Bourbon Spa Resort, em
Atibaia. O evento teve início na tarde do dia 10 de setembro, com a palestra do lósofo, educador e escritor Mario
Sergio Cortella, com o tema "Poder e competência: dramas, tramas e traumas". Em seguida, os magistrados participaram de o cinas sobre oito temas: Relacionamento prossional na Magistratura, Valorização da Magistratura, Execução, Saúde, PJe, Estrutura de Pessoal, Remuneração e
Estrutura Jurisdicional.
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Na solenidade de abertura do Encontro Henrique Damiano, Vice-Presidente judicial do TRT-15, Eduardo Benedito
de Oliveira Zanella, Corregedor Regional, José Pitas, ViceCorregedor, Samuel Hugo Lima, Diretor da Escola Judicial

do TRT-15, e Tereza Aparecida Asta Gemignani, ViceDiretora, além do juiz Alessandro Tristão, Presidente da
AMATRA XV, e do Vice-Presidente da Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), Germano Siqueira.
O Presidente da AMATRA XV deu as boas-vindas aos colegas e agradeceu à Presidência da Corte e à Escola Judicial
pelo apoio à proposta apresentada pela entidade, idealizadora do evento. "O convite aos magistrados da 15ª para
pensar a instituição é um apelo ao autoconhecimento, um
chamado à contribuição, uma convocação à superação de
modelos e paradigmas", a rmou o magistrado. Segundo
Tristão, "é preciso partir para uma atitude pragmática em relação aos nossos problemas, construir um projeto político
para a nossa instituição e, quem sabe, para todo o Judiciário. E isso passa pela garantia da dignidade da magistratura,

da saúde, segurança e da remuneração do
magistrado".

A palestra de abertura do evento
foi com o lósofo, educador
e escritor Mario Sergio Cortella

Em seguida, o professor titular da Faculdade
de Educação da PUC-SP, comentarista da Rádio CBN Brasil e da TV Cultura, com mais de
40 anos de magistério e 23 livros publicados,
Cortella encantou a plateia com seus "causos" e ensinamentos, em que procurou exortar a atuação da classe.
Segundo ele, a atividade do magistrado consiste, essencialmente, em cuidar da vida dos
outros, em ajudar para que não haja injustiça, e aperfeiçoar essa competência é uma
forma de honrar o poder que se tem. "A magistratura é lugar de homens e mulheres
que querem crescer.Temos de ter maior e ciência, uma formação mais adensada. Precisamos combater a síndrome
do possível (‘eu z o que eu posso') e adotar o lema‘eu vou
fazer o meu melhor'. Fazer o melhor é diferente de fazer o
possível." Para o palestrante, medíocre é aquele que se contenta com o possível, que não tem capricho. "Capricho é a
recusa à mediocridade. É fazer o melhor nas condições disponíveis, enquanto não se conta com condições melhores.
Capricho é hábito", disse Cortella.
O palestrante a rmou o que o lema de quem "tem o poder
para servir" deve ser "é proibido resmungar!". Para o profes-

sor, a Justiça doTrabalho pode e precisa ser melhor. "Os magistrados devem ter coragem e humildade para enfrentar
coletivamente suas di culdades. Esse é o objetivo deste encontro: fazer uma biópsia da instituição, para que se possa
manter vivo o que precisa car vivo." Citando o pensador e
ex-primeiro-ministro inglês Benjamin Disraeli, para quem
"a vida é muito curta para ser pequena", o palestrante advertiu que ter coragem não é não ter medo, mas, sim, ter a
capacidade de enfrentar o medo. "Que esse encontro sirva
para polir nossa coragem", concluiu.
Ao longo do encontro ocorreram mais duas palestras. O secretário-executivo do Ministério da
Previdência Social, Carlos Eduardo
Gabas, abordou o tema da execução previdenciária. A palestra de encerramento, na manhã do dia 12, foi
proferida pelo desembargador James Magno Araújo Farias, VicePresidente e Corregedor Regional
do TRT-16 (MA), com o tema "A Justiça do Trabalho na pósmodernidade".

Uma das oito o cinas que contaram com
a participação direta dos magistrados
na elaboração de propostas

Para Tristão, o evento foi um sucesso
e superou as expectativas, permitindo a discussão de várias questões de
interesse da magistratura e proporcionando uma oportunidade única
de convivência.

Vídeos das plenárias estão disponíveis no site
da 15ª Região participaram de o cinas sobre os temas: Relacionamento pro ssional na Magistratura, Valorização da
Magistratura, Execução, Saúde, PJe, Estrutura de Pessoal, Remuneração e Estrutura Jurisdicional.
AMATRAXV

Os vídeos das oito plenárias do 1º Encontro Institucional
de Magistrados do TRT-15 e AMATRA XV, realizado entre os
dias 10 e 12 de setembro, no Hotel Bourbon Spa Resort, em
Atibaia, já estão disponíveis para visualização no site da
AMATRA XV. Durante o evento, cerca de 380 magistrados
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Happy Hour do 1o Encontro Institucional de Magistrados
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AMATRAXV
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1.
2.
3.

Os juízes Flávio Landi, Alessandro Tristão,
Robson Moraes e André Rizzardo
As magistradas Teresa Pedrasi
e Luciane Storel da Silva
O Presidente do TRT-15, Des. Flavio Cooper,
entre as juízas Larissa Scarabelim
e Renata Cardoso

4.
5.
6.

Os desembargadores Franscisco Giordani,
Ana Amarylis Gulla e José Otávio Ferreira
Magistrados do 4º Concurso
encontraram-se no evento
O Juiz Renato Clemente deu
um show cantando RPM

8

7.
8.

Desembargadores do TRT-15 participaram do
happy hour organizado pela AMATRA XV
Magistradas de Ribeirão Preto com
o Diretor Regional Rodrigo Machado

Eventos

4o Seminário Internacional da AMATRA XV no Chile
Cerca de 100 pessoas participaram
da abertura do 4º Seminário Internacional da AMATRA XV, no dia 7 de
agosto, no Hotel Plaza San Francisco,
em Santiago, no Chile.
A mesa de abertura do evento contou com o Presidente da AMATRA XV,
Juiz Alessandro Tristão, o Diretor da
Escola Judicial do TRT-15, Desembargador Samuel Hugo Lima, o Diretor
de Assuntos Legislativos da
ANAMATRA, Juiz Fabrício Nicolau dos
Santos Nogueira, representando o
Presidente da entidade nacional, Juiz
Paulo Luiz Schmidt, o Ministro de la
Corte Suprema do Chile, Ricardo Blanco Herrera, o Ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago, Omar Astu-

dillo Contreras e o Presidente de la
Asociación de Abogados Laboralistas
de Chile, Rafael Carvallo Santelices.
Na sequência, o primeiro painel do
evento, “Processo Judicial Eletrônico”,
teve exposição preliminar contextual
do Desembargador doTRT-15, Manoel Carlos Toledo Filho, e palestras da
Juíza do Trabalho de Santiago, Paola
Díaz Urtubia, e da Juíza do Trabalho
da 15ª Região, Teresa Cristina Pedrasi.
Em seguida, houve um coquetel de
confraternização para os participantes. O evento continuou no dia 8,
com o segundo painel “A Independência e as Prerrogativas da Magistratura Laboral”, com exposições do Juiz
do Trabalho de Santiago, Alvaro Flo-

res, do Juiz doTrabalho da 15ª Região,
Guilherme Guimarães Feliciano e do
Ministro da Corte Suprema de Justiça
do Peru, Javier ArévaloVela.
O terceiro painel, “Contrato de Trabalho e Terceirização”, teve como expositores o Advogado Trabalhista de
Santiago, Diego López, o Advogado e
Professor em Montevideo, Mario Garmendia Arigon, e o Economista e Professor da Unicamp, Marcio Pochmann.
Para o Presidente da AMATRA XV, Juiz
Alessandro Tristão, o evento foi uma
ímpar oportunidade de convivência
para troca de experiências e intercâmbio cultural.

O Advogado e Professor Mario Garmendia Arigon

A Diretora Administrativa da AMATRA XV, Teresa Pedrasi

O Presidente da AMATRA XV com palestrantes
estrangeiros e a Desa. Ana Amarylis Gulla, do TRT-15

Parte do time de palestrantes do seminário com
o Des. Manoel Carlos Toledo Filho (4º à dir.)

Uma aula de zumba agitou as magistradas da 15ª Região

AMATRAXV

O Professor da Unicamp, Marcio Pochmann
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II Jornada Esportiva da AMATRA XV
tem participação de mais de 200 associados
Cerca de 210 magistrados participaram da II Jornada Esportiva da
AMATRA, competição quatro modalidades: futebol, tênis de mesa, corrida 5 km e caminhada. O evento, no
Hotel Bourbon Spa Resort, em Atibaia, foi realizado paralelamente ao I
Encontro Institucional de Magistrados doTRT-15 e AMATRA XV.
Na noite do dia 10 de setembro foram disputadas as partidas de futebol
e tênis de mesa. Na manhã do dia 11
ocorreram a caminhada e a corrida 5
quilômetros.

II JORNADA ESPORTIVA
DA AMATRA XV
10 e 11 de Setembro

Modalidades
O futebol contou com quatro times.
Na primeira fase, o time laranja venceu o time verde por 7 a 2 e o time rosa venceu de virada o time azul por 4
a 3. Na nal, o time laranja venceu o time rosa por 7 a 1. Na disputa pelo 3º
lugar, o time verde venceu o time
azul por 4 a 1.
No tênis de mesa masculino, o campeão foi o Juiz José Antônio Dosualdo, Diretor de Esportes e Qualidade
de Vida da AMATRA XV. Na nal ele
venceu o Juiz Adriel Pontes de Oliveira. O terceiro lugar cou com o Juiz
Márcio Cavalvanti Camelo.

Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort

No tênis de mesa feminino, a campeã
foi o Juíza Larissa Carotta Martins da
Silva Scarabelim, que na nal venceu
a Juíza Lúcia Zimmemann. A medalha de bronze cou com a Juíza Renata Mendes Cardoso.
Cerca de 90 associados participaram
da caminhada de 3 KM. Participante
da caminhada, o Corregedor Geral do
TRT-15, Desembargador Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, ganhou
medalha na categoria Melhor Idade.
A classi cação geral da corrida 5 KM

Masculina teve o Juiz Adhemar Prisco
da Cunha Neto em primeiro lugar,
com 21m15s, 25 segundos a frente
do Juiz Rodarte Ribeiro e 33 segundos a frente de Dosualdo.
A classi cação geral da corrida 5 KM
Feminina teve a Juíza Regina Rodrigues Urbano na primeira colocação,
com o tempo de 26m28s, seguida pelas Juízas Conceição Ap. de Petribu Faria (27m37s) e Maria Cristina Brizotti
Zamuner e Rosana Alves Siscari, que
dividiram a terceira colocação com o
tempo de 29m39s.

Classi cação Geral da Corrida Rustica 5KM

AMATRAXV

MASCULINO
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FEMININO

Até 39 anos
1º lugar: José Antônio Dosualdo
2º lugar: André LuizTavares de Castro Pereira
3º lugar: Régis Antônio Bersanin Niedo

Até 39 anos
1º lugar: Camila Moura de Carvalho
2º lugar: Patricia Maeda
3º lugar: Renata Mendes Cardoso

De 40 a 49 anos
1º lugar: Adhemar Prisco da Cunha Neto
2º lugar: Rodarte Ribeiro
3º lugar: Marcelo Carlos Ferreira

De 40 a 49 anos
1º lugar: Regina Rodrigues Urbano
2º lugar: Rosana Alves Siscari
3º lugar: Andréa Guel Cunha

Acima de 50 anos
1º lugar: Ronaldo de Oliveira Siandela
2º lugar: Alvaro dos Santos
3º lugar: Oséas Pereira Lopes Jr.

Acima de 50 anos
1º lugar: Conceição Rocha de Petribu Faria
2º lugar: Maria Cristina Brizotti Zamuner
3º lugar: Maria da Graça Bonança Barbosa

1

2

3

4

5

6

Aquecimento e alongamento
antes da caminhada
Os três primeiros colocados
da corrida 5 km
O time de futebol
campeão do torneio

4.
5.
6.

Magistradas divertiram-se
na disputa do tênis de mesa
A caminhada teve grande
participação de magistrados
O Presidente da AMATRA XV, Alessandro Tristão,
organizou o torneio de tênis de mesa

AMATRAXV

1.
2.
3.
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Entrevista

“Atualmente exige-se muito da
Magistratura, mas remunera-se
mal, porque temos inflação e
não temos a correção.”
Presidente Eleito do TRT-15 para o biênio 2014-2016, Desembargador
Lorival Ferreira dos Santos diz em entrevista ao Jornal da AMATRA XV que
a remuneração dos magistrados é muito ruim e que as associações são
muito importantes no trabalho de sensibilização no Congresso Nacional

O Presidente Eleito do TRT-15, Desembargador
Lorival Ferreira dos Santos, entre o Presidente
e o Vice da AMATRA XV, Juízes Alessandro
Tristão e Luís Rodrigo Fernandes Braga

O

AMATRAXV

Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, Presidente
Eleito do TRT-15 para o biênio 2014-2016, concedeu entrevista
ao Jornal da AMATRA XV, que tem sua
próxima edição neste mês de novembro. Lorival, que presidiu a
AMATRA XV entre 1994 e 1995, falou
sobre vários assuntos de interesse da
Magistratura, como remuneração,
metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), condições de trabalho, saúde do magistrado, entre outros. O Presidente e o Vice-Presidente da
AMATRA XV, Juízes Alessandro Tristão
e Luís Rodrigo Fernandes Braga, participaram da entrevista.
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Lorival é natural de Clementina (SP),
onde nasceu em 3 de julho de 1948. É

graduado em Ciências pela Faculdade de Filoso a, Ciências e Letras
(1973) e Direito pela Instituição Toledo de Ensino (1978), ambas instituições de Araçatuba. É mestre em Direito Processual Civil, pela Universidade
Paulista (UNIP) e tem especialização
em Direito das Relações Sociais, pelo
Centro de Pós-Graduação da InstituiçãoToledo de Ensino de Bauru.
Ingressou na Magistratura Trabalhista
em 13 junho de 1986, após aprovação em concurso público, como juiz
do trabalho substituto da 2ª Região.
Com a criação doTRT-15, em 1986, optou por integrar o quadro de magistrados da 15ª, sendo promovido, em
1988, a juiz presidente da então Junta
de Conciliação e Julgamento (JCJ) de

Fernandópolis. Presidiu também a 2ª
e a 3ª JCJ de Araçatuba.
A partir de 1993, passou a atuar como
juiz convocado no Tribunal. Em 8 de
fevereiro de 2002 foi promovido, por
merecimento, a desembargador do
Tribunal, onde atua, desde então, na
3ª Turma, a qual presidiu nos biênios
2002-2004 e 2004-2006. No biênio seguinte, foi diretor da Escola Judicial
doTRT-15.
Na AMATRA XV, além de ocupar o cargo máximo, foi presidente da Comissão Disciplinar e de Prerrogativas, Diretor Cultural, membro do Conselho
Fiscal e vice-presidente.
Foi professor em várias instituições

de ensino, tais como Toledo e Unip,
de Araçatuba, Faculdades Integradas
e Universidade Federal de Três Lagoas (MS), além de ter lecionado na Universidade Presbiteriana Mackenzie,
em Campinas.
O senhor foi Presidente da
AMATRA XV e um dos pioneiros na
militância associativa nos anos de
formação da Justiça do Trabalho da
15ª Região, participando inclusive
da fundação da AMATRA
XV. Com certeza muitas alterações ocorreram desde então. Neste sentido,
como o senhor vê a atuação da AMATRA XV e quais os principais desa os
para o movimento associativo?

0Desembargador Lorival Ferreira dos Santos –
Eu estou muito feliz hoje
em constatar que a
AMATRA XV transformouse em uma força viva em
defesa das prerrogativas
dos magistrados, ombreando com a ANAMATRA e
com as outras associações
do país, defendendo os interesses da Magistratura.
Na nossa época, no idos
da década de 80, foi um período difícil, porque a democracia não havia chegado aos tribunais, era
uma situação um pouco
mais difícil, em relação ao contato
com as administrações do Tribunal e
mesmo o contato com os desembargadores. Hoje, nós temos vários desembargadores que passaram pela

“

lavam: “Você precisa ver o que é mais
importante: se é ir lá em Fernandópolis ou ir à assembleia de criação da
AMATRA XV”. No m, fomos todos à assembleia e sou um dos que subscrevem a ata de fundação da AMATRA
XV.
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?

0O privilégio quanti-

O senhor recorda alguma história dos primórdios da associação?

0 Quando eu soube que iriam fazer
uma assembleia para criar a AMATRA
XV, estava no lanche dos juízes em
São Paulo (TRT-2), junto do Fernando
Borges (atual Vice-Presidente Administrativo doTRT-15) e do Genésio (Vivânco Solano Sobrinho, atual Diretor
de Aposentados da AMATRA XV). Eu
morava em Araçatuba, onde ainda
mantenho residência, e substituía na
Capital. O comentário era que haveria uma assembleia para criação em
tal data, mas eu dizia para eles:“Preciso ir a Fernandópolis, pois haverá a
instalação da Junta de Conciliação e
Julgamento e pretendo me titularizar
lá ou pelo menos voltar a substituir
naquela região”. E lembro que eles fa-

tativo decorre da falta
de juízes e servidores,
havendo então um excesso de trabalho a todos. Os magistrados do
trabalho são muito operosos e tem um grau de
excelência extraordinário na prestação jurisdicional. Em um país com
dimensões continentais, havia a necessidade
de se ter um órgão que
pudesse aferir melhor
os números quanto à
produtividade. Agora, em relação às
metas, muitas pessoas são contra as
metas. Eu não sou contra as metas.
Acho que a meta existe mesmo na
nossa casa, na nossa família. Às vezes,
rmamos uma meta para fazer uma
viagem, uma meta para se economizar um valor, fazer um esforço para alcançar uma melhoria para todos da família, ou seja, é pertinente. Agora,
quando se tem uma meta exacerbada, que possa causar adoecimento,
causar problemas, nós precisamos reexaminar essa meta. Tenho um amigo que fala que a prestação jurisdicional não é uma fábrica de pão e eu
concordo com ele. Nós precisamos
produzir, mas produzir com qualidade. Isso o Tribunal da 15ª Região como um todo, primeiro e segundo graus, tem atuado nessa perspectiva.Vol-

AMATRAXV

Quando se tem uma
meta exacerbada,
que possa causar
adoecimento,
causar problemas,
nós precisamos
reexaminar essa
meta.

AMATRA XV, Gerson Pistori, Samuel Lima, Francisco Giordani, Ana Paula
Lockmann, de maneira que o Tribunal compreende bem a dimensão
que tem a associação dos magistrados. Vejo também que, até aqui, os
presidentes da AMATRA XV tiveram o
pé no chão para reivindicar e insistir
naquilo que é pertinente, que é peculiar dos magistrados. Por isso tudo,
sou muito feliz em relação à atuação
da AMATRA.
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“

Não podemos ter a
ilusão de que nós
vamos resolver esse
grande número de
processos apenas com
a sentença. No Brasil,
infelizmente existe a
cultura da sentença.

AMATRAXV

tamos agora de uma reunião do CNJ
em Florianópolis e quei contente
em ver que o Presidente do CNJ e
também Presidente do Supremo, o
Ministro Ricardo Lewandowski, abriu
para ouvir todas as forças que estão
envolvidas na prestação jurisdicional.
As associações ANAMATRA, AMB, Ajufe, associação de servidores, entre outras, participaram de um painel e todos puderam dar a sua mensagem.
Todos saímos de lá fazendo uma reexão sobre essa perspectiva e sobre
essa mensagem. A mensagem do Ministro Lewandowski foi muito boa, pois não focou apenas nas metas; as metas que foram xadas são aquelas possíveis, inclusive a Justiça do Trabalho
já pratica há algum tempo. Se pegarmos a 15ª Região, é possível ver que
estamos sempre na ponta em relação também aos números, então isso
(as metas) não é algo que nos preocupe muito.
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A saúde e a qualidade de vida do magistrado é um assunto importante que
preocupa a AMATRA
XV. 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. As primeiras impressões são
que o PJe-JT precariza ainda mais essas
condições de trabalho. Como o Senhor
analisa esse proble-

ma e o que a Presidência do TRT-15
pode fazer para combatê-lo?

0Essa é uma questão que tem nos
preocupado muito. Tenho mantido
sistematicamente uma conversa
com o comitê gestor do TRT-15, Dr.
Lazarim, Dr. José Otávio e Dr. Claudinei, com relação a esse volume de trabalho, porque com o PJe o acesso é facilitado e automaticamente aumenta-se o número de processos. O TRT
15ª Região se ressente de uma necessidade premente de servidores, o cobertor é muito curto. Realizamos recentemente um concurso público para juiz e quase todos os aprovados já
tomaram posse, restam apenas um
ou dois. Quero crer que, em breve, vamos abrir outro concurso. Trabalhamos em Brasília para resolver o problema do dé cit de servidores, que
chega a mais de 1 mil no âmbito da
15ª Região. O adoecimento de magistrados é preocupante, porque a saúde é o primeiro ponto que temos
que cuidar. A nossa mensagem é sermos vigilantes com nossos juízes e
servidores para tentar ao menos estancar esse adoecimento, tentar melhorar a qualidade de vida. É bem verdade que as condições de trabalho
dos magistrados sempre foram ruins.
Estou na Magistratura há 28 anos e,
quando entrei, havia de ciência de
servidores, de ciência de juízes e isso
continua. Por quê? Porque continua
sendo expandido o número de juris-

dicionados. O interior do Estado de
São Paulo cresceu, as indústrias e os
prestadores de serviços vieram muito
para o interior e isso aumentou signicativamente o número de processos. Por isso, há necessidade de maior
número de juízes e de servidores.
Aqui no Tribunal, os desembargadores recebem em média 10 processos
da competência recursal e mais a
competência originária. Por mais que
você se esforce, você não consegue
dar vazão a esses processos. Aqui temos dez servidores em cada gabinete e existem regiões com 16 servidores por gabinete, que é o número ideal. Estamos trabalhando para tentar
melhorar esse quadro. Há também a
perspectiva de olhar para o primeiro
grau, porque o primeiro grau que
tem o primeiro embate com o jurisdicionado. É lá que precisamos sensibilizar nossos colegas, porque ele é
uma gura importantíssima na prestação jurisdicional, para fomentar a
conciliação. Não podemos ter a ilusão de que nós vamos resolver esse
grande número de processos apenas
com a sentença. No Brasil, infelizmente existe a cultura da sentença. Precisamos também concitar os nossos
parceiros, que são da nobre classe
dos advogados. É preciso sensibilizálos a participar da conciliação, porque, se o advogado não falar para o
cliente fazer o acordo, o cliente não
faz. A execução também é uma área
em que precisamos buscar uma certa

criatividade para amenizar a
execução. Quando era ViceDiretor da Escola Judicial – o
Diretor era o atual Presidente doTRT-15, Dr. Cooper – resolvemos fazer um trabalho
para melhorar a execução.
Foram formadas várias comissões e conseguimos obter uma melhora. Mas ainda
insisto que é lá no primeiro
grau que vamos melhorar
muito nesse aspecto.
Para a primeira instância, além das soluções legislativas de incremento
da estrutura, importam muito as medidas dos últimos
anos que propiciaram um
contínuo aumento do número de xações e dos juízes substitutos que contam com assistentes.
Há muita expectativa sobre a gestão de V. Exa, nesse particular, especialmente em relação à manutenção da política de incremento dessas condições de trabalho. O que os
magistrados de primeira instância
podem esperar da Presidência do
TRT-15 nos próximos dois anos?

Não obstante os avanços pontuais, 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. Na atual gestão do TRT-15 houve decisões con-

“

A fixação foi uma
coisa muito boa para
a instituição, porque
deixa o magistrado
mais próximo da
família e da
jurisdição. Não vai
ensejar muitas
viagens e isso gera
economia para o
Tribunal. Mas o
principal é que o juiz
pode produzir mais.

cretas nesse sentido, independente
de regulamentação do CNJ, a exemplo da regulamentação do auxílio
moradia e do reconhecimento do direito às licenças-prêmio, ambos a
par tir de requerimentos da
AMATRA XV. Nesse contexto, como
o futuro Presidente do TRT-15 pretende encaminhar pleitos correlatos, especialmente aqueles baseados na simetria constitucional?

0A simetria foi uma coisa boa que
aconteceu parcialmente. O artigo
133 da Constituição diz que o Ministério Público e a OAB compõem a administração da Justiça, ou seja, está
em pé de igualdade. Então, não vejo
motivo para que o MP tenha vantagens que a Magistratura não tem. No
entanto, no requerimento em trâmite no CNJ, a simetria não é total. As associações têm que insistir na busca
dessa simetria de forma total. Tanto
quanto possível, vamos atender os requerimentos das associações. Aquilo
que for legal, pertinente e que é devido, vamos atender. Estamos adstritos
à Constituição e às leis da República.
Aliás, quando tomamos posse, fazemos esse juramento. Fizemos quando tomamos posse como substitutos
e vamos voltar a fazer quando formos
empossados nos cargos de direção. A
autoridade da administração é prisioneira do seu cárcere, porque tem alguns regramentos do CNJ e do CSJT
que são vinculantes. Uma coisa sou
eu na jurisdição, ali eu posso quase tudo. Quando eu decido meus proces-

AMATRAXV

0Sempre digo que aquilo que for
bom para a instituição, pode contar
comigo. A xação foi uma coisa muito boa para a instituição, porque deixa o magistrado mais próximo da família e da jurisdição. Não vai ensejar
muitas viagens e isso gera economia
para o Tribunal. Mas o principal é que
o juiz pode produzir mais. Acho que o
Presidente Cooper avançou muito
nessa questão e eu pretendo dar continuidade a isso. A única preocupação que eu tenho é que temos que
ter uma reserva técnica, porque a 15ª
tem 153 varas, nove postos avançados, além de duas varas itinerantes, e
não podemos deixar desguarnecidos
determinados locais. Às vezes, há um
adoecimento de um magistrado ou
um problema na família, por isso temos que ter essa reserva para que outro magistrado possa ir lá resolver
sem que tenhamos que adiar as audiências e desagradar jurisdicionados e também os advogados. E o que
eu quero manter na 15ª Região é o respeito ao jurisdicionado. Acho também que, assim que tivermos condições, nós vamos colocar um servidor

para auxiliar cada juiz substituto. Hoje
já temos 140 magistrados substitutos
com assistentes. Fico feliz com esse
novo olhar para o primeiro grau.
Acho que a 15ª Região está, nesse sentido, no topo e penso que ela deve
continuar no topo.
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AMATRAXV

sos, eu devo obediência só a minha
consciência e nada mais. Lamentavelmente, no âmbito administrativo,
é um pouco diferente. Nas minhas decisões no Órgão Especial e no Pleno,
sempre nos alinhamos naquilo que
tem fundamento legal. Por isso, eu
acho que quem requer tem que ajudar quem decide. Tem que trazer fundamentos, trazer saídas para que o administrador ou o julgador possa fazer
isso. Pretendo seguir a mesma perspectiva do atual Presidente Cooper.
Sou suspeito para falar, pois sou amigo pessoal dele, mas ele encerra uma
excelente gestão, em todos os aspectos. Seja pela competência, pelo desprendimento em relação à solidariedade, com aquele olhar sempre pensando no próximo, mas calçado nas
leis da República. Então, a nossa perspectiva é a mesma. Acho que não haverá problemas. Em relação ao aspecto remuneratório da Magistratura,
acho muito ruim. A Magistratura não
tem sequer a correção monetária do
seu subsídio. Atualmente se exige
muito da Magistratura, mas se remunera mal, porque temos in ação e
não temos a correção. Às vezes, temos que recorrer a outras situações
para que não quemos na penúria.
Esse trabalho das associações junto
ao Congresso Nacional, tentando sensibilizar os deputados e senadores, é
importantíssimo. Nós temos que buscar a recomposição. E, pela primeira
vez, eu vejo um Presidente do Supremo preocupado com a Magistratura.
O Ministro Lewandowski
tem lançado essa preocupação e isso é muito
bom. Quem sabe ele consegue buscar saídas para
adequar os vencimentos
da Magistratura.
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Nos últimos anos também houve, a requerimento da AMATRA XV, a
majoração de vários benefícios para os magistrados. O reajuste das
diárias em torno de 25%
e do custeio de despesas
médicas (dependendo
da faixa etária houve aumento entre 60% e 80%)
são alguns exemplos. O
futuro Presidente do
TRT-15 pretende conti-

“

pendentes nesse custeio?

Sempre digo
que aquilo
que for bom
para a
instituição,
pode contar
comigo.

0Vou pedir estudos nesse sentido,
porque, por enquanto, o ressarcimento é para o titular, o magistrado,
no caso. Seria justo fazer a inclusão de
dependentes, mas não posso dizer
que vou fazer sem saber os custos
dessa medida, quanto isso vai representar. Vamos precisar fazer um cálculo atuarial para destinar melhor essas verbas. Como o cobertor é curto,
precisamos avaliar melhor isso.

nuar com essa política de reajustes?

0Lógico que pretendo continuar,
porque estavam defasados, tanto as
diárias como esse reembolso de custeios médicos. Hoje o custeio médico
é elevado, principalmente para
quem alcança uma certa idade. Sempre batalhamos junto da administração para melhorar esse custeio com
despesas médicas e houve uma melhora signi cativa na gestão do Cooper. Isso ocorreu também em relação
às diárias. A ideia é continuar, apenas
precisamos avaliar o orçamento do
Tribunal, porque vamos estar adstritos a esse Orçamento. E o Orçamento
para o próximo ano é um pouco mais
generoso. Trabalhamos para isso no
CSJT e houve realmente uma melhora. De qualquer forma, a perspectiva é
continuar melhorando esses benefícios para os magistrados.
Com relação aos custeios médicos, está prevista a inclusão de de-

Qual a mensagem deseja deixar
aos nossos leitores?

0Uma mensagem de otimismo.
Estou muito feliz em assumir a Presidência doTRT-15, preparei-me para isso. Pretendemos fazer uma gestão de
processo e de pessoas de forma democrática, valorizando os magistrados e servidores, porque não há como levar adiante a execução do trabalho sem a valorização dos abnegados servidores. Conto com o apoio
dos servidores, dos magistrados de
primeiro e segundo graus e também
do Presidente do Tribunal Superior
do Trabalho, Ministro Barros Levenhagen. Sei que os magistrados e servidores amam o que fazem, eu amo o
que faço. Aproveito o ensejo para desejar um feliz natal a todos e que a
gente tenha um ano de 2015 esplendoroso. Agora no nal do ano que
possamos nos abraçar e renovar as esperanças.
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Eventos sobre direito desportivo da AMATRA XV
e ESMAT 15 reúnem cerca de 250 pessoas
Cerca de 250 pessoas participaram
entre os dias 18 e 20 de setembro, no
Liceu Salesiano/UNISAL, em Campinas, da I Conferência Internacional de
Direito Desportivo Comparado e do II
Simpósio de Direito do Trabalho Desportivo, eventos organizados pela
AMATRA XV, ESMAT 15, UNISAL, OABCampinas e Instituto Brasileiro de Direito Desportivo (IBDD).

trole econômico dos clubes, fair play
nanceiro e justa causa no direito do
trabalho desportivo. A coordenação
geral foi da Desembargadora do TRT15, Ana Paula Pellegrina Lockmann, e
do advogado e professor Leonardo
Andreotti Paulo de Oliveira, coordenador acadêmico da Especialização
em Direito Desportivo da Escola Superior de Advocacia (ESA) da OAB-SP.

Entre os assuntos abordados estavam investimentos no futebol, con-

Para a Desembargadora Ana Paula
Lockmann, nesta edição o evento ga-

nhou uma dimensão ainda maior,
com a incorporação da conferência
internacional.
No último dia do evento, ocorreram
duas palestras: “Desregulamentação
e novas regras da atividade do
AGENTE FIFA em 2015” e “Proibição
dos Direitos Econômicos e Fundos de
Investimento no Futebol: busca por
soluções”, com a participação de advogados do Brasil, Argentina, Espanha, Portugal, Uruguai eVenezuela.

Os organizadores do evento, a Desa. do TRT-15, Ana
Paula Lockmann, e o advogado Leonardo Andreotti

A Desa. Ana Paula com os Presidentes do TRT-15 e
AMATRA XV, Des. Flavio Cooper e Juiz Alessandro Tristão

O campeão olímpico de volêi André Heller
participou de palestra no evento

O ex-jogador da Seleção Brasileira de
Volêi, Gilmar Nascimento Teixeira, o Kid

Um dos painéis foi com Rinaldo Martorelli, presidente do
Sindicato dos Atletas Pro ssionais de São Paulo (Fenapaf)

AMATRAXV

A mesa de abertura da I Conferência Internacional
de Direito Desportivo Comparado
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Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
tem reunião com magistrados de 1o grau
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro João Batista Brito Pereira, se reuniu com cerca de 30 magistrados de 1º grau da 15ª Região no
dia 4 de agosto. De acordo com o Presidente da AMATRA XV, Juiz Alessandro Tristão, a reunião foi muito proveitosa e indicou a disposição do Ministro Corregedor para debater as ques-

tões de interesse da primeira instância. A AMATRA XV solicitou ao Ministro o apoio para os projetos de incremento da estrutura doTRT-15 que serão enviados em breve ao CSJT, projetos de criação de cargos de magistrados e de servidores.
O Corregedor-Geral conheceu no dia

5 de agosto, três iniciativas inovadoras implementadas pela Presidência
do TRT-15 na atual gestão: a "Redução de quatro mil precatórios no biênio 2012-2014", os "Núcleos Regionais de Gestão de Processos e de Execução" e o "Grupo Móvel da Presidência
de Atenção às Unidades de 1ª Instância (GMP)".

AMATRA XV é contrária a pedido do MPT
para normatização de pautas de audiências
A AMATRA XV protocolou no dia 7 de
agosto manifestação noTRT-15 sobre
prerrogativas dos magistrados em relação à organização da pauta de audiências, reiterando sua posição contrária ao pedido feito pela Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região (PRT-15) para que o TRT-15 formalize“ato normativo que determine
que, as audiências nas quais o Parquet deva participar, sejam agendadas nos primeiros horários da pauta
da Vara Trabalhista”. A manifestação
da AMATRA XV foi feita após pedido
de reconsideração solicitado pela

PRT-15 diante da decisão da Presidência do TRT-15 que não acolheu
pleito anterior.
Para a AMATRA XV, “ao exercer a sua
prerrogativa de organizar a pauta de
audiência, o magistrado se orienta no
princípio constitucional da e ciência,
considerando os interesses do Ministério Público do Trabalho, dos advogados, das partes, das testemunhas,
das autoridades responsáveis pelos
transportes de partes e testemunhas
presos, e da celeridade da prestação
jurisdicional dentre outros fatores,

não sendo possível atender ao pedido de reconsideração, sem violar a
prerrogativa do magistrado de organizar a pauta de audiência”. A entidade também registrou que nada impede o MPT, quando necessário, de se dirigir diretamente ao magistrado responsável pela de nição da pauta de
audiências para as adequações necessárias.
Conra no site mais
informações na área:
Prerrogativas - Organização Audiências
Pedido Normatização do MPT

AMATRAXV

AMATRA XV requer pagamento de
diferença remuneratória para Juízes
Substitutos e Titulares Convocados
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A AMATRA XV protocolou no dia 12
de agosto requerimento no TRT-15
para o pagamento aos Juízes Substitutos da diferença entre os subsídios
de JuizTitular e Substituto, incidentes
sobre férias, períodos de recesso forense, licenças e afastamentos. Além
disso, pleiteia-se pagamento similar
aos Juízes Titulares Convocados, com
base no subsídio de Desembargador.

A AMATRA XV também solicita que os
valores de parcelas vencidas sejam
devidamente corrigidos e acrescidos
de juros moratórios legais.

Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Juízes Substitutos e Convocados
Remuneração – Diferenças

Proposta de participação de juízes de 1o grau
nas eleiçoes do TRT-15 é rejeitada pelo TPA
Em sessão no dia 18 de setembro, o
Tribunal Pleno Administrativo do
TRT-15 rejeitou, por 29 votos a 14, proposta que previa a participação dos
Juízes de 1º grau em atividade no processo eleitoral para escolha dos integrantes da direção do TRT-15. A participação se daria por meio de uma
consulta aos juízes de primeira instância, de modo análogo ao procedimento já adotado este ano pelo TRT4. A proposta foi apresentada pela
AMATRA XV ao Presidente do TRT-15,
Des. Flavio Allegretti de Campos Cooper, que encampou a proposta e a
submeteu à Comissão de Regimento
Interno.

Em maio deste ano, houve pedido de
vistas em relação à proposta de consulta, que acrescentava os parágrafos
10, 11 e 12 ao artigo 14 do Regimento
Interno doTRT-15 a m de possibilitar
a participação dos juízes. Na ocasião,
o placar parcial indicava 23 votos contrários e 6 votos a favor da alteração.
Em outubro do ano passado, o Tribunal Pleno já havia rejeitado proposta
da AMATRA XV que previa sufrágio direto, secreto e facultativo de todos os
Magistrados do Trabalho da 15ª Região para eleição dos cargos de direção da Administração. Apenas dois
desembargadores votaram a favor da

participação dos juízes naquela ocasião.
Para o Presidente da AMATRA XV, Juiz
Alessandro Tristão,“o resultado, ainda
que desfavorável, indica que a questão está amadurecendo no âmbito
do Tribunal, e isso pode ser constatado a partir da evolução do placar da
votação, seja em relação à última proposta, seja em relação à primeira proposta”. Tristão acredita que “os integrantes dos cargos de direção dos tribunais acabarão por ser escolhidos
por todos os magistrados, através de
eleições diretas, ainda que por solução legislativa”.

TRT-15 inicia Requerimento da AMATRA XV
pagamento sobre direito às licenças prêmios
de auxílio
por tempo de serviço é acolhido
moradia
O TRT-15 iniciou em outubro o pagamento de auxílio moradia. O pagamento do benefício foi determinado
pelo Ministro do SupremoTribunal Federal, Luiz Fux, em decisão liminar no
dia 25 de setembro, na ACO 2511, estendendo à Magistratura do Trabalho
os mesmos efeitos da decisão na AO
1773 (AJUFE).
O valor é o mesmo garantido a Ministros do Supremo, de R$ 4.377,73. O benefício vale para todos os magistrados, à exceção daqueles que dispõe
de imóvel funcional à disposição. No
âmbito regional, por iniciativa da
AMATRA XV, o benefício foi regulamentado em maio de 2014, através
do Ato Regulamentar GP
10/2014.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:

Os desembargadores entenderam
que não poderiam ser acolhidos imediatamente e de forma genérica os
pedidos de conversão em pecúnia,
tanto na hipótese de não haver possibilidade do usufruto em razão da necessidade de serviço, como também
da imediata conversão em pecúnia
do benefício para os associados aposentados.

Em setembro, a AMATRA XV pleiteiou
as adequações necessárias na ferramenta Chronos Web para possibilitar
aos magistrados: a) a consulta do saldo de períodos de licenças-prêmio
averbados a que tem direito; b) a apresentação de requerimento, assim como a viabilização do usufruto, em interregnos mínimos de trinta dias, a
partir de 2015. Em outubro houve encaminhamento favorável da Presidência do TRT-15 e a Assessoria da
Presidência solicitou à Coordenadoria de Apoio à Gestão de TIC que implementasse no Chronos Web a ferramenta para consulta de saldos e requerimento para usufruto das licença-prêmios.

Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Licenças Prêmios Tempo Serviço
Concessão e Regulamentação

AMATRAXV

Ajuda de Custo Moradia
Regulamentação e Desdobramentos

O Órgão Especial Administrativo do
TRT-15 acolheu, na sessão do dia 21
de agosto, pedido da AMATRA XV para o reconhecimento do direito ao
usufruto de todas as licenças prêmios
por tempo de serviço não usufruídas
pelos seus associados ao longo da carreira na Magistratura, na proporção
prevista no artigo 222 da Lei Complementar n.º 75/93, bem como o acolhimento do pedido para a imediata
averbação do reconhecimento desse
direito nos respectivos cadastros funcionais.
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65 magistrados são empossados no
TRT-15 entre junho e novembro
O TRT-15 empossou 65 magistrados entre os meses de junho e novembro deste ano.
Neste número estão inclusos juízes titulares que tomaram posse como
desembargadores, juízes titulares que participaram da primeira remoção simultânea,
juízes substitutos promovidos a titulares de vara, candidatos aprovados no XXVII
Concurso da Magistratura do TRT-15, além de dois juízes empossados mediante permuta.

Promoção de Juízes Titulares
Foram empossados no dia 3 de novembro 11 magistrados promovidos
a titular de Vara do Trabalho. O Órgão
Especial do TRT-15 deliberou sobre o
assunto em sessão administrativa realizada no dia 16 de outubro. Pelo critério de merecimento, o Juiz Rodarte
Ribeiro assumiu a Vara doTrabalho de
Dracena. A 1ª VT de Jaboticabal tem
como titular o Juiz Cleber Antonio
Grava Pinto, promovido por antiguidade. Pelo critério de merecimento, o
Juiz Maurício de Almeida assumiu a
VT de Teodoro Sampaio. Na Vara de
Andradina, o novo titular pelo critério
de antiguidade é o Juiz Afrânio Flora
Pinto. Por merecimento, o Juiz Alexandre Alliprandino Medeiros é o novo titular da 2ªVT de Jaú. Na 2ªVara de
Assis, promovido por antiguidade, assumiu o Juiz Décio Umberto Matoso
Rodovalho. A VT de Barretos tem como nova titular a Juíza Rosana Alves
Siscari, promovida por merecimento.

O Juiz Azael Moura Junior, promovido por antiguidade, assumiu a VT de
Penápolis. A 1ª Vara de Araraquara
tem como titular a Juíza Ana Lúcia Cogo Casari Castanho Ferreira, promovida por merecimento. Na VT de Lore-

na, o novo titular é Wilson Cândido da
Silva, promovido por antiguidade.
A Juíza Ana Paula Silva Campos Miskulin, promovida por merecimento,
assumiu aVara doTrabalho de Jales.

AMATRAXV

Aprovados em concurso
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Oito candidatos aprovados no XXVII
Concurso da Magistratura do TRT-15
foram empossados no cargo de juízes do trabalho substitutos no dia 4
de agosto, em solenidade no edifício-sede do TRT-15, em Campinas. Os
magistrados são Edma Alves Moreira,
Marcio Cavalcanti Camelo, Otávio Lucas de Araujo Rangel, Pedro Figueiredo Waib, Renata Franceschelli de
Aguiar Barros, Ricardo Philipe dos Santos, Rodrigo Fernando Sanitá e Sheila
dos Reis Mondin Engel. A AMATRA XV
organizou uma confraternização de
boas-vindas aos novos juízes.

Também foram empossados no dia 3
de novembro mais 11 aprovados no
XXVII Concurso para Ingresso na Magistratura doTrabalho da 15ª Região.
Os novos integrantes da Magistratura
do Trabalho da 15ª Região são: Eduardo Alexandre da Silva, Talia Barcelos
Hortegal, Taisa Magalhaes de Oliveira
Santana Mendes, Flavia Farias de Arruda Corseuil, Bruno da Costa Rodrigues, Roselene AparecidaTaveira, Diogo Guerra, Francina Nunes da Costa,
Romulo Tozzo Techio, Jeﬀerson Peyerl e Pedro Leo Bargetzi Filho.

O Presidente da AMATRA XV, Juiz Alessandro Tristão, em sua saudação aos
juízes empossados, desejou que “todos sejam grandes na judicatura, mas
sem nunca esquecer da saúde e da
qualidade de vida”.

Remoçoes Simultâneas de Titulares
Em solenidade na sede doTRT-15, em
Campinas, 24 juízes titulares tomaram posse em novas varas do trabalho da 15ª Região, no dia 18 de agosto. O evento ocorreu também para comemorar o sucesso da primeira remoção simultânea e automatizada de Juízes Titulares de Varas do Trabalho da
15ª Região, concluída no início de
agosto. Desde 2013 a AMATRA XV efetuou gestões junto ao TRT-15 a m de
que houvesse maior agilidade nas
promoções, remoções e permutas. A
solenidade foi conduzida pelo presidente doTRT-15, Desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper, e
contou com a participação de desembargadores, magistrados de 1º
grau, servidores, familiares e amigos.
Realizada solenidade da primeira remoção simultânea de Juízes Titulares
como segue: Vara do Trabalho de

Olímpia – Dra. Daniela Renata Rezende Ferreira Borges, Vara do Trabalho
de Matão – Dr. Alan Cezar Runho, 2ª
Vara do Trabalho de Campinas – Dra.
Eliane de Carvalho Costa Ribeiro, Vara
do Trabalho de Hortolândia – Dra. Rosana Fantini, 2ªVara doTrabalho de Jacareí – Dra. Dora Rossi Goes Sanches,
2ª Vara do Trabalho de São José dos
Campos – Dra. Denise Ferreira Bartolomucci, Vara do Trabalho de Pindamonhangaba – Dra. Gislene Aparecida Sanches, Vara do Trabalho de Cruzeiro – Dra. Tania Aparecida Claro, 2ª
Vara do Trabalho de Jaboticabal – Dr.
Ismar Cabral Menezes, 3ª Vara do Trabalho de Araraquara – Dra. Luciana
Caplan de Argenton e Queiroz, 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba – Dra. Luciana Nasr, 1ª Vara do Trabalho de
Americana – Dra. Ana Paula Alvarenga Martins, Vara do Trabalho de Mogi
Guaçu – Dr. Alvaro dos Santos, Vara

doTrabalho de Porto Ferreira – Dra.Valeria Candido Peres, Vara do Trabalho
de Rio Claro – Dra. Isabela Tofano de
Campos Leite Pereira, 2ª Vara do Trabalho de São Carlos – Dr. Renato da
Fonseca Janon, 2ª Vara do Trabalho
de Paulínia – Dra. Claudia Cunha Marchetti, Vara do Trabalho de Sumaré –
Dra. Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão
Preto – Dr. Jose Antonio Ribeiro de Oliveira Silva, 2ªVara DoTrabalho De Araraquara – Dr. Henrique Macedo Hinz,
1ª Vara do Trabalho de Bauru – Dr. Julio Cesar Marin do Carmo, Vara do Trabalho de Aparecida – Dr. Andre da
Cruz e Souza Wenzel, Vara do Trabalho de Tatuí – Dr. Pedro Edmilson Pilon, Vara do Trabalho de Presidente
Venceslau – Dra. Nelma Pedrosa Godoy Sant'anna Ferreira.

Permutas
Nove novos desembargadores
são empossados no TRT-15
em outubro e novembro

Em 24 de novembro, quatro novos desembargadores do TRT-15, nomeados no dia 20 de novembro pela Presidente da República Dilma Rousseﬀ,
foram em cerimônia no edifício-sede
do Tribunal. Passam a integrar a corte
os juízes Luciane Storel da Silva, titular da Vara do Trabalho de Itatiba (pelo critério de antiguidade), Ricardo Regis Laraia, titular da 11ª Vara do Traba-

lho de Campinas (pelo critério de merecimento), Ricardo Antonio de Plato,
titular da 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí (antiguidade) e Wilton Borba Canicoba, titular da 3ª Vara do Trabalho
de Campinas (merecimento).
A AMATRA XV deseja muito sucesso
aos desembargadores empossados
noTRT da 15ª Região!

AMATRAXV

Cinco desembargadores foram empossados no TRT-15 no dia 23 de outubro. Na ocasião, João Batista Martins César, Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo, Fábio Allegretti Cooper, Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa e Edison dos Santos Pelegrini assinaram o termo de posse, no Plenário
Ministro Coqueijo Costa, no 1º andar
do edifício-sede doTribunal.

No dia 30 de junho, foi empossada no
TRT-15 a Juíza Substituta Letícia Helena Juiz de Souza, oriunda do TRT24(MS). Em 24 de outubro, o Juiz Substituto Virgílio de Paula Bassanelli tomou posse na 15ª.
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ESMAT 15 inicia Curso de Sentença e tem
inscriçoes abertas para segunda turma
A Escola Associativa dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 15ª Região
(ESMAT 15) iniciou no dia 22 de outubro o Curso de Sentença, que terá duração de seis meses, com aulas às
quartas-feiras das 19h às 22h. O curso, realizado nas dependências da
UNISAL/Liceu Salesiano, em Campinas, tem 10 alunos por sala e as inscrições continuam abertas para formação da segunda turma.

Campinas e o Grupo de Estudos para
Aprofundamento em Temas Polêmicos e Atuais, o primeiro com duração

de um ano e o segundo, de seis meses. Ambos os cursos foram iniciados
no mês de agosto de 2014.

Os servidores da Justiça do Trabalho
e ex-alunos têm desconto em qualquer curso da ESMAT 15. Além do Curso de Sentença, estão em andamento nesse segundo semestre o 2º Curso Preparatório para Magistratura e
Ministério Público do Trabalho em

Requerimento da AMATRA XV sobre regulamentação
para deslocamentos aéreos é acolhido
parcialmente pela Presidência do TRT-15
Durante a reunião periódica com a
AMATRA XV, no dia 2 de outubro, o
Presidente do TRT-15 assinou decisão
que acolheu parcialmente requerimento da associação. A AMATRA XV
pretendia a alteração pontual do Ato

Regulamentar nº 15/2011, que trata
da indenização e o ressarcimento de
despesas pelo transporte interurbano. O principal avanço diz respeito à
autorização para opção de deslocamento aéreo, independente da averi-

guação da economicidade, sempre
que o trecho for superior a 300 km.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Indenização de Transporte
Deslocamento Aéreo – Regulamentação

AMATRAXV

AMATRA XV questiona cálculos
do passivo de auxílio-alimentação
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A AMATRA XV protocolou requerimento no dia 10 de outubro em que
pleiteia ao Presidente do TRT-15, que
de forma monocrática ou mediante
manifestação do Egrégio Órgão Especial, determine o refazimento dos cálculos do passivo de auxílioalimentação, devidos aos magistrados. A associação requer sejam ob-

servados como marcos iniciais da
contagem de correção monetária e
de juros as datas em que cada uma
das parcelas deveriam ter sido quitadas, aplicando a esse passivo os mesmos critérios de cálculo observados
quando da apuração dos passivos de
PAE, URV e ATS. Além disso, requer,
ainda, que tal critério de cálculo seja

observado em quaisquer passivos originados na simetria de vantagens entre Magistratura Nacional e Ministério
Público.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Auxílio-Alimentação - Passivo
Critérios de Juros e Correção Monetária

Mais de 50 pessoas prestigiam
o 8o Encontro Anual de
Magistrados Aposentados
Mais de 50 pessoas, entre magistrados e familiares, compareceram ao 8º
Encontro Anual de Magistrados Aposentados, realizado no dia 26 de julho, no Restaurante Vila Paraíso, em
Campinas.

Na ocasião, o Diretor de Aposentados
da AMATRA XV, GenésioVivânco Solano Sobrinho, e o Presidente da entidade, Alessandro Tristão, receberam
os associados e homenagearam quatro magistrados aposentados recen-

temente, os desembargadores doTribunal Regional doTrabalho da 15ª Região Ana Maria de Vasconcellos, Luís
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Nildemar da Silva Ramos e Suzana
Monreal Ramos Nogueira.

O Juiz Lúcio Salgado de Oliveira e a esposa
Maria Angélica prestigiaram o evento

O Ex-Presidente do TRT-15, Luís Carlos
Sotero da Silva, e a esposa Desia

O Diretor de Aposentados Genésio Vivânco, entre os
Ex-Presidentes do TRT, Eurico Cruz Neto e Laurival Ribeiro

O Presidente e o Diretor de Aposentados da AMATRA XV
entregaram placa de à Desa. Aposentada Suzana Monreal

A Desa. Ana Maria Vasconcellos, que aposentou-se em
abril de 2014, também foi homenageada pela AMATRA XV

AMATRAXV

Os magistrados aposentados José Antônio
Pancotti e Ângela Maria Bermudes
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Associados das AMATRAS XV e 2 participam
da 1a edição dos Jogos Regionais de São Paulo
Cerca de 50 associados das AMATRAS
XV e 2 participaram no dia 23 de agosto da 1ª edição dos Jogos Regionais
de São Paulo, na Associação Atlética
do Banco do Brasil, Unidade Cantareira. Em um clima descontraído, os atletas disputaram partidas de futebol,
vôlei, tênis de mesa, dominó e truco.

AMATRAXV

As partidas de futebol foram formadas com magistrados das duas asso-
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ciações. Na disputa de vôlei, o time
que contava com o Diretor de Esportes e Qualidade de Vida da AMATRA
XV, José Antônio Dosualdo, e com o
Juiz Firmino Alves Lima, venceu por 3
sets a 1. No tênis de mesa, Dosualdo
venceu todas as partidas.
O evento esportivo foi seguido de
um animado churrasco entre os associados das duas associações paulistas

de magistrados do trabalho.
Jogo no CT do São Paulo
Cerca de 40 associados das AMATRAS
XV e 2 participaram no dia 4 de outubro de uma partida de futebol no Centro deTreinamento do São Paulo Futebol Clube, na Barra Funda.
A partida foi muito disputada e terminou 3 a 1 para os juízes da 2ª Região.

Pedido da AMATRA XV para
reajuste das diárias é acolhido
O Presidente do TRT-15, Desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper, assinou, em reunião periódica
da AMATRA XV com a Presidência do
Tribunal no dia 19 de agosto, a Portaria GP 47/2014, que reajusta as diárias
em 10% a partir de 1º de agosto. Com
isso, os valores de diárias para Desembargadores passam para R$

530,00 e para JuízesTitulares e Substitutos, R$ 502,00. Embora a Portaria
não tenha contemplado o outro aumento adicional de 10% solicitado pela AMATRA XV, para vigorar a partir de
janeiro de 2015, já houve encaminhamento favorável nesse sentido. Com
isso, em janeiro de 2015, será elaborada nova Portaria para que as diárias

atinjam os patamares requeridos pela AMATRA XV, ou seja, R$583,30 para
Desembargadores e de R$552,60 para Juízes Titulares e Substitutos, atualmente o teto do STF.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Diárias - Majoração

Outros 40 Juízes Substitutos
passam a contar com assistentes
Em setembro houve designação adicional de aproximadamente 40 servidores inscritos no Banco de Servidores para auxiliar o trabalho dos Juízes
Substitutos. A AMATRA XV na reunião
periódica do mês anterior com a Presidência havia requerido a xação de
prazo para essa designação. O servidor que auxiliar o juiz substituto não
xado terá como lotação o Gabinete
do Juiz Substituto que o indicou. Como consequência, o Juiz Substituto
deverá encaminhar à Secretaria de
Gestão de Pessoas os relatórios de
que trata a Resolução CSJT n.º
109/2012, assegurar a regularidade

da frequência registrada no Sistema
Chronos Web, bem como as demais
ocorrências relacionadas à vida funcional do servidor, além de realizar as
avaliações de desempenho e de competências do servidor.
Banco de Servidores Permanente
Foi acolhido o pedido da AMATRA XV
para que o Banco que permanentemente aberto para inscrições de servidores. Com isso, prosseguirão as designações de servidores para auxílio
aos juízes substitutos, observada a ordem de antiguidade, assim que ocorra cada inscrição.

Segundo informações da Diretoria
Geral em novembro, atualmente existem 137 juízes substitutos com assistentes, 104 xados e 31 não xados.
Remanescem 4 juízes já xados sem
assistentes, mas com processo de designação em andamento. Assim, já
computado o quadro completo com
a posse dos juízes empossados no dia
6 de novembro, são aproximadamente 80 juízes sem assistentes.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Assistentes Juízes Substitutos
Realocação Servidores

Custeio de assistência médica tem novo reajuste
O Presidente do TRT-15, Desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper, determinou no dia 5 de setembro reajuste de 35% nos valores do benefício de Assistência à Saúde dos Magistrados, retroativo a agosto de
2014. A AMATRA XV tem atuado junto
à Presidência para majoração do benefício que, em maio de 2014, já havia sido reajustado.

Com a decisão, os valores do custeio
de assistência médica para as respectivas faixas etárias caram da seguinte maneira: 18 anos: R$ 182,00; 19-23

anos: R$ 269,00; 24-28 anos: R$
298,00; 29-33 anos: R$ 327,00; 34-38
anos: R$ 362,00: 39-43 anos: R$
485,00; 44-48 anos: R$ 544,00; 49-53
anos: R$ 663,00; 54-58 anos: R$
896,00; mais de 59 anos: R$ 1.098,00.

Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Assistência Médica
Majoração Custeio e Outras Iniciativas

AMATRAXV

A partir de setembro a Presidência do

TRT-15 autorizou reajuste de 35% nos
valores do benefício de Assistência à
Saúde dos Magistrados, retroativo a
agosto de 2014. A AMATRA XV tem
atuado junto à Presidência para majoração do benefício que, em maio de
2014, já havia sido reajustado.
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AMATRA XV participa de esforços pela
aprovação da PEC 63 e PL dos Subsídios
O Presidente da AMATRA XV, Juiz Alessandro Tristão, ao lado de várias lideranças representativas da Magistratura e Ministério Público, e sob a coordenação da ANAMATRA, participou
nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do esforço concentrado no Senado e na Câmara para a
aprovação da PEC 63/2013 e do PL
dos Subsídios.
A PEC 63/2013 restabelece a parcela
de valorização do tempo de magistratura e carreiras jurídicas, que se encontra na pauta do Senado para votação em primeiro turno. Além disso, os
esforços continuam concentrados
para apoio político ao projeto de rea-

juste dos subsídios enviado pelo SupremoTribunal Federal, que prevê aumento de 22% aos Ministros do STF,
com os salários reajustados de R$
29,4 mil para R$ 35,9 mil. Continua-

PEC 63
ram os trabalhos no Senado Federal
para a aprovação da PEC 63/2013 em
primeiro turno. São necessários 49 votos favoráveis.

No dia 5 de novembro, foi aprovado
na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) o
parecer favorável do Deputado Sandro Mabel (PMDB-GO), referente ao
PL dos subsídios. O mesmo projeto recebeu parecer favorável na Comissão
de Finanças eTributação.
Em outras duas frentes na Câmara, as
lideranças empreendem esforços para a tramitação do PL 7891/2014 (grati cação por “acúmulos”) e da PEC
555/2006 ( m da contribuição previdenciária sobre os proventos da aposentadoria que excedem o teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS).

AMATRA XV efetua mais dois pagamentos de pecúlio
Nos termos do regulamento do Pecúlio da AMATRA XV, aprovado em AGE
em 2013, no mês de setembro de
2014 houve pagamentos de pecúlios
no importe de R$25.305,00 e de
R$5.061,00, em razão do falecimento
de magistrado associado (art. 2º, I, do
Regulamento), e de falecimento de familiar de magistrado associado da
AMATRA XV (art. 2º, I e par. 2º, do Regulamento). Como consequência, houve o desconto de contribuição extraordinária para o pecúlio no importe

de R$62,70. Referida contribuição só
é devida quando da ocorrência das hipóteses de pagamento de pecúlio, o
que somente havia ocorrido uma úni-

ca vez desde a instituição do pecúlio.
O pecúlio vincula todos os associados e implica no pagamento de contribuição compulsória pelo associado magistrado para tal m sempre
que ocorrer hipóteses de falecimentos nos patamares: R$ 52,50 para o falecimento de magistrado associado;
e de R$ 10,50 para as demais hipóteses. Tais valores serão reajustados pelos mesmos índices de reajuste dos
vencimentos dos magistrados.

AMATRAXV

Requerimento da AMATRA XV sobre autorização
de pernoites é deferido na EJUD 15
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O Conselho Consultivo da Escola Judicial do TRT-15 deferiu, em reunião no
dia 29 de agosto, o requerimento da
AMATRA XV sobre a xação de critérios objetivos para autorização de pernoites, no contexto da participação
de Magistrados em eventos da EJUD15, e as hipóteses em que o pernoite

já estará previamente autorizado caso o Magistrado queira se valer dessa
possibilidade.
A AMATRA XV apresentou sugestões
para a xação desses critérios, com
base no deslocamento necessário para o comparecimento no evento e na

própria duração do evento, com base
em decisões anteriores da própria
EJUD.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
EJUD 15 - Diárias
Fixação Critérios Pernoite

AMATRA XV reverte decisão do TCU
para aposentada associada
AMATRA XV, através da sua Comissão
de Prerrogativas, conseguiu reverter
decisão do Tribunal de Contas da
União (TCU) que questionava a aposentadoria da Juíza Neise Vicentini e
determinava o retorno aos quadros
da Magistratura. A decisão que conrmou a legalidade da aposentadoria
foi unânime e ocorreu durante reunião da 2ª Câmara do TCU no dia 1º
de setembro.
A associada solicitou assistência da
Comissão de Prerrogativas da
AMATRA XV no dia 10 de junho deste
ano em função de diligência efetua-

da pelo TCU pedindo esclarecimentos acerca de irregularidade no cômputo do tempo de serviço, para ns
de aposentadoria, de 12 anos, 9 meses e 6 dias referentes ao exercício de
advocacia, sem a comprovação dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias, em desacordo com jurisprudência pací ca do próprioTCU.
O processo teve como relator na Comissão de Prerrogativas o Juiz Paulo
Bueno Cordeiro de Almeida Prado Bauer, que acompanhou todo o trâmite. Neise agradeceu a atuação da
AMATRA XV no caso e autorizou a di-

vulgação dos desdobramentos a m
de que outros associados que eventualmente tenham problemas similares possam se orientar. O relator continuará acompanhando o processo
noTCU, caso haja algum recurso.
A Comissão de Prerrogativas da
AMATRA XV é formada pelos magistrados Samuel Hugo Lima, Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, Rita
de Cássia Scagliusi do Carmo, Levi Rosa Tomé, Paulo Bueno Cordeiro de
Almeida Prado Bauer e Fábio Natali
Costa.

TRT-15 encaminha favoravelmente pedido da
AMATRA XV para instituir auxílio-telemática
Em reunião periódica da AMATRA XV
com a Presidência do TRT-15, realizada no dia 6 de novembro, o Desembargador Flavio Allegretti de Campos
Cooper anunciou encaminhamento
parcialmente favorável sobre o requerimento da AMATRA XV que solicita a regulamentação da concessão
de indenização para os magistrados,
com objetivo de ressarcir as despesas
de telemática (serviços de telefonia
celular e para a conexão à internet). O
Tribunal deve xar o benefício inicialmente no patamar de R$150,00, metade do solicitado no requerimento.
Também foi anunciada a manutenção da concessão do modem 3G/4G

até que o benefício seja su ciente para englobar todos os ressarcimentos
pleiteados. No requerimento, a
AMATRA XV pleiteava a prerrogativa

de o magistrado escolher, para a aquisição e manutenção, o plano que melhor atenda as necessidades e as circunstâncias da localidade em que
atua. Encontra-se em andamento o

desenvolvimento da minuta da regulamentação do benefício.
Além da participação do Desembargador Cooper, e do Presidente da
AMATRA XV, Juiz Alessandro Tristão, a
reunião contou com a presença do
Desembargador Lorival Ferreira dos
Santos, Presidente eleito do TRT-15
para o próximo biênio, e também do
Vice-presidente e do Secretário Geral
da AMATRA XV, Juízes Luís Rodrigo
Fernandes Braga e Robson Adilson
de Moraes.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
PJE-JT – Auxílio Telemática

PJe-JT: AMATRA XV apresenta requerimento
e propostas sobre ergonomia
A AMATRA XV também preparou um
manual Ergonômico sobre as condições de trabalho para auxiliar os associados na adaptação à nova realidade
que o novo sistema de prestação jurisdicional apresenta. 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.Tanto o laudo como o manual foram
elaborados de acordo com as diretrizes da NR-17 da Portaria Nº 3751 de
23 de novembro de 1990 do Ministério doTrabalho.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
PJE-JT – Condições de Trabalho
Saúde Ergonomia

AMATRAXV

A AMATRA XV apresentou no dia 15
de julho requerimento ao TRT-15 solicitando intervenções ergonômicas
com o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos magistrados e
servidores. Para embasar o requerimento a associação anexou um laudo de ergonomia sobre as condições
de trabalho no ambiente do PJe-JT
elaborado por consultoria especializada.
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AMATRA XV presta assistência à
associada e obtém liminar para retirada
de conteúdo ofensivo na internet
A Justiça Comum de Campinas deferiu liminar para a retirada da internet
de conteúdo reputado ofensivo a
uma Juíza do Trabalho da 15ª Região,
associada da AMATRA XV. A Comissão de Prerrogativas da AMATRA XV
foi provocada e deferiu assistência para a tomada das medidas judiciais cabíveis. Ajuizada a ação, o pedido liminar para a retirada do conteúdo foi recentemente deferido e, além da retirada do conteúdo depreciativo, determinou-se a aplicação de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento.
De acordo com a liminar, “houve inequívoca e grave ofensa à Merítissima
Senhora Juíza do Trabalho demandante, com potencial su ciente para
causar danos de difícil reparação.

Com efeito, a referência depreciativa
não pode subsistir”. E concluiu:“Dian-

te desse quadro DEFIRO, em parte, a
antecipação da tutela jurisdicional,
determinando ao réu que retire da internet, da página eletrônica mencionada na inicial, as referências depreciativas à autora, no prazo de 24h (vinte

e quatro horas); bem como para que
se abstenha de produzir, ou divulgar
por qualquer meio, alusões depreciativas à autora, sob pena de pagar, em
ambas as hipóteses, multa diária de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de se ver, eventualmente, obrigado a compor perdas e danos, ou
ainda, incurso nas sanções por crime
de desobediência (art. 330 do Código
Penal)”.
A relatora do caso na Comissão de
Prerrogativas da AMATRA foi a Desembargadora Rita de Cássia Penkal
Bernardino de Souza. A Comissão é
formada ainda pelos magistrados Samuel Hugo Lima, Rita de Cássia Scagliusi do Carmo, Levi Rosa Tomé, Paulo Bueno Cordeiro de Almeida Prado
Bauer e Fábio Natali Costa.

Requerimento da AMATRA XV para pagamento de
juros sobre férias vencidas e não usufruídas em
favor de associados aposentados é deferido
A Presidência do TRT-15 deferiu no
dia 3 de outubro pagamento de juros
de mora incidentes sobre os valores
pagos em atraso, a título de férias vencidas e não usufruídas na ativa, em favor de associados aposentados . A

apuração seguirá o Ato nº 48/2010,
do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, acrescidos de juros de mora
e correção monetária. O pagamento
do passivo está sujeito às disposições
contidas na Resolução CSJT nº

137/2014 e deve ser pago até o nal
deste ano.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Aposentados
Juros sobre férias indenizadas

AMATRAXV

TRT-15 inicia consulta para disponibilização
de desktop a pedido da AMATRA XV
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O TRT-15 deu início, no mês de outubro, aos procedimentos necessários
para a aquisição de monitores adicionais portáteis, para utilização como
segunda tela nos notebooks, com conexão por cabo USB. No entanto, levando em consideração a preocupação da AMATRA XV com as condições
ergonômicas de trabalho dos magistrados, especialmente aqueles que já
apresentam lesões de esforço repeti-

tivo que são agravadas pela utilização de notebooks, o TRT-15 iniciou
consulta acerca do interesse no recebimento de um conjunto completo
de microcomputador, do tipo desktop, com 2 monitores, para, assim, veri car a viabilidade das aquisições
desses equipamentos.
O resultado da consulta revelou que
aproximadamente 100 magistrados

optaram pelo computador de mesa.
Nesse contexto, o Presidente do TRT15 deliberou encaminhar solicitação
ao CSJT para autorizar tal aquisição,
pois essa aquisição não se enquadra
na política nacional de uniformização
dos equipamentos.
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
PJE-JT – Condições de Trabalho
Fornecimento Hardware

Justiça Federal julga procedente ação
da AMATRA XV para suspensão de
descontos impostos aos aposentados
A Justiça Federal, em primeira instância, julgou procedente a ação movida
pela AMATRA XV para a suspensão
dos descontos impostos aos aposentados e pensionistas, reconhecendo
a inexigibilidade das devoluções dos
valores recebidos e o recebimento
de boa-fé. A sentença foi publicada
no dia 10 de novembro.

contos e o reconhecimento da boafé. Na ocasião, oTRT-15 havia dado início aos procedimentos para a devolução das importâncias que foram reputadas indevidamente percebidas
pelos aposentados. No dia 14 de abril,
o Juiz Valter Antoniassi Maccarone,
da 4ª Vara Federal de Campinas, concedeu tutela antecipada na ação.

No início de abril de 2014, a AMATRA
XV patrocinou ação aos interessados
objetivando a suspensão dos des-

Para o Presidente da AMATRA XV, juiz
Alessandro Tristão, a sentença favorável publicada é mais um passo que as-

segura a aplicação do Princípio da
Boa-Fé para recebimentos dessa natureza, na esteira do entendimento
do Tribunal de Contas da União, através de sua Súmula nº 249, bem como
da própria Advocacia Geral da União,
nos termos da Súmula AGU nº 34.

Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Aposentados Pensionistas
Recebimento Boa-fé – Restituição

Deslocamento para atividade de formação
continuada da EJUD 15 passa a ser considerado
deslocamento em razão do serviço
O Órgão Especial do TRT-15, em sessão no dia 13 de novembro, aprovou
parcialmente requerimento da
AMATRA XV para alterar a Resolução
Administrativa 11/2013, que trata da
concessão de diárias e reembolso de
despesas com transporte, para tornar
expresso que se trata de deslocamento em razão de serviço o deslocamento para comparecimento nas
atividades promovidas pela Escola Judicial para a formação continuada a
que alude a Resolução ENAMAT n.
09/2011.

Após tais encaminhamentos, a
AMATRA XV buscou a alteração da Resolução Administrativa 11/2013, que
trata da concessão de diárias e reembolso de despesas com transporte,
para tornar expresso que se trata de
deslocamento em razão de serviço
tanto o deslocamento para compa-

recimento dos Magistrados em eventos institucionais do TRT-15, como o
deslocamento para comparecimento nas atividades promovidas pela
Escola Judicial para a formação continuada a que alude a Resolução
ENAMAT n. 09/2011.
Para o Presidente da AMATRA XV, juiz
Alessandro Tristão, “a decisão consagra os esforços que já vinham sendo
feitos nesse sentido pela Presidência
e EJUD, tornando objetiva a regra de
concessão de diárias e reembolso de
despesas com transporte nessas hipóteses”.
Além disso, Tristão acrescentou que
“essa regra democratiza o acesso às
atividades promovidas pela Escola Judicial para a formação continuada”.

Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
Diárias - Comparecimento Eventos
Institucionais e Formação Continuada

AMATRAXV

Pela decisão, será acrescentado o § 1º
ao artigo 1º da Resolução Administrativa n.º 11, de 1º de agosto de 2013,
com a seguinte redação: “§ 1º Considera-se também em razão do serviço
o deslocamento de desembargador
ou juiz para comparecimento a atividades promovidas pela Escola Judicial desteTribunal para a formação continuada a que alude a Resolução
ENAMAT n.º 09/2011.” Não foi acolhida a inclusão da expressão “eventos
institucionais doTRT-15”.

A AMATRA XV comprometeu-se a
pleitear aoTRT-15 a concessão de diárias e reembolso de despesa com
transporte para a participação dos
Magistrados nos eventos institucionais doTribunal, especialmente aqueles patrocinados pela EJUD-15. Nesse
contexto, vários encaminhamentos
junto à Presidência e à Direção da
EJUD doTRT-15 resultaram nesse custeio, a exemplo dos Seminários Regionais de Magistrados Vitalícios realizados em 2013 para todas as circunscrições e, no ano de 2014, o custeio
da participação de todos os Magistrados do TRT-15 no 1º Encontro Institucional de Magistrados doTribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e
AMATRA XV.
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AMATRA XV realiza confraternizaçoes
de final de ano nas circunscriçoes
A AMATRA XV realiza confraternizações de nal de ano nas oito circunscrições da 15ª Região. No mês de novembro, foram realizadas as festas de
São José do Rio Preto e Bauru. Araçatuba, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba realizarão os encontros festivos em dezembro.

No dia 12 de dezembro acontecerão
três festas simultâneas. Em Araçatuba, o encontro organizado pelo Diretor Regional Sidney Xavier Rovida será no Barracão American Bar e Restaurante, a partir das 20h. Em Presidente Prudente, o Diretor Régis Antônio
Bersanin Niedo receberá os colegas
em sua residência, a partir das 20h.

Em Campinas, o evento acontecerá
na Catedral do Chopp, a partir das
20h30.
No dia seguinte, acontecerá a confraternização com os associados de São
José dos Campos, organizada pela Diretora Regional Antonia Sant’ana no
Abrigo dos Sabores.

Os festejos regionais foram iniciados
em São José do Rio Preto, no dia 21
de novembro, em evento organizado
pela Diretora Regional Daniela Renata Rezende Ferreira Borges no Restaurante Barbecue. No dia 29 de novembro foi a vez dos associados de
Bauru, em festa organizada pela Diretora Regional Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima, no Rancho do Juiz José
RobertoThomazi, na Aldeia dos Papagaios, em Itapuí (à beira do RioTietê).
No dia 6 de dezembro acontecerá a
confraternização em Ribeirão Preto,
em encontro organizado pelo Diretor
Regional Rodrigo Penha Machado, a
partir das 12 horas, na sede da AABB.
No dia 11 de dezembro, o Diretor Regional de Sorocaba, Tony Everson Simão Carmona, organiza a festa para
os associados da circunscrição e respectivos familiares no Applebee´s Sorocaba Vilaggio Shopping, a partir
das 18h15.

Con ra as datas dos eventos:
21/11 – Confraternização de
29/11 – Confraternização de
06/12 – Confraternização de
11/12 – Confraternização de
12/12 – Confraternização de
12/12 – Confraternização de
12/12 – Confraternização de
13/12 – Confraternização de

nal de ano em São José do Rio Preto
nal de ano em Bauru
nal de ano em Ribeirão Preto
nal de ano em Sorocaba
nal de ano em Araçatuba
nal de ano em Campinas
nal de ano em Presidente Prudente
nal de ano em São José dos Campos

AMATRA XV realiza reunioes
periódicas nas circunscriçoes

AMATRAXV

O Presidente da AMATRA XV, Juiz Alessandro Tristão, realizou reuniões periódicas em seis das oito circunscrições da 15ª Região. Nesses encontros
foram tratados diversos assuntos de
interesse dos magistrados e colhidas
sugestões para atuação da entidade.
A reunião em Araçatuba foi remarcada para o próximo ano.
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A primeira reunião ocorreu com os associados de Sorocaba no dia 11 de julho. No dia 18 do mesmo mês, foi a

vez de São José do Rio Preto. No dia 1º

dente da AMATRA XV. No dia 28 de
agosto, a reunião ocorreu na circunscrição de São José dos Campos.
Em 4 e 5 de setembro, aconteceram
as reuniões periódicas em Bauru e Presidente Prudente, respectivamente.
Em 3 de dezembro será realizada a reunião na circunscrição de Campinas.

de agosto, os associados de Ribeirão
Preto encontraram-se com o Presi-

A última reunião regional da gestão
ocorrerá no dia 30 de janeiro de 2015
em Araçatuba.

Mais de 200 associados participaram
das Assembleias que aprovaram alteraçoes
estatutárias na AMATRA XV e ESMAT 15
Mais de 200 associados participaramda Assembleia Geral Extraordinária,
na modalidade exclusivamente eletrônica, realizada entre os dias 11 e 18
de novembro e que aprovou alterações nos estatutos da AMATRA XV e a
da ESMAT 15. No caso das alterações
estatutárias da AMATRA XV houve a
participação de 202 associados. Em
relação à ESMAT 15, a participação foi
maior, 207 associados votaram.
As alterações no estatuto social da
ESMAT 15 receberam 193 votos favoráveis, um contrário e 13 abstenções.
Algumas das alterações aprovadas
para a Diretoria e Conselho Acadêmico da ESMAT 15 têm re exo direto na
AMATRA XV, tais como: criação do cargo de Vice-Diretor, que seria exercido
pelo Vice-presidente da AMATRA XV,
e vinculação dos cargos do Conselho
Fiscal aos cargos do referido Conselho da AMATRA XV.

As alterações no estatuto social da
AMATRA XV foram aprovadas por 192
votos, além de 10 abstenções. Houve
mudanças nos artigos que tratam do
processo eleitoral, a m de deixar mais claro o procedimento dos pleitos

que são realizados concomitantemente (associação e escola).
Conra mais no site, na
área AMATRA EM AÇÃO:
AGE - Alterações Estatutárias
AMATRA XV e ESMAT 15

Presidente do CSJT e AMATRA XV
apresentam manifestação no PP sobre
pagamento das férias não usufruídas
O Presidente do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho (CSJT), Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, apresentou manifestação no dia
13 de outubro nos autos do pedido
de providências que trata do pagamento de férias não usufruídas por
absoluta necessidade de serviço e
que está em trâmite no Conselho Nacional de Justiça.

do Conselho Nacional de Justiça havida na Resolução no. 133/2011, especialmente em relação à alínea“f”do artigo 1º. da mencionada norma; a procedência do Pedido de Providência
para determinar que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho se abstenha de causar óbice administrativo
aos Tribunais Regionais do Trabalho
da 2ª e 15ª Regiões para o pagamento aos magistrados da indenização
de férias não gozadas, por absoluta
necessidade de serviço, após o acúmulo de dois períodos, nos exatos termos da alínea“f”, do artigo 1º., da Resolução no. 133/2011 do Conselho, haja
vista o efeito vinculante da citada Resolução do CNJ. Em setembro houve
indeferimento do pedido liminar.

AMATRAXV

Em agosto, a AMATRA XV, em conjunto com a AMATRA 2, apresentaram pedido de providências, com solicitação de medida liminar, perante o CNJ,
para suspender os efeitos das determinações do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho para que o TRT-15
e TRT-2 abstenham-se de fazer quais-

quer pagamentos a título de indenização de férias não gozadas, por absoluta necessidade de serviço, após o
acúmulo de dois períodos (alínea “f”
do artigo 1º. da Resolução n.°
133/2011 do CNJ), requerendo que:
fosse deferido monocraticamente liminar para suspender os efeitos da
determinação do Presidente Conselho Superior da Justiça do Trabalho e
fazer cessar a ordem para que os Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª e
15ª Regiões se abstenham de fazer
quaisquer pagamentos a título de indenização de férias não gozadas, por
absoluta necessidade de serviço,
após o acúmulo de dois períodos, preservando incólume o efeito vinculante e a autoridade da regulamentação
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Trabalho, Justiça e Cidadania

“Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo.
Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo.
Não viva de fotografias amareladas...
Continue, quando todos esperam que desistas.
Não deixe que enferruje o ferro que existe em você.
Faça com que em vez de pena, tenham respeito por você.
Quando não conseguir correr através dos anos, trote.
Quando não conseguir trotar, caminhe.
Quando não conseguir caminhar, use uma bengala.
Mas nunca se detenha."

Culminâncias do
Programa TJC
reúnem mais de
1,4 mil pessoas em
Campinas, Indaiatuba
e Ribeirão Preto

C

AMATRAXV

erca de 1,4 mil pessoas, entre alunos, professores e magistrados, prestigiaram as
três culminâncias do Programa “Trabalho, Justiça e Cidadania”, realizadas
em Indaiatuba, no dia 11 de novembro; Campinas, nos dias 18 e 19; e Ribeirão Preto, também no dia 19 do
mesmo mês. Em Indaiatuba o programa foi realizado pela primeira vez
e contou com alunos de
duas escolas do EJA (Educação para Jovens e Adultos). Em Campinas um recorde de 24 escolas do
EJA participaram do programa. Na cidade de Ribeirão Preto o programa foi
retomado com uma escola.
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Frase de Madre Teresa de Calcutá,
que fechou o discurso da
Juíza Cristiane Rondelli
na culminância de Indaiatuba

as cartilhas da Turma da Mônica, editada peloTST, e Dignidade eTrabalho,
editada pela AMATRA XV.

drigo Fernandes Braga, e o Diretor da
EJUD, Desembargador Samuel Hugo
Lima, prestigiaram o evento.

Culminâncias
Em Indaiatuba, os alunos da EMEB
“Profª Áurea Moreira da Costa” e da
EMEB“Prof. Leonel José Vitorino Ribeiro”, um vídeo de 10 minutos cada
com o conteúdo aprendido no TJC.

Em Ribeirão Preto o programa foi retomado em uma escola, mas os professores já tinham participado de capacitação nos anos anteriores e o tema
desenvolvido na escola foi “Trabalho
Decente xTrabalho Degradante”.

Em Campinas, além
da apresentação dos
trabalhos dos alunos
nos dois dias de evento, foi feita a premiação do concurso de redação com o tema“Direitos Humanos e Direito do Trabalho, o Trabalhador e sua Dignidade”. Dez alunos e
As atividades do TJC na
cinco escolas recebe15ª Região foram iniciaram um tablet. Na adas em abril de 2014,
bertura da culminânquando foi realizada a cacia, o Presidente da
pacitação de cerca de 150
AMATRA XV, juiz Alesprofessores da rede muniCampinas: cerca de 700 pessoas participaram do 1º dia
sandro Tristão, agracipal de Campinas e de
deceu a todos que torIndaiatuba, além dos aluOs Professores Gestores das duas esnaram possível a realização dos tranos da faculdade de Direito da Unisal
colas, João Carlos Nunes Pereira e Sílbalhos do Programa Trabalho, Justiça
e educadores de ONGs de Campinas.
via Maria Rodrigues Freitas recebee Cidadania em 2014 e dirigiu uma
Este evento, ocorrido no auditório da
ram placas de participação no promensagem especial aos estudantes.
Unisal/Liceu Salesiano.
grama, entregues pela Diretora de Direitos Humanos e Cidadania da
De acordo com a Juíza Cristiane RonDe junho a novembro foram conferiAMATRA XV, Juíza Cristiane Montenedelli, que coordena o TJC na 15ª Redas palestras nas escolas pelos juízes,
gro Rondelli, e pelo Vice-Presidente
gião, a formação proporcionada pelo
além das visitas no fórum e no tribuAdministrativo doTRT-15, Desembarprograma é de mão dupla.“Os alunos
nal. Este ano participaram 36 juízes e
gador Fernando da Silva Borges. O Vie professores têm a possibilidade de
desembargadores. Além das cartice-Presidente da AMATRA XV, Luís Roconhecer formas de exercitar seus dilhas do TJC foram utilizadas também

reitos e os magistrados saem dos gabinetes e dos fóruns, deixam a toga e
as formalidades, para se identi car
com o povo, aprender com diferentes realidades e trazer a sensibilidade
para sua formação.
O programa é uma iniciativa da ANAMATRA, desenvolvido pela AMATRA
XV na 15ª Região em parceria com o
SindiVarejista, Sesc e Prefeituras das cidades participantes, com apoio do
TRT-15 e Escola Judicial e patrocínio
da Hyundai. O TJC leva aos alunos da
rede pública noções básicas de Direito do Trabalho, Direito da Criança e
do Adolescente, Direito do Consumidor, Direito Penal, ética e cidadania.

Magistradas da 15a Região participam
do 9 o Encontro Nacional do TJC
A Diretora de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV, Juíza Cristiane Montenegro Rondelli, e a Coordenadora do ProgramaTrabalho, Justiça
e Cidadania (TJC) na região de Piracicaba, Juíza Adriene Sidnei de Moura
David Diamantino, participaram do
9º Encontro Nacional do TJC, realiza-

do pela ANAMATRA em Vitória (ES),
entre os dias 13 e 14 de novembro.
No evento, em que os magistrados zeram um balanço das atividades do
Programa em 2014 e traçaram metas
para o próximo ano, foi encerrado
com apresentações artísticas dos alunos participantes doTJC emVitória.

O Presidente da AMATRA XV, Alessandro Tristão,
fala aos alunos do EJA

Uma das apresentações do estudantes no
primeiro dia de culminância em Campinas

Magistrados e representantes das entidades
que participam do TJC em evento no Sesc

Na culminância de Indaiatuba foi entregue
uma placa para cada escola participante

Os alunos do EJA de Indaituba apresentaram
vídeos na culminância do TJC

AMATRAXV

Magistradas Cristiane Rondelli e Maria Inês Targa
com Sanae Saito, do Sindivarejista
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Curso Pós-Gradução Lato Sensu de Direito
Social Material e Instrumental Aplicado
Duração: 18 meses / 384 horas aula
Aulas às Terças e Quintas
19h às 22h
Mensalidade: R$ 750,00
Início: Fevereiro /2015
Local: Faculdade e Centro de Pesquisas Odontológicas São
Leopoldo Mandic, com sede na Rua Abolição, n°1827,
Bairro Swift, Campinas/SP
Desconto de 10% para alunos e ex- alunos das instituições
e servidores da Justiça do Trabalho

Cursos de Duração Continuada
 Curso Preparatório para as carreiras da Magistratura e MPT
 Grupo de Estudo para Aprofundamento em Temas Polêmicos e Atuais
 Prática de Sentença
Curso de Curta Duração
 Pje para Advogados ‒ Primeiros passos
 Execução Trabalhista
 Curso de Atualização em Processo do Trabalho ‒ A Prova
 O Recurso de Revista nos Moldes da Lei 13.015/2014: Suas Alterações e
Implicações

