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Gente Nossa

Juízes
Gourmet
Conheça os entusiastas da
gastronomia da 15a Região

“

C

ozinhar é simultaneamente uma brincadeira de
crianças e um prazer de adultos. Cozinhar com zelo é um ato de amor.” Essa bonita frase dita por
Craig Claiborne, renomado crítico e autor culinário norteamericano, traduz com simplicidade e exatidão a sensação
que muitos têm ao praticar a gastronomia.

DoutoraTeresa Cristina Beltrani

Desde os primórdios a culinária gurou a vida da raça humana, sendo que historiadores remontam sua origem ainda no período paleolítico, quando o homem pré-histórico
começou a caçar e cultivar seus próprios alimentos.

“Iniciei desde menina a cozinhar, venho de família italiana
e sempre vi minhas avós, mãe cozinhando muito bem. Não
eram comidas gourmet, mas deliciosas.”

Porém, a cozinha como a conhecemos só veio a aparecer
milhões de anos depois, onde os pioneiros nas diferentes
técnicas de temperos, criação de receitas e métodos de
cocção foram os povos indianos, africanos, árabes, japoneses, chineses e os italianos na era do Império Romano.
Desde então a arte de cozinhar tem se tornado cada vez
mais sosticada e acessível, não só a prossionais e chefs
de cozinha, mas também ao público em geral, cada vez mais interessado sobre o assunto.

AMATRAXV

A gastronomia é mais do que o que se leva à mesa, exige o
cuidado e o carinho, desde a escolha da receita e dos ingredientes, passando por todos os delicados processos de
preparação dos alimentos, até a nalização do prato.

4

O prazer em preparar pratos especiais para familiares e amigos encanta também diversos juízes de nosso tribunal, conheça alguns de nossos Juízes Gourmet nos destaques
dessa matéria.

Juíza aposentada da 15ª região, a Doutora estuda no IGA
(Instituto de Gastronomia das Américas) e receberá em breve o título de Chef. Porém, sua relação com a cozinha vem
desde a infância.

Acostumada a realizar pratos de diversas cozinhas, como
italianas, alemãs e mineiras, a Doutora não nega suas raízes
e também utiliza o famoso fogão a lenha para realizar suas
receitas.
“Nasci e cresci em São Paulo, mas sempre me encantei
com a forma que minha avó cozinhava no fogão a lenha
em Ribeirão Preto. Construí uma casa aqui SP, e a primeira
providencia foi mandar fazer um fogão a lenha.
Sozinha e aos poucos comecei a aprender a colocar fogo
no fogão, porque não é churrasqueira e não se pode colocar álcool para acender. Eita tarefa difícil, depois aprendi
que precisaria de jornal e gravetos para a tarefa. Aos poucos aprendi a fazer arroz neste fogão para não virar carnavalesco e sair em blocos. Hoje faço qualquer comida neste
fogão, especialmente feijoada que ca maravilhosa. Eu
que era uma caipira de São Paulo, hoje sou totalmente
adaptada.”

Veja uma receita, especialidade da Doutora Teresa
Cristina Beltrani:

Doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias
O Juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, titular da 15ª região possuí uma ligação familiar muito forte com a cozinha. “Comecei a me interessar pela cozinha a partir da inuência do
meu pai. Ele trabalhou a vida toda como garçom e mâitre e
cozinhava muito bem. Vendo-o fazer as coisas em casa, interessei-me pela cozinha e passei a arriscar alguns pratos. Já
adolescente, fui trabalhar com ele em um restaurante, fazendo "bico" no m de semana, o que me ajudou a pagar a
faculdade (trabalhei ali dos 16 aos 22 anos). Por um breve período, ele foi proprietário de um estabelecimento, onde também trabalhei. Embora não tivesse trabalhado diretamente
na cozinha nesses locais, acabei tendo uma proximidade
muito grande com a gastronomia. Na realidade, toda minha
família é ligada à gastronomia. Além de meu pai, já falecido,
minha mãe e meus dois irmãos cozinham regularmente e
muito bem. E meu lho mais velho acabou de se formar em
Gastronomia no Centro Universitário SENAC de Águas de
São Pedro.”
Em seu repertório culinário destacam-se as massas, e principalmente, os risotos.

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
Ingredientes:
 250g de mignon cortado para escalopes

“Gosto muito de fazer massas, molhos, carnes e risotos. Mas
procuro cozinhar de tudo. Gosto de colecionar livros e revistas de gastronomia, e sempre arrisco uma ou outra receita diferente. Acho que minha especialidade são os risotos, que
normalmente são elogiados pelos comensais.”

 50g de presunto cru em fatias
 Folhas de sálvia
 Farinha de trigo
 Sal
 Cebolinhas glaceadas
 150g de cebolinhas
 20 ml de vinho do porto
 20g de açúcar
 15g manteiga

Preparo:
1. Dispor sobre os escalopes uma fatia de presunto
cru e uma folha de sálvia. Prender o presunto e a sálvia com um palito;
2. Em um recipiente colocar a farinha junto com sal e
empanar os bifes;
3. Em uma frigideira com um pouco de azeite selar os
saltimboccas;
4. Acomodar em uma forma e levar ao forno moderado durante 5 minutos;
5. Descascar as cebolinhas, cortar em metades e saltear em manteiga, agregar o porto e por último o açúcar;
6. Quando tiver tomado cor e estejam tenras, retirar
do fogo, retirar o palito da carne e servir.
AMATRAXV
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Doutora Adriane da Silva Martins
A culinária também está no cotidiano da Doutora Adriane
da Silva Martins, Juíza Substituta da 15º região, com suas famosas fogazzas.
“Não sou exatamente uma juíza gourmet, mas gosto muito de cozinhar. O que sempre faço e já é uma tradição há
mais de 20 anos, são as fogazzas.
As reuniões são festivas. Já chegamos a reunir mais de 100
amigos, inclusive a turma da faculdade.Todos ajudam.

RECEITA DA FOGAZZA
Ingredientes da Massa:
 1 Kg de farinha de trigo
 400 ml de água morna
 50 gramas de fermento biológico fresco
 5 colheres de manteiga
 2 ovos
 1 colher de sal
 1 colher de açúcar

AMATRAXV

Preparo:
Basta misturar tudo, sovar e deixar crescer por 30 minutos. Abra com rolo, recheie como desejar e frite em imersão.
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Uma sugestão é a fogazza doce, que pode ser feita de banana, com açúcar e canela para nalizar.
A fogazza também pode ser assada. Nesse caso, basta
pincelar ovos batidos e levar ao forno, mas a Doutora
Adriane avisa:“as maravilhosas são as fritas”.

Muitas vezes preparamos as massas e os amigos levam os
recheios variados e a criatividade não tem m: bacalhau, camarão, palmito, queijos, carne, atum, calabresa, frango, milho, carne seca, escarola etc. O recheio que mais gostam é
de frango com requeijão. Até as crianças ajudam abrir as
massas. É uma festa.
Os amigos só avisam: não saia de casa sábado, porque vamos comer fogazza. Não precisa nem convidar.
A receita é da nona e aprendi com meu marido.”

Nossas Histórias
JOÃO BAPTISTA CILLI FILHO
Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho de Araraquara

A Vida Como ela Não é
Q

uando terminei de ler a contestação, peguei-me na liderança da turma do linchamento, cheio de moralismos. Não era um prejulgamento. Era a experimentação involuntária da hipótese da barbárie. A adrenalina
da pedra na mão.

Estava aliviado. Parece que a verdade seria revelada, sem ltros.

Fiquei na expectativa de ver a face daquele hipotético monstro,
um ser violento e repugnante.

(A petição inicial negava o fato.)

Apregoação feita.
O homem que entrava tinha uma serenidade incômoda, que só
um psicopata conseguiria manter, mesmo diante de suas transgressões.
O semblante do advogado do Asilo engrossava o coro dos indignados.

- Sra. Mônica, conhece aquele senhor ali?
- Conheço sim. É o José, que era zelador.
- Ele já esteve em seu quarto no Asilo?
- Muitas vezes.
- Ele ia lá para quê?
- Ah, doutor, para prosear.
- Ele te tocou em alguma vez.
-Tocou sim.

Perguntei por perguntar:

Não sabia se deveria ser direto. Não queria ser indelicado ou grosseiro.

- Há possibilidade de conciliação?

- A senhora deixou.

A resposta foi a esperada:

- Deixei, né.

- Nenhuma possibilidade. O senhor leu a contestação, Excelência?

O “né” poderia dar margem a uma dubiedade. Seria um “diante
das circunstâncias”?

Uma lembrança, como se em algum lugar do meu subconsciente houvesse um chamado à razão, veio:

Então, vai:

- O senhor sabe que o ônus da prova é da reclamada né? A denúncia é grave.

- Sim.

- Excelência, trouxemos a própria vítima e a sua vizinha de quarto, a denunciante.
Olhei para o Sr. José, o reclamante, para ver se captava alguma reação confessa. Nada. A mesma serenidade estava ali.

- Ele te abraçou ou beijou?
- Houve sexo?
- Sim.
- Mas, a senhora gostou?

- Quem quer ouvir, primeiro, Doutor?

O “gostou” foi a transformação do “consentiu” do cérebro às minhas cordas vocais, sem que pudesse perceber.

- Pode chamar a própria vítima, Excelência, Dona Mônica.

Sem pausa:

Estava na expectativa da aparição de uma idosa indefesa, com
aquela face esfacelada dos corpos e das almas que são violentados. Como poderia ter aguentado aquelas visitas habituais e
sombrias e quão foi heroína a amiga denunciante. Pensei se já
não seria crueldade trazê-la, mas se ela veio, talvez, fosse porque
desejasse“Justiça”,

- Ô!

A Dona Mônica entrou. Não houve incertezas em seus passos.
Era uma idosa, mas de um andar sem marcas. Fez um único cumprimento, justamente, ao Sr. José, como se fossem dois senhores
que, há tempos, não se viam, mas, de forma ligeira, se reconheciam, em rostos e histórias.
A qualicação revelou os 74 anos da Dona Mônica. Sr. José tinha
65.

Foi um "Claro!" de mulher.
Olhei para o Sr. José, já esperando uma cara de Primo Basílio, mas
não havia ninguém traído, a não ser uma sociedade hipócrita, na
qual o ambiente do trabalho é um internato opressor, no qual
um zelador de Asilo, mesmo em suas horas de descanso, não pode amar e ser amado.
Ao patrono do Asilo:
- O senhor tem alguma pergunta?
- Não. Temos uma proposta. Queremos reconsiderar a justa causa e pagar todas as verbas rescisórias do Sr. José.
- Com a multa do 477?

Não pude deixar de encará-la, por algum tempo. Não via medo,
nem indignação. Não havia nem a coragem de que quem enfrenta, face a face, as marcas de uma violência.

- Sim.

Perguntei se diria a verdade, sob as consequências da lei.

“E quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração, e quem irá dizer que não existe razão.”

Era um“Claro”de vó. Quem há de duvidar de um“Claro”de vó.

AMATRAXV

- Claro!

Um pedaço de uma canção me tomou o resto do dia:
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Trabalho, Justiça e Cidadania
CRISTIANE MONTENEGRO RONDELLI
Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Americana e
Diretora de Direitos Humanos e Cidadania da AMATRA XV

O TJC e seu papel para a
associação dos magistrados
O Programa Trabalho, Justiça e Cidadania promove a aproximação
do Judiciário com a Sociedade, quebra paradigmas e preconceitos

C

omo Diretora de Direitos Humanos e Cidadania
da nossa AMATRA XV, tenho como competência
cuidar da coordenação de atividades pertinentes
ao programa Trabalho, Justiça e Cidadania, promovendo
iniciativas que visem efetivar a implantação e manutenção
do programa em todas as circunscrições da 15ª. Região
(art. 37).
Esse programa, portanto, está expressamente previsto em
nosso estatuto e tem perfeita anidade com muitas das nalidades da Associação, previstas no seu artigo 2o, pois é
de interesse dos associados que haja a promoção de ações
para o prestígio da Justiça do Trabalho e pela dignidade do
Poder Judiciário.

AMATRAXV

Gradativamente as atividades do TJC estão se expandido e
atingindo cada vez mais cidades em nossa região. O Programa TJC – Trabalho, Justiça e Cidadania foi criado em
2004 pela ANAMATRA e a partir de 2009 passou a ser aplicado efetivamente por aqui. As incansáveis juízas Maria
Inês Corrêa de Cerqueira César Targa, Adriene Sidnei de
Moura David Diamantino e Rita de
Cássia Scagliusi
do Carmo iniciaram a aplicação
do programa e
desde então há
cada vez mais colegas envolvidos
e contagiados
com essa atividade que também
faz parte da atuação do magistrado. A primeira
competência está se cumprindo.
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Mas quero dar ênfase à relação

com as nalidades da associação e o TJC, pois um dos principais objetivos desse programa é a aproximação do Judiciário com a Sociedade e a quebra de paradigmas e preconceitos. As ações do TJC prestigiam todos os associados
e promovem a dignidade do Judiciário. Com esse programa o juiz se aproxima de uma população carente de informações e com sede de justiça.
Sabemos que nesse momento de total descrédito de instituições públicas, o Judiciário também é atingido e, nas poucas situações em que é valorizado, isto se dá por uma personicação, como o exemplo do juiz que atua na operação
lava-jato, o que é insuciente e nem sempre positivo.
O trabalho do TJC pode parecer pequeno e até insignicante para alguns que não percebem a dimensão e a potência das ações. As sementes são lançadas em pequenas
conversas, palestras, capacitação de professores, e o terreno é fértil. Fazemos muito com pequenas doses de boa
vontade, num “bate-papo” com alunos de escolas de jovens e adultos, o antigo supletivo. Os alunos dessas escolas
estão no mercado de trabalho e têm uma rica experiência
de vida.
A metodologia do programa consiste em três fases: a capacitação de professores, as visitas das escolas e a culminân-

cia. No primeiro passo, com os professores, já há uma promoção dessa valorização do Judiciário. Os professores têm
contato com noções de direito e temas correlatos ao Direito do Trabalho. São multiplicadores desses conceitos e esse evento é engrandecedor para todos os personagens.
A segunda fase, das visitas nas escolas, o juiz tem o contato
com um público emocionado e emocionante. Nesse momento singelo para nós, mas de grande expectativa para
os alunos, há o esclarecimento de muitas dúvidas e serve
de desabafo para muitos. Devemos nos expressar de maneira simples e clara para atingirmos o objetivo de maior proximidade e quebrarmos um pouco dos preconceitos.
Na culminância, que é a última fase, os alunos apresentam
de forma artística os conceitos absorvidos nas aulas criativas dadas pelos professores multiplicadores que receberam as informações na capacitação.
No intermeio dessas fases, podem ser realizadas outras atividades.
Nosso maior trabalho é feito atualmente em Campinas, onde atingimos mais de 5.000 alunos diretamente, em 30 escolas. A capacitação foi oferecida para cerca de 500 professores de Campinas, Indaiatuba e Vinhedo. Também zemos a capacitação em Valinhos, Americana, Sorocaba, Porto Ferreira e Echaporã.

nos na gratagem e até certa evasão em consequência dessa prática. Para se evitar as faltas das aulas, a partir desse interesse, o SindiVarejista chamou um artista na área, muito
conhecido deste público e também internacionalmente,
para realização de ocinas com a temáticaTrabalho, Justiça
e Cidadania. Gustavo Nénão, campineiro e arte-educador,
ministrou palestras com professores da escola municipal Pierre Bonhomme, na Vila Industrial e também coordenou as
ocinas com os alunos. Os painéis resultantes dessas ocinas formaram uma linda exposição itinerante que já passou pelo SENAC, pelo Fórum Trabalhista de Campinas e o
saguão do Palácio dos Jequitibás, prefeitura de Campinas.
As culminâncias realizadas nesse ano foram emocionantes. Em Campinas a festa foi grandiosa e aconteceu no
Sesc, onde houve a premiação dos concursos de redação e
de fotograa, cujo tema era “Retratos da Vida – O Trabalho
Justo e Cidadão”. As redações premiadas foram interpretadas por uma artista e as fotograas nalistas foram expostas. No nal a festa foi encerrada com um ashmob de todos os alunos dançando a música“Trabalhador Brasileiro”.
A AMATRA XV, com o TJC, está proporcionando, com essas
ações o prestígio do ser humano e a valorização do Judiciário.

Para podermos expandir o trabalho rmamos parcerias
com o INSS, SEBRAE, SindiVarejista, SENAC, Sesc, e temos
um forte apoio do MPT. Com esses parceiros novas ideias
surgem e muitos projetos são interligados em favor da cidadania e dos direitos humanos. Para exemplicar um deles
em andamento, posso citar o idealizado pelo SindiVarejista, numa das escolas de Campinas.
O professor de artes identicou o interesse de alguns aluAMATRAXV
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Dicas de Viagem
SOFIA LIMA DUTRA
Juíza do Trabalho da 15ª Região e
Integrante da Comissão de Prerrogativas da AMATRA XV

O Sol da meia-noite

Rússia
D

esembarcar em Moscou foi a realização de um sonho acalentado há mais de 20 anos, desde as primeiras aulas de história na escola sobre a Revolução Russa. E chegar à Cidade Áurea no dia das comemorações dos setenta anos do m da Segunda Grande Guerra
encantou-me profundamente.
O Dia da Vitória é celebrado todo dia 09 de maio, em razão
do fuso horário russo. A comemoração foi marcada pela
presença de líderes estrangeiros, que assistiram ao desle
de militares com uniformes usados na Segunda Guerra, e
pela exibição de mísseis balísticos e dos tanques mais poderosos do mundo. A embalada esquadrilha da fumaça encerrou o evento com um grande espetáculo, para delírio
da multidão.
Não obstante ao clima de festa, não pude deixar de notar a
tensão que ainda paira em um país que enfrentou sucessivas guerras e que há pouco tempo deixou o comunismo
de lado; sendo visível o embaraço demonstrado pelos guias locais diante dos questionamentos acerca do antigo regime político soviético.
A língua inglesa não é mais um tabu, naquele lugar; porém
ainda existem pontos centrais e turísticos, onde esse idioma é falado pelos nativos com certa diculdade.
Ao mesmo tempo em que a cidade exala história, também
somos arrebatados pela sua música, arte, culinária e arquitetura.

AMATRAXV

A Praça Vermelha é a grande atração da cidade. Nela, imperdível é a visita ao complexo amuralhado do Kremlin, antiga residência dos Czares russos e que atualmente serve
de sede do governo. É necessário de um a dois dias para conhecer este conjunto arquitetônico, que abriga um museu
acolhendo obras de arte dos séculos IV ao XX, cujo destaque está para a coleção de ourivesaria e objetos da vida cotidiana da corte czarista.
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Em frente à torre do Kremlin está situada a Catedral de São
Basílio, pertencente à Igreja Ortodoxa. Sua belíssima fachada revela facilmente porque é o monumento mais conhecido da Rússia. Sua estrutura é curiosa, pois agrega um conjunto de nove igrejas em uma única base. Por sorte, o monumento ainda está de pé, pois Napoleão tentou explodilo, felizmente sem sucesso.

Igreja do Sangue Derramado, São Petersburgo

Saindo da Praça e caminhando pelas largas ruas moscovitas chega-se ao Teatro Bolshoi, famoso por seus espetáculos de ópera e de balé. Em razão da grande procura pelos
shows apresentados no local, a sugestão é adquirir antecipadamente os ingressos, o que pode ser feito tranquilamente pelo site do teatro (www.bolshoimoscow.com). A
compra é segura e a entrega dos bilhetes é feita diretamente no hotel.
Assisti a produção intitulada Don Quixote, cuja coreograa
resgata a história escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes, sobre o pequeno dalgo castelhano que "perde a razão" e percorre a Espanha em busca de aventuras, tentando imitar os heróis dos romances de cavalaria. O gurino
impecável, a cadência dos bailarinos, a trilha sonora sensacional e a beleza do interior do teatro tornam a noite inesquecível.
Em frente ao Bolshoi há um grande busto de Karl Marx, onde os turistas aglomeram-se para uma foto com a estátua
do lósofo idealizador dos princípios básicos buscados

através da Revolução Russa de 1917.
Nesta mesma redondeza encontra-se o imponente edifício amarelo da KGB – Comitê de Segurança do Estado –, a
principal organização de
serviços secretos da União
Soviética. A visita ao museu deve ser preferencialmente pré-agendada, o
que pode ser feito por
agências de turismo. A exposição é composta por
objetos de espionagem
com tecnologia de ponta
para um período como a
Guerra Fria, como microtransmissor em sola de sapato e câmera instalada
em canetas.

São Petersburgo. O lugar é sensacional e totalmente preparado para receber turistas, especialmente porque o inglês é muito bem falado e a receptividade do povo é ímpar.
O Hermitage, situado às
margens do Rio Neva, é
um dos maiores museus
de arte do mundo. O
complexo possui um
acervo de mais de 3 milhões de peças e é constituído por dez prédios,
incluindo uma academia musical e um teatro.
A arquitetura do local impressiona e o teatro oportuniza apreciar novamente o balé russo. O
emocionante espetáculo Lago dos Cisnes, com
a trilha sonora marcante
de Tchaikovsky (ingressos em www.russianbroadway.com), foi o ápice
desta viagem. Aliás, a casa onde o compositor tomou as primeiras aulas
de música ainda está
conservada, porém temos acesso apenas à fachada.

Da superfície para o subsolo, a austeridade do Metrô de Moscou torna o local uma parada obrigatória. É um passeio sosticado e de baixo custo. Construído na Década de 1930
por Josef Stalin, suas estações abrigam suntuosa decoração palaciana, permeada da ideologia propagada pela Revolução coCatedral de São Basílio, Moscou
Outro teatro incrível é o
munista, tanto que em diMariinsky, que possui
versas estações há refeuma das mais famosas
rência à famosa gura da
companhias de balé do mundo e ainda proporciona confoice e do martelo, bem como estátuas de Lênin e do prócertos de altíssimo nível. Pude assistir a uma Orquestra, paprio Stalin. Os Governos subsequentes mantiveram a linha
ra a qual os ingressos podem ser adquiridos da mesma fordecorativa do subterrâneo, sendo que as mais recentes são
ma como no Bolshoi (www.mariinskiy.com).
extravagantes e arrojadas, com muitas cores, iluminação e
adornos de formatos diversos.
De volta à superfície, o passeio noturno é uma atração e
tanto. As luzes dos imponentes prédios evidenciam a modernidade da capital russa e a grandiosidade de sua arquitetura, como o prédio da Universidade de Moscou.
Para os fãs de literatura, recomendo conhecer a residência
de Leon Tolstoi, situada a 200 quilômetros da Capital, em
Iásnaia Poliana. O percurso pode ser feito de trem, aproveitando a bela paisagem durante todo o trajeto. A propriedade é ampla e no museu montado na casa do escritor é possível visitar o quarto, onde ainda repousa sobre o criadomudo um volume dos“Irmãos Karamazov”, de Dostoiévski.
E minha passagem por Moscou não seria completa sem
uma visita ao estádio que receberá a abertura e sediará a nal da próxima Copa do Mundo, o Luzhniki.

AMATRAXV

A setecentos e quarenta e três quilômetros da Capital russa
encontra-se um verdadeiro museu a céu aberto, chamado

Blini, Mousse de
chocolate com
frutas vermelhas e
Guisado de Rena
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Dicas de Viagem

Universidade de Moscou, Metrô,
Centro da cidade e Teatro Bolshoi

A Catedral do Sangue Derramado destaca-se por sua beleza ímpar e é, sem dúvida, um dos pontos turísticos mais visitados do ex Leningrado. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua cúpula foi atingida por uma bomba, que por não
ter explodido cou ali por dezenove anos até ser retirada. A
decoração interna ca a cargo dos mosaicos, que formam
representações de cenas bíblicas. Como a Catedral ca situada às margens do Canal Griboedov, é possível emendar
um passeio de barco e encantar-se com uma visão especial
da cidade como um todo.
Igualmente bela é a Catedral
de Pedro e Paulo, forticação
que deu origem à cidade. Este
templo tem sido o local de sepultamento dos imperadores
russos desde o tempo do czar
Pedro, o Grande. A vista daTorre do sino, com mais de 100
metros de altura, é espetacular.

AMATRAXV

Tão impressionante quanto a
cultura e a história russa é a
sua culinária. Vai desde o conhecido Estrogonofe, passando pelo saboroso Blini, que é uma panqueca feita com
uma massa bem na, recheada com cogumelos, caviar e
Smetana (creme de leite azedo) até à surpreendente carne
de rena.
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Dentre os doces, recomento o kazinaki, feito de semente
de girassol, mel e nozes. O chocolate e as frutas também fazem sucesso em solo russo e as sobremesas com estes in-

Matrioskas, Lago dos Cisnes, São Petersburgo,
Letreiro da fachada da casa de Tchaikovsky

gredientes são de tirar o fôlego.
Optei por visitar o país em maio para aproveitar o delicioso
clima da primavera e poder caminhar pelas suas amplas
avenidas, contemplando cada detalhe das construções históricas, apreciar as ores características da estação (alguns
tímidos girassóis) e olhar para
as lojas de souvenir e ver dezenas de matrioskas (bonequinhas) enleiradas, fazendo da
Rússia um dos mais lindos cartões postais do mundo.
E, numa dessas andanças, lá estava ele, o sol da meia-noite.
Tão imponente tão belo e tão
esperado. O fenômeno tem início entre os meses de maio e
junho e faz das noites brancas
um verdadeiro espetáculo da
natureza.
Diante disso tudo, voltei feliz
em realizar o sonho de menina, mas com desejo de retornar e conhecer tantas outras
coisas que o tempo não me
permitiu desta vez, como a famosa rotaTransiberiana.
Kremlin,
Canhão da Segunda
Guerra e KGB

Espero ter despertado em cada um a vontade de se deixar
encantar pela Rússia e ser levado a uma viagem única e instigante.
Segundo Tolstoi,“há quem passe pelo bosque e apenas veja lenha para a fogueira”. Tenho certeza de que vocês verão
além.

ANS-nº 30413-1

10 Razões para você aderir ao
Plano de Saúde da ABAS 15
01
06
M
M
Você estará ingressando em um Plano
de Saúde de excepcional custo x benefício, atendimento personalizado, concebido e gerido com absoluto rigor técnico, sem fins lucrativos e dirigido pelos próprios associados (autogerido).
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M

Você poderá incluir como dependentes/beneficiários do plano vasto leque de
familiares: cônjuge, companheiro(a), filhos solteiros ou casados, genros e noras, netos, bisnetos, sobrinhos, pais, sogros e irmãos solteiros.
Estenda a toda sua família a garantia em saúde
oferecida por nossa entidade.
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M

Além de oferecer cobertura para despesas com internações hospitalares por causas clínicas, cirúrgicas, obstétricas e psiquiátricas, o Plano ABAS 15 também cobre gastos
com cirurgias e tratamentos ambulatoriais, exames diagnósticos, emergências em prontosocorro, consulta preventiva anual contra o câncer ginecológico ou prostático, assim como fisioterapias e acupunturas (na forma estatutária).
A acomodação hospitalar prevista pela cobertura consiste em apartamento privativo com direito a acompanhante.
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M

O Plano ABAS 15 possibilita três modalidades de utilização dos benefícios assistenciais: sistema de livre-escolha e reembolso,
rede credenciada própria de alto nível e parceria com o Sistema Unimed (plano máster nacional/apartamento privativo).

05
M

Para sua plena tranquilidade, na hipótese
de internações e cirurgias de alto custo,
nosso sistema de livre-escolha e reembolso prevê a concessão de adiantamento de valores, para apoiá-lo no caso de despesas urgentes.

Ingressando no Plano ABAS 15, você poderá ficar isento do cumprimento das carências regulares, pelo aproveitamento do período cumprido em outro plano de saúde (consulte nossas condições).
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Aderindo à ABAS 15, nosso plano de saúde autogerido também será seu, sendo
certo que eventuais sobras operacionais serão
sempre e exclusivamente destinadas a beneficiar os próprios associados, por meio do aumento da margem de segurança financeira do
sistema (fundo de reserva da entidade).
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Suas contribuições à entidade poderão
ser normalmente deduzidas nas declarações anuais do imposto sobre a renda.
Na ABAS 15, diferentemente dos planos
comerciais, você participa da gestão do
sistema e tem voz ativa na definição das políticas de preços, coberturas/benefícios, escolha
de dirigentes e, especialmente, tem tranquilidade e segurança de contar com uma administração absolutamente transparente. Nossa entidade possui certificação da qualidade ISO 9001 e
submete-se a processos de auditoria externa independente, assim como ao controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (Autorização de Funcionamento Definitiva - Registro 30413-1).
O objetivo da existência da ABAS 15 é cu10
M idar da saúde de seus integrantes e ga-

rantir o acesso a medicina de qualidade, com valores contributivos acessíveis. Na ABAS 15, você, sua saúde e a de sua família estão sempre
em primeiro lugar.

Para mais informações, consulte nosso site:

www.abas15.com.br

Eventos
CAMILA CERONI SCARABELLI
Juíza do Trabalho da 15ª Região e
Diretora de Cursos de Duração Continuada da ESMAT 15

III Simpósio Nacional de
Direito do Trabalho Desportivo
O evento foi coordenado pela Desembargadora Federal Ana Paula
Pellegrina Lockmann e pelo Presidente da Comissão de Direito Desportivo
da OAB Campinas Doutor Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira

A

conteceu nos dias 17 e 18 de setembro de 2015 o
III Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo na Unisal/Campinas. O evento foi organizado pela AMATRA XV - Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, ESMAT 15 – Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região,
IBDD – Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, Ordem
dos Advogados do Brasil – 3ª Subseção/Campinas. Contou
com apoio de diversas entidades, dentre as quais o TRT-15,
EJUD15, CBA, OAB/ESA, Iusport, IAJ, SLPC, ANDD, ALADDE,
dentre outros.

AMATRAXV

O objetivo do evento foi de apresentar temas atuais e relevantes envolvendo Direito Desportivo e de Direito do Trabalho, com foco nos aspectos jurídicos relativos à proteção
de atletas em formação e do clube formador, inclusive no
que diz respeito a transferências, cessões temporárias, solução alternativa de conitos. Contou também com painéis
relativos ao funcionamento do Tribunal Arbitral do Esporte
(TAS/CAS), além discussão de casos esportivos célebres na
Justiça do Trabalho envolvendo atletas de futebol prossional.
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Os coordenadores do evento – a Desembargadora Federal
do Trabalho do TRT 15ª Região Drª Ana Paula Pellegrina

Lockmann e o advogado e auditor da 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol
Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira – à semelhança
dos dois Simpósios e da Conferência Internacional realizados em anos anteriores, organizaram um evento de magnitude na área de Direito do Trabalho Desportivo, atraindo
público especializado e interessado em se manter atualizado com as questões mais relevantes dessa área.
O evento contou com a participação de Magistrados do
Trabalho de vários Regionais e da Corte Trabalhista, advogados, dirigentes de federações e de clubes de futebol,
atletas (inclusive atleta olímpico), agentes e intermediários
de atletas, professores, pesquisadores e estudantes em geral.Também prestigiaram o evento o Ministro doTST Dr. Guilherme Augusto Caputo Bastos e o Ministro do TST Aposentado Dr. Pedro PauloTeixeira Manus.
Os Desembargadores Federais do Trabalho do TRT 15ª Região Drª Ana Paula Pellegrina Lockmann, também coordenadora do evento, e Dr. Francisco Alberto da Motta Peixoto
Giordani, Diretor da Escola Judicial – EJUD15, abrilhantaram a conferência de abertura com a temática“Discriminação contra a mulher e Assédio no Trabalho Desportivo”, em
mesa presidida pelo advogado Dr. Leonardo Andreotti Pau-

lo de Oliveira.
O segundo dia desse III Simpósio foi organizado em cinco
blocos, dos quais o primeiro painel foi presidido pela Juíza
doTrabalho da 15ª Região e do Juizado Especial da Infância
e da Adolescência da circunscrição de Campinas/SP Drª Camila Ceroni Scarabelli, tendo como palestrantes o Diretor
Jurídico do Cruzeiro Esporte Clube Dr. Fabiano de Oliveira
Costa e o Advogado do Sport Club Corinthians Paulista.
O primeiro palestrante explanou sobre “Visão crítica das
normas brasileiras de proteção ao clube formador”, inclusive abordando a questão da multa bilateral, mecanismos
de solidariedade e transferência internacional de atletas
prossionais. O segundo palestrante discorreu sobre “As
normas internacionais de formação de atletas”, abordando
efeitos da nulidade do contrato de gerenciamento de carreira de atletas, contrato especial de direito desportivo, indenização a favor do clube formador por contrato e direito
de preferência.
O segundo painel foi presidido pelo Desembargador Diretor da EJUD15 Dr. Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani e contou com palestras sobre “Visão crítica do Novo
Regulamento Nacional de Transferências da CBF”e“Aspectos Jurídicos da Cessão Temporária do Atleta Prossional”,
proferidas, respectivamente, pelo Doutor e Mestre em Direito Civil pela USP Dr. Felipe Legrazie Ezabella e pelo Mestre
em Direito do Trabalho pela USP Dr. Carlos Eduardo Ambiel.
A tarde de sexta feira contou com a mais três palestras, debates sobre casos polêmicos e conhecidos envolvendo
atletas de futebol e uma relevante conferência de encerramento com palestrante internacional.
O terceiro painel foi presidido pelo Juiz do Trabalho Titular
em Sorocaba e do Juizado Especial da Infância e Adolescência daquela localidade Dr. Firmino Alves Lima, o qual coordenou a mesa composta por três palestrantes, quais sejam: Ministro aposentado do TST e Diretor da Faculdade de
Direito da PUC/SP Dr. Pedro Paulo Teixeira Manus que palestrou sobre as “Formas alternativas de Solução de conitos laborais no Desporto”; Auditor do STJD do Futebol, coordenador acadêmico da ESA e do simpósio Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira que abordou a
“Organização e Funcionamento do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS/CAS)”; e coordenador da pós
graduação em Direito do Trabalho da PUC/MG Dr.
Davidson Malacco que explanou sobre a“Natureza
da Remuneração de Atletas no Esporte”.

A conferência de encerramento proferida com excelência
pelo professor da Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra Dr. João Leal Amado com o tema “Novos Rumos
do Direito do Trabalho Desportivo”, o qual alinhavou os
pontos abordados nos painéis anteriores com o direito internacional português.
Na oportunidade, o conferencista promoveu a integração
das demais temáticas abordadas no Simpósio, as comparando com a normatização de Direito Desportivo português, inclusive acerca das particularidades do contrato de
trabalho desportivo português, cedência temporária de
atletas e responsabilização solidária de clubes cedente e
cessionário pelas retribuições, possibilidade de o atleta cedido participar de eventos envolvendo os clubes que participaram do contrato de cedência e seus limites, vedação
legal expressa de assédio no âmbito das relações de trabalho desportivo, ao nal concluindo com sua visão sobre os
novos rumos do Direito doTrabalho Desportivo.
Ao nal, foi lançado o livro Direito do Trabalho e Desporto,
volume II, elaborado sob coordenação do advogado Dr. Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira, contendo prefácio do
Ministro do TST Guilherme Augusto Caputo Bastos e com
apresentação do ministro aposentado do TST Dr. Pedro Paulo Teixeira Manus. Referida obra contém artigos de autoria dos Desembargadores Federais do Trabalho da 15ª Região Drª Ana Paula Pellegrina Lockmann e Dr. Francisco
Alberto da Motta Peixoto Giordani, bem como do Juiz do
TrabalhoTitular Dr. Firmino Alves Lima.
O público participante acompanhou atentamente às palestras e a conferência de encerramento, permanecendo
em peso até o nal do evento de lançamento da mencionada obra, ansiosos pela concretização da promessa dos
organizadores quanto à realização do 4º Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo em setembro de
2016.

AMATRAXV

Na sequência, os debates foram enriquecidos com
a Mesa Redonda sobre“Casos“Esportivos”Célebres
na Justiça do Trabalho”, da qual participaram a advogada especialista em Direito Desportivo Drª Luciana Lopes da Costa e o Juiz do Trabalho da 1ª Região/Rio de Janeiro Dr. Marcelo Moura, mediados
pelo advogado da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Dr. Sandro Trindade, os quais

debateram vários casos divulgados na imprensa e já transitados em julgado na Justiça doTrabalho e na Desportiva, tais como os envolvendo os atletas prossionais de futebol
Sheik, Adriano, Romário, dentre outros.
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Eventos
RONALDO OLIVEIRA SIANDELA
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Piedade
e Diretor de Assuntos Legislativos da AMATRA XV

2o Congresso Interinstitucional
de Magistrados do Estado
de São Paulo
Evento reuniu magistrados de primeiro e segundo graus de
todos os ramos, contando com a presença do Ministro
Ricardo Lewandowski, Presidente do STF e do CNJ

M

AMATRAXV

agistrados estaduais, trabalhistas, federais e militares,
além de advogados e estudantes, estiveram presentes no 2º
Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo, realizado no dia 27 de novembro, no auditório da Fundação Ubaldino do
Amaral, em Sorocaba/SP.
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O objetivo do Congresso, já em sua segunda edição, organizado pela
AMATRA XV, em parceria com a
AMATRA-2, APAMAGIS e AJUFESP, é
propiciar a aproximação interinstitucional entre os magistrados e entre as

instituições do Poder Judiciário, para
discussão dos assuntos pertinentes à
carreira e à atividade jurisdicional, fomentando o estabelecimento de parcerias que possibilitem o enfrentamento de problemas comuns e a melhoria na prestação jurisdicional.
A mesa de abertura foi composta pelos presidentes das associações estaduais: o Juiz Luís Rodrigo Fernandes
Braga, Presidente da AMATRA XV; o Juiz Jayme de Oliveira, Presidente da
APAMAGIS; o Juiz Fernando Marcelo
Mendes, Presidente da AJUFESP; a Juíza Patrícia Almeida Ramos, Presiden-

te da AMATRA-2 e o Juiz Militar Orlando Eduardo Geraldi, que representou
o Presidente da AMAJME, Desembargador Getúlio Corrêa.
Os magistrados discorreram sobre a
importância do evento, as agruras e
os desaos da magistratura nacional,
sempre focando na necessidade de
realização de atividades conjuntas,
buscando a força que decorre da unidade.
Em seguida, como já é tradição do
evento, foi realizada uma atividade
de cunho acadêmico, consistente

mocracia e justiça brasileiras. Também falou sobre a intenção de implantar, ainda em sua gestão, um canal de discussão permanente a respeito da autonomia orçamentária do
Poder Judiciário, assim como uma
metodologia para discussão participativa dos orçamentos.
Compuseram a mesa de encerramento o Prefeito do Município de Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio; o
Deputado FederalVitor Lippi; a Deputada Estadual Maria Lúcia Amary, Presidente em exercício da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo e o
Senhor Laelso Rodrigues, Presidente
da Fundação Ubaldino do Amaral.
em palestra do Ministro Sidnei Beneti, do STJ, recentemente jubilado, sobre o Novo Código de Processo Civil.
A apresentação coube ao colega Juiz
Guilherme Guimarães Feliciano, VicePresidente da ANAMATRA.
O período da tarde iniciou-se com o
“Diálogo com o CNJ”, apresentado pelo Juiz Antônio César Bochenek, Presidente da AJUFE, tendo como participantes os Conselheiros do CNJ representantes de primeiro grau, Juiz
Carlos Eduardo Oliveira Dias (Justiça
do Trabalho) e Juiz Fernando César
Baptista de Mattos (Justiça Federal),
que apresentaram uma visão geral
do Poder Judiciário e suas perspectivas. O Conselheiro Bruno Ronchetti
de Castro, representante da Justiça
Estadual, participou da Programação
no período da manhã, retornando para o painel “Fala dos Presidentes dos
Tribunais”e encerramento.
Em seguida realizou-se painel com
uma breve apresentação de representantes das Escolas Judiciais, que
unissonamente declararam a intenção de dialogar para viabilizar a realização de atividades conjuntas. Participaram os Desembargadores Fernando Antonio Maia da Cunha (EPM),
João Batista Martins Cesar (EJUD 15),
Armando Augusto Pinheiro Pires
(EJUD 2) e Paulo Sérgio Domingues
(EMAG), além do Juiz Militar Orlando
Eduardo Geraldi (EJMSP).

O pronunciamento de encerramento
cou a cargo do Chefe do Poder Judiciário, Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente do STF e do CNJ.
O Ministro ressaltou a importância da
união dos magistrados, assim como a
vital relevância da categoria para a de-

Prestigiaram o evento, além de outras autoridades, três juízes auxiliares
do Ministro Lewandowski: Paulo Schimidt (Gabinete da Presidência do STF,
ex-Presidente da ANAMATRA), Walter
Godoy dos Santos Junior (Gabinete
da Presidência do STF) e Bráulio Gabriel Gusmão (Gabinete da Presidência do CNJ).
Após o encerramento foi servido um
coquetel.
O evento foi organizado pela
AMATRA XV, APAMAGIS, AJUFESP e
A M AT R A 2 , c o m o a p o i o d a
ANAMATRA e da AJUFE.
A comissão organizadora foi formada
pelos juízes Ronaldo Oliveira Siandela, Diretor de Assuntos Legislativos da
AMATRA XV; Fernando Marcelo Mendes, Presidente da AJUFESP e Hugo
Leandro Maranzano, Coordenador
da APAMAGIS em Sorocaba.

AMATRAXV

Seguindo a programação, passou-se
ao painel com a fala dos presidentes
dos tribunais paulistas, participando

o Desembargador Lorival Ferreira dos
Santos, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15); o Desembargador José Renato
Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP); o
Desembargador Paulo Adib Casseb,
Presidente do Tribunal de Justiça do
Militar do Estado de São Paulo
(TJMSP); a Desembargadora Silvia Regina Pondé Galvão Devonald, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) e o Juiz (Jurista) André Guilherme Lemos Jorge, do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
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MARINA DE SIQUEIRA FERREIRA ZERBINATTI
Juíza titular da 3ª Vara do Trabalho de Campinas
e Diretora Social e Eventos da AMATRA XV

VII Encontro de Saúde
e Qualidade de Vida
da AMATRA XV
A Organização do VII Encontro de Saúde e Qualidade de Vida da
AMATRA XV recebeu, no dia 06 de agosto, os associados,
convidados e amigos, dando as boas vindas com a entrega das
camisetas oficiais do evento, no Grande Hotel Campos do Jordão.

A
AMATRAXV

programação do encontro
teve a duração de 4 dias, onde os associados puderam
se hospedar com suas famílias e participar de diversas atividades, exercícios, palestras e confraternizações.
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Durante a primeira noite (06/08), foi
patrocinado um Jantar de Confrater-

nização no Salão Arte da Pizza, que
contou com a apresentação da DJ Lu
Caruso.
Na manhã de sexta-feira (07/08), a Programação teve início com a Foto ocial do evento, reunindo os participantes na paisagem inconfundível
de Campos do Jordão. Na sequência,

Val Garcia e Rose Reis envolveram a todos na atividade: “Quem Dança Seus
Males Espanta: Benefícios para o corpo, mente e espírito”, com ritmos variados, dentre eles, forró, samba, merengue e dança latina kuduro, macarena e de salão. Restou o incentivo
aos presentes, que pratiquem a dança em sua rotina, para aliviar o estres-

se com toque de alegria e descontração.
No início da tarde, retomando a Programação, os participantes assistiram
à Palestra com Ana Maria Melo Negrão, que abordou o tema: "Memórias: evolução histórica dos códigos
morais, sociais, culturais e religiosos".
A palestrante abordou parte de estudo minucioso que deu origem ao livro “Pernas cruzadas, meias rendadas”, cujos exemplares foram sorteados aos participantes.
Em seguida, a apresentação cou a
cargo de Leandro Karnal, com o tema: “Perjúrio e Declínio da Autoridade”. O professor Leandro tratou de noções de ética, discorrendo sobre diversos temas, como os abordados pelo sociólogo Zygmunt Bauman na
obra“ A Cultura no Mundo Líquido".

Aula de dança - Quem Dança Seus Males Espanta
Benefícios para o corpo, mente e espírito

No início da noite, a AMATRA XV patrocinou aos participantes um Jantar
de Confraternização na Sala Cristal e
para completar, os presentes tiveram
o privilégio da belíssima apresentação musical com Duo Janicki - violino/bandolim e violão de 7 cordas,
Jazz, Bossas, MPB e Choro.
Na manhã de sábado (08/08) aqueles
com inclinação para atletas, participaram do “treino do time de futebol
da AMATRA XV”, no Ginásio Poliesportivo do Grande Hotel. Para a torcida,
foi um momento ímpar entre a descontração e a indecisão para quem
torcer. Mas acabou por incentivar os
dois times, pois, de qualquer forma, o
vencedor seria da 15ª Região.

Caminhada Ecológica

O Almoço foi uma especial feijoada
com animação do grupo de chorinho.
Propositalmente, a Comissão Organizadora não incluiu programação para
a noite, para que os participantes pudessem visitar a bela Campos do Jordão, com sua charmosa paisagem noturna e desfrutar de seus acolhedores
e requintados restaurantes.

Caminhada Ecológica

AMATRAXV

Na manhã de domingo (09/08), os
participantes, guiados por monitor,
seguiram para uma Caminhada Eco-
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Jantar de Confraternização no Salão Arte da Pizza

AMATRAXV

lógica que durou cerca de 1h, em
uma trilha localizada no próprio Grande Hotel, recebendo“uma aula”sobre
árvores, ora regional e a história do
Rio Capivari que margeia o hotel, atualmente em divisa com condomínio
residencial. Ao nal da caminhada, ti-
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veram a bela visão de cachoeira véu
da noiva.
O VII Encontro de Saúde e Qualidade
de Vida da AMATRA XV foi organizado
pela Diretora Social e de Eventos, Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti,

com coordenação geral do Presidente da AMATRA XV, Luís Rodrigo Fernandes Braga e da Vice-Presidente,
no exercício da Presidência, Teresa
Cristina Pedrasi.

Palestra com Ana Maria Melo Negrão

Palestra com Leandro Karnal

Jantar de Confraternização na Sala Cristal

Treino do time de futebol da AMATRA XV

Direção da AMATRA XV
e ESMAT 15 para o
biênio de 2015-2017
No dia 27 de março de 2015, foram empossadas as diretorias da
AMATRA XV e ESMAT 15 que administrarão as entidades até 2017

N

o dia 27 de março de 2015, foram empossadas as
diretorias da AMATRA XV e ESMAT 15 que administrarão as entidades até 2017.

A solenidade de posse dos novos dirigentes foi realizada
na sala de sessões do Tribunal Pleno, no prédio do Ed. Sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, situado na
Rua Barão de Jaguara, 901, Campinas/SP.
Entre os presentes, prestigiaram a cerimônia o Presidente
doTRT-15, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos; o Vice-Presidente da ANAMATRA, Juiz Guilherme Guimarães
Feliciano; a Procuradora-Chefe do Ministério Público doTrabalho na 15ª Região, Catarina Von Zuben; a Presidente da
AMATRA II, Juíza Patricia Almeida Ramos, e o Presidente da
Subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Doutor Daniel Blikstein.
A solenidade, que foi acompanhada por desembargadores da Corte, juízes de 1º grau, advogados, procuradores,
servidores, convidados e familiares dos empossandos, foi
aberta com uma apresentação do Coral doTRT-15. Integrado por servidores e magistrados da 15ª região e regido pelo maestro Nelson Silva, o grupo apresentou duas músicas
especialmente preparadas para a ocasião: "Maria Maria" de
Milton Nascimento e "Louva-a-Deus" de Fernando Brant.
A posse foi marcada por discursos, proferidos pelo Presidente doTribunal, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, pelo Juiz Alessandro Tristão antrião do evento, que se
despediu do cargo fazendo um balanço positivo de sua
gestão, e pelo Desembargador Samuel Hugo Lima que,
em nome de todos os magistrados da Justiça do Trabalho
da 15ª Região, deu as boas vindas ao novo Presidente da
AMATRA XV.

Agradeceu também aos pais, à esposa e aos lhos, pelo
amor e incentivo, e aos colegas que aceitaram participar
da diretoria por ele encabeçada. "Reunimos 50 juízes comprometidos com a luta associativa e por um Judiciário cada
vez mais forte e independente.”
O Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga também pontuou as
várias conquistas da AMATRA XV ao longo dos seus quase
30 anos de existência, lembrando que a entidade, é hoje a
segunda maior do País e reforçou os valores defendidos pela chapa União e Valorização: “Poder Judiciário forte e independente somente pode ser construído com uma
magistratura valorizada com direito a aposentadoria
integral e paridade!”.
O Presidente, destacou os feitos da Associação, como a criação do ABAS 15 (Associação Benecente de Assistência à
Saúde dos Juízes do Trabalho da 15ª Região), da Comissão
de Prerrogativas e da ESMAT 15, ressaltando os seus resultados e notoriedade a nível nacional.
A chapa “União e Valorização” foi eleita em pleito coroado
por um dos maiores índices de aprovação em toda a história da AMATRA XV. Dos 288 votantes, o grupo recebeu 285
votos, ou seja, 98,96% do total. (Inversão com o parágrafo
anterior)
Após a cerimônia de posse, a AMATRA XV organizou uma
solenidade festiva, que teve local no Espaço Via Appia, em
Valinhos/SP, que reuniu mais de 200 convidados em uma
confraternização animada.

AMATRAXV

O Presidente empossado da AMATRA XV e Diretor-Geral da
ESMAT 15, emocionado, iniciou seu discurso agradecendo
as palavras do desembargador Samuel, cujos ensinamentos, armou, "sempre foram um norte em minha vida pessoal e prossional", bem como o apoio e a amizade do colega Alessandro Tristão. "Minha experiência como VicePresidente da entidade durante sua gestão foi muito proveitosa.” O magistrado também prestou homenagem a seus professores, em nome do Desembargador Aposentado
Carlos Alberto Moreira Xavier, "cujos ensinamentos despertaram o meu interesse pelo Direito do Trabalho e inu-

enciaram minha opção pela magistratura trabalhista.”
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AMATRA XV conquista
3o lugar nos Jogos Nacionais
da ANAMATRA 2015
Aconteceu entre os dias 29/10 e 01/11 a 9a edição dos Jogos Nacionais
da ANAMATRA 2015, realizado em parceria com a AMATRA 13 (PB)

C

erca de 500 juízes do Trabalho e acompanhantes
das 24 Regiões da Justiça do Trabalho estiveram
em João Pessoa/PB para disputar e torcer nas modalidades corrida rústica (5 e 10 km), caminhada, futebol society, tênis (individual e dupla), vôlei de praia, natação, tênis de mesa, dominó (dupla) e xadrez.

AMATRAXV

A abertura foi marcada pelo desle das delegações que, pela primeira vez, utilizaram estandartes personalizados de
cada uma das AMATRAS participantes. Outro atrativo foi a
apresentação do grupo Sanfonas da Paraíba, a quem coube a execução do Hino Nacional e das músicas que animaram o desle.
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A AMATRA XV, em ótima campanha, conquistou o terceiro
lugar geral nessa edição. Com 757 pontos a AMATRA XV foi
superada no quadro de medalhas apenas pela AMATRA III,
que foi a grande campeã com 1.264 pontos e pela segunda
colocada, a AMATRA IV, com 818,33 pontos.

Como em edições anteriores, um dos destaques da 15ª Região foi a Juíza Regina Rodrigues Urbano, que além de repetir o feito conquistado em outras edições, levando as quatro medalhas de ouro em natação na categoria acima de
45 anos, nos 50 m, 100 m, 200 m e 400 m, conquistou também a medalha de ouro no tênis em dupla, juntamente
com a Juíza Adriana Maia de Lima da AMATRA I, prata na
corrida rústica de 10 km e bronze no tênis feminino, conquistando impressionantes 345 pontos para a AMATRA XV!
“É gostoso competir com todos que estão aqui e ver o esforço do pessoal. Nadar parece fácil mas, especialmente
nas provas mais longas, é bem difícil”, disse a Juíza Regina
Rodrigues Urbano.
Outro destaque foi o Juiz José Antônio Dosualdo, Diretor
de Esportes e Qualidade de Vida da AMATRA XV que conquistou a medalha de ouro na corrida rústica, na modalidade 5 km com o tempo de 00:21:57, superando o colega Luciano Paschoeto da AMATRA XII até então imbatível nesta

modalidade. O magistrado celebrou a conquista épica dedicando a vitória à esposa Juliana e aos três lhos, Soa, Letícia e Lucas. “O esporte é a fonte de inspiração para tudo
que faço na vida”, completou.
Na prova feminina até 39 anos da corrida rústica 5 km
quem levou a medalha de prata foi a Juíza KarineVaz de Melo Mattos Abreu, a magistrada foi outra grande medalhista
dessa edição, conquistando também 2 medalhas de bronze na natação feminina até 44 anos, nas modalidades 200
m e 400 m.
Ainda nas provas de corrida rústica, na categoria 10 km de
40 a 49 anos, o ganhador da medalha de prata foi o Juiz Rodarte Ribeiro, Diretor de Comunicação Social e Informática
da AMATRA XV.
Conrmando a ótima fase da natação entre os atletas da
15ª Região, outro grande medalhista desta edição foi o Desembargador Carlos Augusto Escanfella, na categoria a partir de 45 anos o magistrado conquistou 3 medalhas de prata (50 m, 100 m e 400 m) e uma de bronze (200 m); já o juiz
Pedro Henrique Barbosa Salgado de Oliveira, competidor
na categoria até 44 anos, conseguiu uma medalha de prata
(100 m) e uma de bronze (50 m).
Fechando o quadro de medalhistas da AMATRA XV, no tênis de mesa masculino a medalha de prata foi conquistada
pelo Juiz Márcio Cavalcanti Camelo.

A delegação da AMATRA XV, para essa edição dos Jogos,
contou com a presença de 23 magistrados da 15ª Região,
incluindo o Juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga, Presidente
da Associação, que participou da corrida rústica, 5 km.
O Diretor de Esportes e Qualidade de Vida da AMATRA XV,
Juiz José Antônio Dosualdo, comemorou o resultado:“A delegação da AMATRA XV se manteve no seleto grupo das 03
melhores Associações graças ao empenho de todos os associados. O evento proporcionou euforia com as vitórias,
mas também momentos de congraçamento e lazer para
associados e acompanhantes, que puderam aproveitar as
belezas da Capital Paraibana. Agradecimentos especiais a
todos os envolvidos, notadamente ao Presidente Luís Rodrigo Braga, que não economizou esforços para o sucesso
da empreitada”disse o magistrado.
Na noite do dia 31/10, a delegação da AMATRA XV reuniuse no restaurante NAU, em João Pessoa, conhecido por sua
gastronomia saborosa, com frutos do mar, peixes e carnes.
Em área especialmente reservada para o encontro, os atletas estiveram presentes, acompanhados de familiares e crianças de todas as idades, que também contaram com um
cantinho especial.
A atmosfera de muita animação instaurou-se no local, enquanto amigos de longa data confraternizavam, ao tempo
em que novas amizades ali também nasciam. A magistratura do trabalho da 15ª Região, com energia e brilho, desfrutou momentos de rara descontração, os quais foram especialmente registrados, em fotos, pela Desembargadora
Maria Madalena de Oliveira.

AMATRAXV

A equipe de futebol da AMATRA XV lutou muito e jogando
com muita garra e superação, eliminou a temida equipe de
Santa Catarina 4 vezes campeã e avançou às seminais pela 2ª vez em sua história, alcançando o honroso 4º lugar na

classicação geral.
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9o Encontro Anual de
Magistrados Aposentados
Evento foi prestigiado por mais de 60 participantes

E

O Diretor de Aposentados da
AMATRA XV, Doutor Lúcio Salgado de
Oliveira, a Diretora Social e Eventos,
Doutora Marina de Siqueira Ferreira
Zerbinatti e o Presidente da entidade,
Doutor Luís Rodrigo Fernandes Braga, zeram a recepção dos convidados. Um dos grandes momentos do
evento cou por conta da bela homenagem feita aos magistrados que se
aposentaram recentemente.

de Oliveira, que ressaltou a importância da união entre os magistrados,
agradecendo a presença de todos, na
sequência o Presidente da Associação Doutor Luís Rodrigo Fernandes
Braga mencionou os desaos enfrentados na carreira pelos juízes e desembargadores aposentados e reforçou o compromisso da AMATRA XV
em defesa dos direitos da magistratura, citando importantes frentes que
estão sendo trabalhadas pelas Associações em prol da paridade dos direitos entre magistrados ativos e os aposentados, em seguida, promoveu homenagem ao Desembargador aposentado presente, Doutor Renato Buratto entregando-lhe uma placa de reconhecimento em nome da entidade.

Os discursos de homenagem foram
iniciados pelo Doutor Lúcio Salgado

Seriam homenageados também os
associados aposentados no ano cor-

AMATRAXV

m sua 9ª Edição, o Encontro
Anual de Magistrados Aposentados contou com a participação de mais de 60 convidados,
entre magistrados e familiares. O
evento foi realizado no restauranteVila Paraíso, em Joaquim Egídio no dia
24 de outubro.
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rente, a Desembargadora Mariane
Khayat e o Desembargador Valdevir
Roberto Zanardi, que não puderam
comparecer ao evento, mas que foram lembrados, homenageados e receberão suas placas de reconhecimento em suas residências.
Finalizando os discursos, tiveram a palavra o Juiz Guilherme Guimarães Feliciano, Ex-Presidente da AMATRA XV e
Vice-Presidente da ANAMATRA, que
esteve presente representando o Presidente da ANAMATRA, Juiz Germano
Silveira de Siqueira, e o Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, ExPresidente da AMATRA XV e Presidente do TRT-15 que foi cumprimentado
por sua recente eleição a Presidente
do Colégio de Presidentes e Correged o re s d a J u s t i ç a d o Tr a b a l h o
(COLEPRECOR).

AMATRAXV
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AMATRA XV entrevista o Conselheiro
do Conselho Nacional de Justiça,
Juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias
Magistrado fala sobre sua atuação no CNJ, assim como
sobre as ações, diretrizes e metas para o futuro

O

entrevistado dessa edição
é o Juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, titular da 1ª Vara
do Trabalho de Campinas e representante da Justiça do Trabalho de 1º
Grau no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O Doutor Carlos Eduardo Oliveira Dias é natural de Campinas (SP), nascido em 6 de julho de 1968.
Graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), é Juiz titular
desde julho de 1994 e ocupa a função de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça desde 01 de setembro
de 2015.
Quais os caminhos a serem trilhados no CNJ?

AMATRAXV

0 Atuar no CNJ representa uma ex-
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periência extremamente complexa.
A diversidade temática é muito grande, pois ali deparamos com questões
relacionadas a concursos públicos, litígios envolvendo provimento de vagas em cartórios extrajudiciais, planejamento e organização das unidades judiciárias, análise orçamentária,
proposições de criação de cargos ou
varas, propostas de regulamentação
de temas de interesse do Judiciário e
processos disciplinares de magistrados e servidores, dentre outros temas. Isso tudo em um universo que
abrange mais de 90 tribunais, com sistemas de organização distintos (federais e estaduais) herdamos diversos do Judiciário (Trabalhista, Comum Federal e dos Estados, Militar,

Eleitoral).
Portanto, isso foge completamente
da rotina à qual estamos habituados
na jurisdição trabalhista e exige uma
dedicação muito intensa para que
possamos entender a dinâmica de cada problema que nos é apresentado.
Desde que propus minha candidatura ao cargo de Conselheiro, tenho muita clareza de que o principal propósito desse mandato deve ser o de contribuir com minha experiência e minha visão de mundo para que o Judiciário possa ser mais qualicado em
seu relevante papel institucional. No
entanto, é fundamental lembrarmos
que o CNJ é um órgão colegiado e de
composição plural, com pessoas oriundas das mais diversas classes prossionais e de segmentos diferentes.
Cada qual, portanto, tem uma perspectiva que deve ser respeitada, e isso nos obriga a um exercício contínuo do diálogo. As melhores soluções são as encontradas pela construção cooperativa e pelo consenso,
que procuramos alcançar diariamente. É certo que, às vezes, isso não é possível, e a regra democrática prevê que
deve prevalecer a vontade da maioria. Ainda assim, respeitamos o ponto
de vista dos demais conselheiros e,
quando necessário, deixamos clara a
nossa posição, cunhada nos valores
que defendemos. Com o devido respeito a quem pensa de modo diverso, entendo que o mandato de Conselheiro não pode servir como instrumento de promoção pessoal. Por isso, rejeito qualquer forma que ex-

presse ou evidencie algum tipo de
protagonismo excludente, fazendo
com que um outro se sobressaia em
detrimento dos demais. Entendo que
isso compromete a função republicana do Conselho, pois abre espaço para disputas intestinas, com foco essencialmente nos projetos individuais de cada um, sem se pensar no coletivo. Meu propósito é de passar os dois anos do mandato trabalhando em
prol da construção de um Judiciário
mais eciente, mais humano, com
mais qualidade, e que, além de tudo,
valorize a pessoa do magistrado e
dos servidores, grandes motores da
atividade jurisdicional. Naturalmente
que, pelas razões já expostas, talvez
nem tudo o que idealizo seja passível
de se concretizar nesse período, mas
posso assegurar que estarei sempre
empenhado em tentar buscar caminhos institucionais para que isso se realize.
Diante da modicação de rumos do Judiciário com a criação do
CNJ e a política de estabelecimento de metas, qual a sua posição
frente a questão quantidade x qualidade?

0Desde que se começou a debater
a criação de um sistema de controle
do Judiciário registrei meu posicionamento favorável à sua implementação. Isso porque considero que os valores republicanos não podem prescindir de um sistema em que haja efetivo controle social sobre as instituições que exercem funções públicas
ou de nítido interesse público. E o
CNJ exerce esse papel, cumprindo

que possa ter tomado. No entanto,
nem as associações nem a base da
magistratura podem car alijadas desses processos - assim como não se deve afastar dele os servidores do Poder
Judiciário. A ampla e democrática participação é um pressuposto de legitimidade dessas metas e, especialmente um ingrediente indispensável
para que elas possam ser ecientes.
Um dos equívocos que se comete
nesse tema é enfatizar-se o caráter disciplinar ao planejamento, como se a
aferição de resultados fosse apenas
uma imposição, e não algo que decorre do mister institucional dos operadores do Judiciário. A interação no
processo de construção das políticas
de metas é fundamental para que haja a efetiva integração dos seus agentes nos propósitos estruturais da prestação jurisdicional.
Outro ponto a ser corrigido é a xação de parâmetros meramente quantitativos, notoriamente importados
de concepções próprias das relações
do mercado de trabalho privado.
Uma justiça de qualidade não se faz
apenas com o julgamento maciço e
em bloco, ainda que isso produza resultados numéricos expressivos. O cidadão merece uma jurisdição indivi-

dualizada e eciente, de maneira que
as políticas de metas têm que ser dimensionadas para valorizar esse aspecto. Considero uma grande infelicidade o uso de parâmetros meramente quantitativos para se apurar o
grau de eciência da jurisdição, pois
em regra, isso não pode ser mensurado apenas pela quantidade de casos
julgados, sem se atentar para o conteúdo que esses julgamentos têm
produzidos. Os sistemas que se tem
adotado incentivam a criação de um
modelo que cada vez mais se parece
com um “fast-food judiciário”, premiando-se aquelas unidades que conseguem oferecer um resultado rápido ao cidadão, mesmo que seja de baixíssima qualidade.
Por m - mas não menos importante
- as políticas de metas têm que observar a condição humana dos juízes
e servidores do Judiciário. Não se pode praticar aquilo que tradicionalmente vemos no mercado de trabalho privado: a imposição inconsequente de resultados, com práticas
assediantes visando o seu cumprimento. Há que se ter um planejamento que leve em conta as condições de trabalho dos operadores,
bem assim a sua saúde. Nesse senti-
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uma função republicana das mais relevantes, que envolve o controle e o
planejamento administrativo e orçamentário do Poder Judiciário. Nesse
contexto, a xação de metas é um tema tão polêmico quanto importante.
Vejo relevância no fato de o CNJ ter assumido essa incumbência constitucional, pois até sua criação não havia
nenhum tipo de planejamento estratégico na atividade judiciária, o que
causava (e ainda causa) enormes danos à sociedade. Os juízes simplesmente decidiam o que tinham pela
frente à medida que isso lhes era apresentado, mas sem nenhuma preocupação institucional - com raras exceções - de se fazer um planejamento
mínimo das ações e das necessidades para a gestão da unidade judiciária. Naturalmente, é necessário que
se preserve a existência de políticas
de metas, sobretudo para a redução
da taxa de congestionamento processual, que ainda atormenta sobremaneira os cidadãos que se socorrem do Poder Judiciário. Ao mesmo
tempo, é essencial que os parâmetros dessa política sejam frequentemente reavaliados, não apenas para
enfrentar novos desaos e novas dimensões, mas, sobretudo, para corrigir eventuais rumos equivocados
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do, o CNJ tem uma grande responsabilidade na xação das suas próximas
políticas de metas, pois acabou de
aprovar e publicar a Resolução
207/2015, que trata exatamente da
saúde de magistrados e de servidores, o que não pode ser ignorado. Minha expectativa é que possamos inserir nos debates sobre a xação e sobre o cumprimento das metas paradigmas que não impliquem a precarização do trabalho dos juízes e dos servidores da Justiça, buscando alcançar
um modelo que possa equilibrar agilidade, eciência e respeito à dignidade prossional de quem trabalha no
Judiciário.

relacionados ao provimento de cartórios extrajudiciais, por exemplo.
Esse fato, no meu entender, ressalta
os já citados valores republicanos do
Conselho, pois traz par ao centro da
discussão a lógica do controle social,
sem que haja uma preocupação nitidamente corporativista, como poderia parecer para alguns críticos, a se
considerar que o CNJ é órgão interno
do Poder Judiciário. A despeito dessa
condição, a origem plural dos conselheiros e essa formatação de competência, a meu ver, confere uma legitimidade singular para o CNJ cumprir o
papel que a Constituição a ele reservou.

Qual o papel de um Conselheiro
originário da 1ª Instância Trabalhista no cenário nacional do Judiciário? Há prevalência de questões
voltadas ao mundo do Judiciário
Laboral ou as questões a serem enfrentadas são gerais?

Por outro lado, é importante destacar
que o CNJ não atua somente nos processos em que tem seu pronunciamento exigido. Na realidade, a parte
mais intensa do trabalho do Conselho reside na atuação perante as Comissões. Hoje o CNJ tem seis comissões permanentes, e que atuam nas
mais diversas frentes, dedicando-se
especialmente à promoção de estudos que visem subsidiar projetos, programas de ação, políticas ou até mesmo propostas de regulamentação
normativa sobre determinados temas. Nesse sentido, a participação
dos conselheiros em cada comissão
acaba reetindo suas características
pessoais ou prossionais, e há uma
tendência de que cada um se proponha a realizar tarefas ou atividades
mais atinentes à sua formação. No
meu caso, participo de três comissões, que justamente revelam essa
identidade temática: da Comissão de
Tecnologia da Informação (que, dentre outras coisas, é responsável pelo
PJe); da Comissão de Eciência Operacional e Gestão de Pessoas e da Comissão de Acesso à Justiça. Em cada
uma delas, há programas e projetos
com os quais me identico e considero que posso contribuir com o
olhar próprio de alguém que lida diariamente com o mundo do trabalho.
Na Comissão de Acesso à Justiça, por
exemplo, pretendemos desenvolver
algumas políticas relacionadas ao
combate ao trabalho infantil, tema ao
qual sou afeto. Na Comissão de Eciência Operacional, há uma grande
preocupação com a distribuição de
recursos humanos nas unidades judiciárias e com as condições de traba-
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0 Como já mencionei, o CNJ é composto por quinze conselheiros, com
as mais diversas origens: três ministros, três desembargadores e três juízes; dois integrantes do Ministério Público, dois advogados e dois cidadãos de notável saber jurídico indicados pelas casas do Congresso Nacional. Dentre os magistrados, estão o
Presidente do STF e a Corregedora do
STJ, que também é Corregedora Nacional de Justiça, além de um Ministro
do TST. Os desembargadores e juízes
são oriundos, respectivamente, da
Justiça Estadual, da Justiça Federal e
da Justiça doTrabalho.
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Dentro do Conselho, no entanto, não
há distinção de classe de origem, para ns de atribuições. À exceção do
Presidente e da Corregedora, que
têm atribuições regimentais especícas, os demais Conselheiros recebem
atribuições de forma indistinta, inclusive na distribuição de processos. Portanto, mesmo sendo Juiz do Trabalho, posso receber para relatar processos disciplinares envolvendo desembargadores da Justiça Comum,
por exemplo, ou até de Ministro deTribunal Superior (exceto do STF, que
não se sujeita ao controle do CNJ). Ou
processos que envolvam temas dos
mais diversos, atinentes a outros segmentos do Judiciário, como aqueles

lho. Por força da participação nessa
comissão, tenho em minha relatoria
alguns processos extremamente importantes e para os quais estou propondo a edição de resoluções absolutamente necessárias, como aquela
que disciplina a distribuição da força
de trabalho entre o primeiro e o segundo graus; a que regulamenta a
gestão de pessoas no âmbito das unidades judiciárias e a que regulamenta o teletrabalho no Poder Judiciário.
É natural que a construção dessas propostas - além dos subsídios oriundos
dos estudos técnicos e dos debates
entre os integrantes do Conselho - leva em conta a minha formação acadêmica e prossional, que tem como
postulado inalienável a centralidade
do trabalho e seu papel signicativo
na emancipação humana.
Por outro lado, minha trajetória pessoal e prossional me obrigam a ter
um olhar muito atento com relação
às prerrogativas da magistratura. Na
análise de processos disciplinares,
adoto princípios que, para mim, são
intransigíveis, como a valorização da
independência do juiz; a impossibilidade de se exercer a disciplina sobre
o conteúdo jurisdicional das decisões (os chamados“crimes de hermenêutica”) e a observância estrita dos
procedimentos formais para aplicação de sanção a magistrados. Por m,
essa mesma preocupação acabou trazendo à minha relatoria processos de
suma importância - sobretudo ao primeiro grau de jurisdição como aqueles em que se propõe a revisão dos critérios de convocação de juízes para
substituição nos tribunais e os que estipulam os critérios para aferição do
merecimento nas promoções.
De qualquer forma, como mencionei, isso não exclui a possibilidade
nem a necessidade de participação
efetiva nas discussões sobre outros temas que refogem ao mundo do trabalho, mas que são de suma importância para os desígnios do Poder Judiciário.
As políticas associativas desempenham papel fundamental
no enfrentamento das condições
de trabalho da Magistratura. Como é o seu relacionamento com essa estrutura associativa?

0Para quem tem origem na Justiça
do Trabalho é impossível relativizar a
importância da atividade associativa
na condução das políticas de interesse da classe e na construção de instrumentos para viabilizar esses interesses. Toda a história do Direito do
Trabalho tem sua base nas organizações coletivas dos trabalhadores, que
se mostraram essenciais na articulação das lutas que deram origem ao
sistema de proteção institucional do
trabalho. Qualquer processo de defesa de interesses de um determinado
segmento prossional não pode prescindir da ação coletiva que, no caso
da magistratura, é feito por intermédio das associações. Nunca fui dirigente associativo na magistratura,
mas dentro do possível, sempre procurei dar minha contribuição para esse processo, não apenas participando ativamente nos debates relacionados aos temas centrais (em assembleias, reuniões, lista de discussão e
outros meios) mas também colocando-me à disposição para o enfrentamento de questões de interesse da
nossa classe.
Muitas vezes (na maioria delas, reconheço) de forma bastante crítica,
mas nunca no sentido da desconstrução - até porque seria incoerente
com o que acabei de armar - mas
sim visando o aperfeiçoamento das
políticas existentes ou implantação
de medidas que não estavam sendo
contempladas. Dentro dessa linha de
coerência, sempre que foi possível,
procurei dar minha contribuição de
forma propositiva, com a compreensão de que a construção das soluções
deve ser pautada pelo diálogo permanente e democrático.

Estivemos na sede da associação, em
reunião conjunta da Diretoria e do
CR, e apresentamos nossas ideias e
propostas de atuação no CNJ, debatendo com os representantes ali presentes os mais diversos temas de interesse da magistratura. Já zemos idêntico pedido aos presidentes da AMB e
da AJUFE e estamos aguardando apenas a programação daquelas entidades.
Da mesma sorte, tenho procurado estabelecer um diálogo direto com as
AMATRAS e com os respectivos associados. Estive em reunião da Diretoria
da AMATRA XV e participei de eventos promovidos por outras AMATRAS,
inclusive conversando diretamente
com os juízes respectivos em algumas oportunidades, com o mesmo
propósito já enunciado. Se for possível, ao longo do mandato pretendo
visitar todas as AMATRAS, para denotar a minha disponibilidade para ouvir as demandas e as necessidades da
magistratura. Nesse sentido, aliás, recebo regulamente em audiência representantes das diversas associações de juízes existentes sempre franqueando a eles o indispensável diálogo institucional que as circunstâncias
exigem.
Sobre a simetria com o Ministério Público, qual o seu posicionamento?

0Apesar de o legislador constitucional não ter unicado as carreiras da
Magistratura e do Ministério Público como ocorre em outros países - pareceu-me claro o intento de dar-lhes
um tratamento equivalente, sobretudo no que diz respeito a prerrogativas e vantagens prossionais e econômicas. São, sem dúvida, duas das
mais importantes carreiras de Estado,
e que são responsáveis, em conjunto,
pela garantia dos direitos fundamentais do cidadão.
Lamentavelmente, por razões das mais diversas e de grande complexidade, o que vemos é que o Ministério Público acabou desenvolvendo mecanismos mais efetivos para assegurar
direitos e vantagens aos seus integrantes, e os integrantes do Poder Judiciário acabaram cando em grande
descompasso. Todos sabemos que
há, no Ministério Público, vantagens
que os juízes não recebem ou que só
passaram a receber mais recentemente.
Pessoalmente, entendo que há necessidade premente de se fazer valer
a lógica da simetria, com a implementação efetiva de um tratamento
equivalente entre as duas carreiras,
de modo a eliminar esse desequilíbrio que foi gestado especialmente
nos últimos anos.
A valorização da 1ª Instância
preconizada pelo CNJ está sendo
desenvolvida? Objetivamente já
se pode esperar algum reexo des-
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Não poderia ser diferente minha atitude no CNJ. Desde o início do meu
mandato tenho me colocado à disposição de todas as associações para
estabelecer um canal estreito de relacionamento que, sem comprometimento da minha independência, tende a dar subsídios para a compreensão de muitos assuntos que perpassam pelo Conselho. Nessa linha, tanto eu como o Tadeu Alkmim (que é o
representante do 2º. grau da Justiça
do Trabalho no CNJ) pedimos ao presidente da ANAMATRA que nos permitisse participar de uma reunião do

Conselho de Representantes daquela entidade e fomos prontamente
atendidos.
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sa valorização?
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0Como juiz de Vara do Trabalho há
21 anos, tenho uma grande preocupação com as condições de trabalho
da primeira instância, que é a porta
de entrada e de saída da jurisdição e,
bem por isso, a face mais evidente do
Judiciário. É onde o cidadão leva sua
demanda e de onde obtém o resultado efetivo. Por isso, é também o local
onde se concentram os maiores problemas de congestionamento, sobretudo na fase de cumprimento da
decisão judicial. Mesmo na Justiça do
Trabalho, a taxa de congestionamento no primeiro grau é muito alta, e a divisão de recursos, sobretudo humanos, não acompanha essa necessidade. O CNJ deu um passo importante
com a Resolução 194, mas isso não é
suciente. É fundamental que os tribunais cumpram o que está nela estabelecido, com a instalação e o efetivo
funcionamento dos Comitês Gestores Regionais voltados à valorização
do primeiro grau. Nesse sentido, as associações devem cumprir um papel
relevante, que é o de cobrar dos tribunais o cumprimento dessa resolução, já que os referidos comitês são os
responsáveis pelo mapeamento das
condições e das demandas do primeiro grau, a m de levarem ao Comitê Nacional, que é quem vai dirigir a
política estabelecida naquela resolução. Dentro do CNJ, entendo que,
com a reformulação de sua composição, o Comitê Nacional de Priorização
do Primeiro Grau deve se voltar para
a identicação dos tribunais que já criaram os comitês regionais e como
eles têm funcionado, para poder fa-

zer valer a política estabelecida no documento citado. Além disso, está em
processo de votação uma proposta
de Resolução que redene os critérios para distribuição da força de trabalho entre o primeiro e o segundo graus, a m de acabar com essa distorção enunciada pelo “Justiça em Números”. Atualmente, esse processo está com vista regimental e esperemos
que sua votação seja em breve retomada para que se possa efetivar o
que ali está proposto. Por m – mas
não menos importante – é destacarmos que uma medida de valorização
do primeiro grau está nas mãos dos
próprios tribunais. A exemplo do que
já zeram alguns TRTs, torna-se cada
vez mais imprescindível que haja reformulações regimentais que permitam que a primeira instância participe efetivamente da escolha dos dirigentes dos seus tribunais. Não faz sentido que somente uma parcela dos
magistrados participe efetivamente
desse processo, vez que os eleitos
irão administrar o tribunal para todos.
Entendo que o sistema atual comporta uma diferenciação injusticada, alijando por completo os magistrados de primeiro grau das discussões sobre os destinos dos seus tribunais. E, repito, isso não depende de
qualquer iniciativa, senão dos próprios tribunais.
Qual a sua visão sobre as normativas do CSJT que trazem, com
frequência, disposições mais restritivas das que são emitidas pelo
CNJ?

0Uma das diretrizes de atuação do

CNJ é a de assegurar a autonomia dos
tribunais e de seus órgãos de controle, como o CSJT e o CJF, que agem
dentro das suas atribuições constitucionais. No entanto, sempre que uma
dessas instituições age em desacordo com a lei ou contra as resoluções
do CNJ, este pode ser acionado para
exercer o correspondente controle.
Trata-se de um instrumento democrático, de freios e contrapesos, que
permite à sociedade ter a tranquilidade de ver os diversos órgãos agindo
com autonomia, mas de forma coordenada.
A criação do CSJT representou um
grande avanço institucional no sentido da centralização das diretrizes administrativas da Justiça doTrabalho, o
que não tínhamos até a EC 45. No entanto, às vezes pode disciplinar certos temas de modo distinto daquilo
que tem entendido o CNJ. Nesses casos, até mesmo para assegurar a autoridade das suas decisões, o CNJ deve
ser acionado, inclusive para o aperfeiçoamento do funcionamento e das
deliberações oriundas daquele órgão. Esse diálogo interinstitucional
tem sido fundamental para a evolução da eciência e da ecácia do Poder Judiciário. Creio que, apesar de alguns erros e equívocos que porventura possam ter sido cometidos, o sistema tem produzido resultados positivos. Mas sempre que alguma deliberação do CSJT - bem como do CJF estiver contrariando ou restringindo
a aplicação de alguma Resolução do
CNJ, este intervirá prontamente para
assegurar a normalidade institucional.

Artigo
MANOEL CARLOS TOLEDO FILHO
Desembargador do Trabalho e Doutor em Direito pela USP

A Síndrome de Cuba
(ou porque se ataca a Justiça do Trabalho)

T

odos nós temos uma opinião
formada sobre Cuba. Todos
nós sabemos um pouco de
sua história, de seus governantes, de sua economia, de seus sucessos e de seus fracassos.
Quase nada sabemos sobre a Guatemala. Contudo, ela tem praticamente a mesma dimensão territorial de Cuba, mais
ou menos a mesma população, também
está situada na América Central e lá
igualmente se fala o idioma espanhol.
A diferença reside na proposta política
cubana. Cuba tem uma proposta política socialista. Não interessa aqui averiguar se esta proposta é real ou ilusória,
sincera ou insincera, boa ou ruim, se deu
certo ou deu errado. Apenas registrar o
fato incontestável de que a proposta existe. E, pelo só fato de existir, ela incomoda
muita gente em todo o continente.
Assim, o que existe não é propriamente
um medo ou receio de Cuba, pequena e
distante ilha, há décadas economicamente isolada, mas sim um medo ou receio de que sua proposta de sociedade
se espalhe América afora.
Mutatis Mutandis, algo similar se passa
em relação à Justiça doTrabalho.
Dela se diz ser desproporcionalmente ativista, que ignora a Lei para fazer Justiça
Social (como se o propósito da norma trabalhista não fosse, precisamente, conduzir à Justiça Social), que passa por cima das regras de procedimento, e por aí
vai.
Porém, quando se analisa a Justiça doTrabalho mais de perto, algumas constatações parecem paradoxais.

Terceiro, sua eciência prática na etapa
de execução dos julgados – quiçá, primordialmente, por conta dos dois fatores antecedentes - é deveras discutível.
Segundo dados ociais, a taxa de congestionamento nesta fase processual –
conquanto seja a menor dentre todos os
ramos do Poder Judiciário – foi, no ano
de 2014, da ordem de 70%. Ou seja, de cada 10 sentenças prolatadas, apenas 03 lograram atingir a plena efetividade, entregando ao credor o seu direito.
Então, ela é uma Justiça estruturalmente
pequena, com entendimentos por vezes
nada ousados, e que não consegue executar sequer a metade dos processos
que sentencia. Mas, ainda assim, ela assusta.
Qual seria a razão?
É que a Justiça do Trabalho, no Brasil e no
mundo, se bem não possua uma proposta socialista, tem, sim, uma proposta
social. Ela assusta, assim, não tanto por
aquilo que já é, mas pelo que poderia
porventura vir a ser. Imagine-se o que
ocorreria se a sua estrutura organizacional fosse ampliada, seus entendimentos
conservadores abandonados, e se, como corolário, sua eciência executória
passasse de 07 para cada 10 sentenças
prolatadas.
Seria uma revolução. Talvez, quem sabe,
o artigo 7° da Constituição Federal saísse
do plano do dever ser, meramente teórico, tornando-se uma realidade e, com is-

so, ocorresse um genuíno e consistente
movimento de redistribuição da renda
nacional. Talvez o Brasil se tornasse um
País mais justo e equilibrado. Claro que,
para tanto, quem hoje tem muito ou demais acabaria em algum momento tendo de abrir mão de alguma coisa. E é isso
o que realmente amedronta.
Bem, mas então, por que ao invés de se
seguir atacando a Justiça do Trabalho, e
mais, ao invés de se criarem instrumentos anômalos de regulação pela via indireta da reforma processual civil – veja-se,
a propósito, o estrambótico incidente de
desconsideração da personalidade jurídica trazido pelo novo CPC, que, segundo se comenta, teria sido criado para e
em função da Justiça do Trabalho – simplesmente não se altera diretamente o
processo do trabalho?
Por quê?
Por que uma proposta assim não lograria
vencer a etapa da discussão parlamentar?
Por que o debate democrático adequadamente situado colocaria as coisas em
seus devidos termos e proporções?
Por que a setorização da discussão talvez
viesse a desnudar um desejo exacerbado de proteção do patrimônio de devedores renitentes, mesmo que ao preço
do sacrifício integral de direitos fundamentais de matriz constitucional?
Por que, ao m e ao cabo, o que no Brasil
verdadeiramente se almeja são direitos
trabalhistas apenas de papel, sem uma
completa viabilização prática ou repercussão real efetiva, ou, como outrora se
dizia, exclusivamente para inglês ver?
Logo, se o que realmente se pretende é
aprimorar a prestação jurisdicional trabalhista, se é isso mesmo o que se deseja
discutir, vamos então todos fazê-lo de
modo direto, às claras, sem rebuços ou
dissimulações. A Justiça, o direito e o processo do trabalho agradecerão, penhorados, a coragem e a sinceridade.
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Primeiro, ela é estruturalmente pequena
para a quantidade de desaos que enfrenta e para o volume de causas que julga. Em grandes centros, o estonteante e
complexo número de audiências que os
juízes trabalhistas brasileiros diariamente realizam não tem medida ou paralelo
em nenhum outro lugar do mundo.

Segundo, ela é claramente conservadora em certos temas: basta citar, no plano
do direito material, o entendimento jurisprudencial segundo o qual a responsabilidade da tomadora dos serviços, em
casos de intermediação de mão de obra,
será meramente subsidiária (quando há
preceitos legais de sobejo indicando a
solidariedade) e, no plano do direito processual, a posição que não admite a penhora de dinheiro em sede de execução
provisória (quando mesmo o CPC - tanto
o atual como o vindouro - diz que a execução provisória processar-se-á da mesma maneira que a denitiva).
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EJUD 15 realiza 2o Seminário Regional de Magistrados
Vitalícios nas Circunscriçoes da 15a Região
A Escola Judicial doTRT-15 - EJUD 15 realizou Seminários Regionais de Magistrados Vitalícios nas Circunscrições do Judiciário Trabalhista da 15ª
Região. O Evento teve como tema
central o novo Código do Processo Civil (CPC) com a seguinte Programação.
Nos dias 12 e 13 de março, o 2º Seminário Regional de Magistrados Vitalícios para as Circunscrições de Ribeirão Preto e Bauru ocorreu na Faculdade Armando Álvares Penteado
(FAAP) de Ribeirão Preto.
Nos dias 14 e 15 de maio, o 2º Seminário Regional de Magistrados Vitalícios para as Circunscrições de Araça-

tuba, Presidente Prudente e São José
do Rio Preto ocorreu na Faculdade de
Direito UNISALESIANO, em Araçatuba.

Nos dias 20 e 21 de agosto, o 2º Seminário Regional de Magistrados Vitalícios para as Circunscrições de São José dos Campos e Sorocaba ocorreu
na Universidade do Vale do Paraíba
(UNIVAP), em São José dos Campos.
Finalizando a série de eventos, o 2º Se-

minário Regional de MagistradosVitalícios para a Circunscrição de Campinas ocorreu no dia 12 de novembro,
no Plenário Ministro Coqueijo da Costa, localizado no 1º andar do Tribunal
Regional doTrabalho da 15ª Região.
Os eventos foram abertos pelo Desembargador Manoel Carlos Toledo
Filho, Vice-Diretor da Escola Judicial,
sempre ressaltando a importância da
reexão proposta, tendo em vista o
eventual impacto que o novo Código
do Processo Civil terá no dia a dia da
magistratura.
Ao nal de cada evento a AMATRA XV
organizou uma confraternização aos
participantes.

PROJETO DE LEI 2642/15 - Criação das Varas e
PROJETO DE LEI 8256/14 - Criação de Cargos
O Projeto de Lei nº 2642/15, encaminhado pelo TST no dia 13/08/15 à Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a criação de 33 Varas do Trabalho
na jurisdição do Tribunal Regional de
Trabalho da 15ª Região, bem como
dos respectivos cargos correspondentes de Juiz do Trabalho Titular, de
cargos em comissão nível CJ-3 (33) e
de funções comissionadas (90 de nível FC-5 e 37 de nível FC-4), foi aprovado na manhã de 09/09/2015, na primeira Comissão de seu trâmite, a
CTASP - Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, por unanimidade.
Na mesma ocasião foram aprovados,
também, diversos projetos de lei relativos aos tribunais da 1ª (RJ), 2ª (SP), 6ª
(PE), 7ª (CE), 9ª (PR), 10ª (DF e TO), 12º
(SC), 16ª (MA) e 22ª (PI) Regiões, todos
por unanimidade.
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As propostas seguem para apreciação das Comissões de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição, Justiça
e Cidadania (CCJ).
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A AMATRA XV esteve presente à sessão através de seu Diretor de Assuntos Legislativos, Doutor Ronaldo Oli-

veira Siandela, que também integra a
Comissão Legislativa Nacional da
ANAMATRA (CLEG).

Rio Preto; 3ª VT de Sertãozinho; 5ª e 6ª
VTs de Sorocaba; 2ª VT de Sumaré; 2ª
VT deTatuí; 1ªVT deVinhedo.

O PL prevê a criação das seguintes
unidades judiciárias: 3ª VT de Americana; 2ª VT de Andradina; 2ª VT de Atibaia; 2ª VT de Avaré; 2ª VT de Barretos;

Na CFT - Comissão de Finanças e Tributação, já se encontra o projeto de
Lei nº 8256/14, que prevê a criação de
973 cargos de provimento efetivo no
quadro de pessoal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sendo
356 de Analista Judiciário - Área Judiciária, 90 de Analista Judiciário - Área
Judiciária - Ocial de Justiça Avaliador Federal, 147 de Analista Judiciário
- Área Administrativa e 380 de Técnico Judiciário, aguardando nomeação
de relator.

2ª VT de Botucatu; 2ª VT de Bragança
Paulista; 13ª VT de Campinas; 1ª VT de
Campos do Jordão; 3ª VT de Catanduva; 1ª VT de Espírito Santo do Pinhal; 3ª VT de Franca; 1ª VT de Ibitinga; 1ª VT de Igarapava; 2ª VT de Indaiatuba; 2ª VT de Itu; 1ª VT de Itupeva;
2ª VT de Lins; 2ª VT de Mogi Guaçu; 1ª
VT de Morro Agudo; 4ª VT de Piracicaba; 1ª VT de Porto Feliz; 3ª VT de Presidente Prudente; 2ª VT de Rio Claro; 3ª
VT de São Carlos; 2ª VT de São Joaquim da Barra; 5ª VT de São José do

Estaremos acompanhando e trabalhando institucionalmente para o rápido andamento dos referidos projetos, tão necessários para que a prestação jurisdicional da 15ª Região seja
cada vez mais aprimorada.
Os projetos não foram votados conta
da atual conjuntura político econômica, que redundaram em expressivos cor tes orçamentário,
aguardando-se o momento oportuno para que voltem a tramitar.
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TRT-15 acolhe pleito associativo
e edita a Portaria GP n 41/2015
Ao longo dos anos a
AMATRA XV veio, reiteradamente, envidando esforços para
que o TRT da 15ª Região majorasse as
diárias pagas aos magistrados.
O objetivo a ser atingido era a xação
das diárias à razão de 1/30 do subsídio, por força do princípio da simetria

constitucional, uma vez que esse parâmetro já era há muito utilizado pelo
Ministério Público.
No início de 2015 o STF publicou a Resolução 545, de 22/01/15, que xou
as diárias dos Ministros com base em
1/30 do subsídio.
Posteriormente, regulamentação similar foi realizada pelo TST (Ato

GDGSET. GP Nº 46). A partir de então,
a AMATRA XV pleiteou que, à vista da
normatização por esses tribunais, a
mesma sistemática fosse adotada no
âmbito doTRT-15.
Finalmente, após liberação do CSJT, o
nosso Regional editou a Portaria GP
nº 41/2015, de 9 de junho de 2015, implementando os novos valores, atendendo ao pleito associativo.

Confraternização da AMATRA XV
durante o 15o Congresso do TRT-15
No dia 11 de junho, durante o primeiro dia do Congresso doTRT-15, foi realizada a já tradicional Confraternização da AMATRA XV. O evento foi prestigiado por 155 pessoas que se divertiram na Boate do Tênis Clube, sob o
som da DJ Lu Caruso, com serviço impecável do Buﬀet Cláudia Porteiro e
registro fotográco Plínio Moraes Jr.

Agradecemos a presença de todos, a
alegria proporcionada e especialmente a Doutora Marina Zerbinatti,
que organizou todos os detalhes e
inaugurou com maestria sua pasta
de Diretora Social e Eventos da Entidade, resultando no grande sucesso
deste evento.

AMATRA XV Participa de
Homenagem a Juízes da 15a Região
Os Juízes Carlos Eduardo Oliveira Dias, titular da 1ª Vara do Trabalho de
Campinas e do JEIA - Juizado Especial
da Infância e Adolescência da Circunscrição de Campinas, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça CNJ, como conselheiro representante da Justiça do Trabalho de 1º Grau, e
Renan Ravel Rodrigues Fagundes, titular daVara doTrabalho de Santa Bárbara d'Oeste e Juiz auxiliar da Presidência do TST, foram agraciados com
a Ordem do Mérito Judiciário do TST 2015, no grau de Ocial.

AMATRAXV

A solenidade de entrega aconteceu
no dia 11/08/2015, no TST, tendo sido
a AMATRA XV representada por seu
Diretor de Assuntos Legislativos, Doutor Ronaldo Oliveira Siandela.
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Buscando qualidade de vida, Juízes da circunscrição
de Sorocaba iniciam grupo de caminhada
balhista, em aprazível local, circundando o centro administrativo municipal (Paço Municipal e a Câmara de
Vereadores).

No Congresso do TRT-15 realizado no
mês de junho, na cidade de Paulínia,
o Diretor de Esportes e Qualidade de
Vida da AMATRA XV, Juiz José Antônio Dosualdo, sugeriu à colega Maria
Cristina Brizzoti Zamuner, Juíza titular
da 1º Vara do Trabalho de Sorocaba,
conversar com os colegas da circunscrição e iniciar um grupo de caminhada/corrida.
A Juíza aceitou o desaou e no dia 16
de julho foi marcada a primeira ativi-

dade, às 18h00, na pista de caminhada que ca em frente ao Fórum Tra-

A AMATRA XV parabeniza a iniciativa,
tão salutar para a busca de uma melhor qualidade de vida, não apenas
pelo evidente benefício no aspecto físico e mental, mas, também, pela
oportunidade de integração entre os
colegas.

Diretor de Assuntos Legislativos da AMATRA XV
reúne-se com deputados federais
Em continuidade ao projeto de estabelecimento de um canal de comunicação institucional com os deputados federais e senadores paulistas, o
Diretor de Assuntos Legislativos da
AMATRA XV, Juiz Ronaldo Oliveira Siandela, visitou, no mês de abril, os escritórios políticos dos deputados Vitor Lippi (PSDB - Sorocaba) e Herculano Passos (PSD - Itu), ambos exprefeitos dos respectivos municípios.
No 25 de setembro, em atuação conjunta das Diretorias da AMATRA XV de Assuntos Legislativos e Regional com os colegas do Fórum Trabalhista
de Sorocaba, viabilizou-se a visita do

Deputado Federal Vitor Lippi (PSDB Sorocaba) àquela unidade judiciária.
Na ocasião, ele pode conhecer um
pouco das instalações e realidade do
fórum trabalhista, tendo sido infor-

mado acerca do grande volume processual e da necessidade de criação
de novas varas, bem como do trâmite
dos PL nº 2642/2015, que encontrase na CFT - Comissão de Finanças eTributação, da Câmara dos Deputados.

Desembargador José Otávio de Souza Ferreira é Reeleito
para Presidir Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho

AMATRAXV

próximo biênio, contará com a colaboração da Desembargadora Denise
Pacheco, Vice-Presidente, do TRT da
4ª Região (RS), e do Desembargador
Sérgio Murilo Rodrigues Lemos, Secretário doTRT da 9ª Região (PR), também eleitos para a próxima gestão.
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O Desembargador José Otávio de
Souza Ferreira, ouvidor do TRT da 15ª
Região foi reeleito Presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho - COLEOUV, em votação na manhã do dia 09/10, durante a programação do encontro que reuniu 20 ouvidores de TRTs de todo o Brasil, em
Santa Catarina.
O mandato, que terá validade para o

O Desembargador José Otávio arma que irá continuar o trabalho que
vem realizando, aperfeiçoando o contato com o cidadão. Uma das novidades, adianta, será a criação de um sistema único de ouvidoria para todos
os TRTs. Dessa forma, o cidadão terá
apenas uma porta de entrada para se
comunicar com todos os Órgãos da
Justiça do Trabalho, explica o Desembargador.

A Desembargadora Viviane Colucci,
ouvidora do TRT-SC e atual VicePresidente do COLEOUV, foi homenageada pelo empenho e atuação no
cargo. Em agradecimento, falou sobre a importância do colégio de ouvidores para fortalecer as ouvidorias.
''Com o encerramento do mandato
há o desligamento, mas que vem
acompanhado de gratidão pelo crescimento prossional. O Colégio de
Ouvidores é fundamental para a consolidação do serviço das ouvidorias,
órgãos essenciais para aproximar o cidadão do Poder Judiciário e para o
aperfeiçoamento das atividades prestadas pelos tribunais”, arma a Desembargadora, que também é Diretora da Escola Judicial doTRT-SC.

Giro de Notícias

Juízes e Desembargadores
empossados da 15a Região
No dia 04 de maio, foram empossados no TRT-15 a Juíza Substituta Fernanda Constantino de Campos, oriunda doTRT-14 (RO) e o Juiz Substituto Fábio Triatis Vitale, oriundo do
TRT-11 (AM), em decorrência de remoção nacional.
No dia 11 de maio, foram empossados no cargo de juiz do trabalho titular de vara, quatro juízes do trabalho
substitutos. Pelo critério de merecimento, a Juíza Candy Florencio Thomé assumiu aVara doTrabalho deTeodoro Sampaio. Promovido por antiguidade, o Juiz Marcelo Siqueira de
Oliveira assumiu a Vara do Trabalho
de Andradina. Pelo critério de mere-

cimento, a Juíza Sandra Maria Zirondi
assumiu a 1ª Vara do Trabalho Jaboticabal. Promovido por antiguidade, o
Juiz Rodrigo Penha Machado assumiu a 2ªVara doTrabalho Assis.

Nos dias 19 de agosto e 13 de novembro, foram realizadas a solenidades
de posse dos Desembargadores José
Carlos Abile e Jorge Luiz Costa respectivamente.

No dia 14 de maio, foi realizada a solenidade de conrmação de posse dos
desembargadores Luciane Storel da
Silva, Ricardo Antônio de Plato, Ricardo Regis Laraia e Wilton Borba Canicoba.

A AMATRA XV dá as boas vindas aos
Associados oriundos de outras Regiões e deseja muito sucesso a todos
empossados, desejando que esta etapa da carreira seja repleta de êxito!

No dia 03 de junho, foi empossada no
TRT-15 a Juíza Substituta Cristiane Helena Pontes, oriunda do TRT da 3ª região (MG), em decorrência de permuta.

Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani tomou
posse da cadeira 33, da Academia Campinense de Letras
No dia 19 de outubro, ocorreu a Cerimônia de posse da cadeira 33 da Academia Campinense de Letras (ACL),
pela Desembargadora do TRT-15, Tereza Aparecida Asta Gemignani, associada da AMATRA XV.
Anteriormente a cadeira foi ocupada
pela escritora Maria José Morais Pupo
Nogueira, tendo como patrono o escritor Sud Menucci.
A sessão, presidida pelo Presidente
da ACL, Agostinho Toﬀoli Tavolaro, teve início com as saudações e boasvindas do Desembargador, Ex-

Presidente do TRT-15 e também
membro da ACL, Luis Carlos Cândido
Martins Sotero da Silva à nova acadêmica. Como símbolos de sua posse, a
Desembargadora recebeu a medalha e certicado das mãos de seus
três lhos, e do marido Flávio Augusto Gemignani.

gretti de Campos Cooper, do Desembargador José Severino da Silva Pitas,
do Desembargador Ricardo Regis Laraia, do Juiz auxiliar da Presidência,
Jorge Luiz Costa, e do Procurador do
Ministério Publico do Trabalho em
Campinas, Alex Duboc Garbellini.

A cerimônia contou também com a
participação do Vice-Presidente
Administrativo do Tribunal, Desembargador Henrique Damiano, representando o Presidente do TRT-15, Desembargador Lorival Ferreira dos Santos, do Desembargador Flavio Alle-

Desembargador Lorival Ferreira dos Santos é eleito
Presidente do COLEPRECOR para a gestão de 2016
Foram eleitos, no dia 21 de outubro,
durante a 8ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes e Corregedores
da Justiça do Trabalho - COLEPRECOR, que ocorreu em Mata de São
João - BA, os novos administradores
da entidade para o ano de 2016.

O Presidente eleito destacou como
uma das metas dar prioridade aos assuntos institucionais nas votações.

”Temos um trabalho imenso para
manter um bom diálogo tanto com o
TST quanto com o CSJT, e queremos
dar uma interlocução de alto nível, reivindicando o que for de maior interesse dos tribunais, e para isso conto
com a colaboração de todos”.

AMATRAXV

O cargo de Presidente do Colégio é
agora exercido pelo Desembargador
Lorival Ferreira dos Santos, Presidente
do TRT da 15ª Região; o de Vice-

Presidente, pela Corregedora do TRT
da 2ª Região, Desembargadora Beatriz de Lima Pereira; e o de SecretárioGeral, cargo recém-criado para compor a coordenação do COLEPRECOR,
pelo Vice-Presidente e Corregedor
do TRT da 16ª Região, Desembargador James Magno Araújo Farias.
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O amigo Saint-Clair
“...Mas aconteceu um dia
Foi que o menino Deus chamou
E ele se foi a voar, para além do luar
Onde moram as estrelas
E a gente vive a lembrar
Vendo o céu clarear na esperança de vê-lo.”
(Adaptação de “Um Ser de Luz” - João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro)

E

le tinha só 23 anos quando chegou por aqui e era
um ser de luz, um semeador de corações, um artesão do entendimento, um ladrilhador de ideias,
um mestre amigo.
O convívio e todas as possibilidades que sua presença leve
e sua atuação efetiva nos trouxeram, por cerca de 20 anos
(8, como juiz), foram um presente divino. A sensação que
me deixou foi de que tinha uma missão a cumprir por aqui:
unir, agregar, ensinar, pôr luz, conciliar. E o fez tão bem.
Qualquer de nós, que bem poderia não passar de mais um
colega de trabalho em encontros fortuitos, tornava-se amigo próximo no primeiro momento, acolhido em sua inteligência, na sua simpatia transparente, na sua sinceridade espontânea. Acho que ele realmente acreditava nas pessoas,
gostava de gente e os corações se aproximavam em minutos, numa revelação mágica de empatia. Era e sempre será,
anal,“o amigo Saint-Clair”.

AMATRAXV

Para minha imensa sorte, parte de sua missão cumpriu no
fórum de Campinas e na sala ao lado da minha. Conto-lhes
um segredo: percebi, observando-o atentamente por algum tempo, que, além das cores dos tecidos das bem cortadas gravatas, ele espalhava pelos cantos algumas sementes luminosas que carregava escondidas nos bolsos.
Uma verdade mágica, admito, mas eu vi.
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Saint-Clair não passava por ninguém sem plantar sua semente. Não há quem tenha passado por ele e que não tenha sido semeado, passando a carregar consigo um apren-

dizado, um sentimento forte, uma estória, o registro de um
momento que, depois lembrado, fazia sorrir. Também não
há lugar, sala ou gabinete por onde ele tenha passado sem
lançar essa sua semente, sem preparar o terreno para deixá-lo melhor a quem viesse, para facilitar e, anal, fazer colher bons frutos.
Tenho claro que naquele último andar do nosso arranhacéu foi ele quem plantou variadas espécies de sementes
pacicadoras. Hoje lá colhemos a conciliação, a solução
mediada, a composição que era para ele um ideal, uma verdade. E não foi fácil... mas ele também trazia nos bolsos agulha e linhas, e tecia sábia e cuidadosamente. Circulou em todos os andares abrindo portas, viabilizando conversas, levando informações, trazendo alegria, reunindo... e teceu seus os de brilho, costurando soluções, bordando o entendimento no tecido áspero dos conitos, sempre leve, eciente. Mudou nossa visão das coisas, trouxe possibilidades,
assentou alternativas, mostrou, enm, o que é solidariedade e o viver harmônico. A mim, ensinou muito... inclusive a
abrir portas e o quanto podemos conar e ser solidários.
Ele também era crítico e, do que vi, ele usualmente escolhia “o lado certo”, sempre agarrou as boas causas. Mais do
que isso, sendo autocrítico, tinha das mais admiráveis qualidades humanas que se pode encontrar: Saint-Clair tinha a
grandeza e a sabedoria de rir de si mesmo, de ouvir e se permitir rever, repensar, enxergar o que realmente era, de assumir responsabilidades, honrar, enm, sua relevante função
pública.

Passei silenciosa por aqueles primeiros dias de comoção
por seu desaparecimento, naquele voo denitivo no dia 9
de abril, momento em que tantos amigos contaram das sementes por ele plantadas, as estórias vividas e que estão na
lembrança para sempre, despedindo-se tão sinceramente
emocionados, na tentativa de elaborar a inacreditável perda.
A tristeza inicial por não ter amenizado ou impedido o sofrimento do amigo querido foi dando lugar à dor do vazio
pela impossibilidade de outro encontro, qualquer hora dessas, com aquela gura que aparecia leve, distribuindo cores e sementes, tecendo os os da harmonia... Chorei, como tantos que o amavam, elaborando à minha maneira,
ouvindo canções tocantes, acreditando conversar com ele,
fazendo pedidos a Deus por sua família, olhando para o
céu, quase enxergando-o em seu voo.
Mas não demorou e percebi que a profundidade daquele
momento não devia se realizar em tristeza prolongada; ele
não queria isso. Devia ser preenchida com as boas lembranças, com a memória da alegria e da energia dele. Devia
ser transformada em força e disposição, em homenagem
festiva e em reconhecimento de sua importância para nós.

Queria, também, que seu nome fosse gravado numa aliança simbólica de entendimento, que trocássemos entre nós
todo o tempo, como sinal de solidariedade e da consciência de que estamos todos no mesmo barco (ou no mesmo
avião), queremos o mesmo destino e iremos mais longe se
conarmos, se nos olharmos com franqueza, se prevalecer
a empatia. Que o exemplo dele realmente valha entre nós,
como marca nesta“família”da 15ª Região.
Enm, ele tinha outras missões divinas a cumprir e, se foi
chamado tão cedo, estou certa que é porque era necessário. Entre nós – afortunados – ele já tinha semeado e ladrilhado, costurado e bordado, deixando marcas que não passarão. Que saibamos cultivar e colher.
Voa, Saint-Clair!Voa, amigo! Até um dia!
Homenagem prestada pela JuízaTitular da 10ªVara do
Trabalho de Campinas, Doutora Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
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Ainda nutro o desejo então surgido, e transmitido a alguns,

de homenageá-lo dando seu nome ao Centro de Conciliação do 1º grau em Campinas, porque anal tudo aquilo é a
cara dele, sua mais completa tradução. Centenas de pessoas circulando para resolver seus problemas com nossa intermediação.
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Oswaldo
Preuss

40

outor Oswaldo Preuss nasceu na cidade de São Paulo,
no dia 3 de maio de 1929 e
faleceu em São Paulo, aos 86 anos, no
dia 2 de agosto de 2015. Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco (USP). Atuou
por 23 anos no Ministério Público do
Trabalho, como procurador do trabalho, tendo ingressado como desembargador do Tribunal Regional doTrabalho da 15ª Região em 17 de novembro de 1986, integrando a primeira composição dessa Corte. Presidiu
a 4ªTurma por quatro anos, posteriormente foi corregedor regional no biênio 1990-1992 e vice-presidente na
gestão seguinte, bem como de maio
de 1997 a dezembro de 1998. Aposentou-se em 3 de maio de 1999.

D

bro do Ministério Público do Trabalho, que foi a anulação da eleição do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, à época o maior sindicato da
América Latina, e presidido há anos
por Joaquim dos Santos Andrade, o
famoso Joaquinzão, e que tinha certa
simpatia dos militares, bem como do
não menos famoso delegado, Romeu Tuma. Este, como diretor geral
do DOPS paulista, o temível Departamento de Ordem Política e Social, em
ligações telefônicas pessoais ao Dr.
Preuss, propunha a presença de “observadores” naquela eleição sindical,
mas que Dr. Preuss recusara, reiteradamente, por entender inadequado
e desnecessário, e não se intimidara
diante das imposições ditatoriais do
regime.

Falar de Dr. Preuss é muito graticante para qualquer um que com ele conviveu nestes anos todos em que foi
desembargador no Tribunal de Campinas. Sua extrema dedicação à magistratura e seu jeito muito peculiar
no trato das coisas do Tribunal o zeram admirado por todos seus pares,
servidores e advogados.Tinha um vozeirão e uma expressão facial a todos
inconfundíveis, e que permitia a seus
interlocutores compreenderem-no,
de forma muito clara, em suas manifestações. Seu destemor diante de posições que assumira e de decisões
que tomara ao longo de sua profícua
carreira de procurador do trabalho e
magistrado, pode ser constatado por
algumas notáveis passagens de sua
vida:

As eleições foram realizadas sob clima de muita tensão, em face de três
chapas concorrendo, com a segunda
e terceira em franca oposição à continuidade de Joaquim dos Santos
Andrade, razão da convocação do Ministério Público do Trabalho. Certo é
que diante de constatadas irregularidades no pleito sindical, Dr. Preuss
não teve dúvidas em decretar sua nulidade, o que também não foi bem visto pelo ministro do trabalho, Arnaldo
Prieto, que se negou a comentar para
a imprensa as irregularidades apontadas por Dr. Preuss.

Na década de 70, por ocasião do governo do General Ernesto Geisel, Dr.
Oswaldo Preuss protagonizou uma
das cenas mais ousadas a um mem-

Sem dúvida, ato de extrema coragem
a um membro do Ministério Público
em pleno governo militar e sob a vigência do terrível AI-5. A repercussão
à época foi grande na imprensa, não
apenas por se tratar do maior sindicato do país, mas também pelo interesse dos militares e de seu ministro do
trabalho, na continuidade de uma di-

retoria anada com o regime.
Ao ser nomeado Juiz do Tribunal (antiga denominação de desembargador), por lei era assegurado ao Dr.
Oswaldo Preuss o direito de nomear
assessores para composição de seu
gabinete. Também não havendo à
época restrições a eventual grau de
parentesco entre o nomeante e o nomeado. E nesta ocasião, 1986, Dr. Preuss tivera seus dois lhos recém bacharelados em Direito pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco (USP) e já no exercício da advocacia, portanto muito credenciados à
ocupação de referidos cargos. Contudo, declinou dessa prerrogativa, sequer cogitando essa possibilidade.
Não apenas ele, Dr. Preuss, mas também seus lhos, Sérgio Adriano Maillet Preuss e Pedro Paulo Maillet Preuss, hoje, o primeiro advogado e o segundo, juiz de direito em São Paulo.
Ambos conheciam o caráter do pai e
com esse caráter foram educados.
Vê-se, pois, o que à época já pensava
Dr. Preuss quanto à nomeação de parentes para cargos públicos, o chamado nepotismo, que tanto combateu.
Mas a grande surpresa nessa nomeação estava por vir, pois para esse cargo em seu gabinete no Tribunal Dr.
Preuss selecionou um assessor portador de necessidades especiais relacionadas ao sentido da visão e detentor de excelente curriculum e que,
posteriormente, viria a se tornar procurador do trabalho da 15ª Região e
desembargador do Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região. Estamos falando de Ricardo Tadeu Marques da
Fonseca. Informado dessa homenagem, assim se expressou:

Quis a mão do destino abençoar-me
e me aproximar do Dr. Preuss. Em
1987, o calor de seu grande coração
acolheu-me, acendendo a esperança
que verbejou meus caminhos áridos
e solitários por causa do preconceito
contra um jovem cego e principiante.
Somente um grande homem àquela
época poderia ver além dos muros da
exclusão discriminatória. Altos ensinamentos vinham da sua vivência e
jeito objetivo de fazer efetiva justiça.
Justiça que brotava aos montes entre
sorrisos e aguçada inteligência. Que
bela lição, Dr. Preuss.
Muito Obrigado, Sérgio Preuss, por
me apresentar seu pai. Permita-me dividir com você e seu irmão, Pipa, a paternidade espiritual de
que lhes falo. Um beijo,
Dona Maria Clara.
Dr. Preuss gostava muito
de cães e um agradável
acontecimento que o
mesmo sempre nos contava fora durante um
congresso em Águas de
Lindóia, quando adentrou ao salão um diligente cachorrinho que pretendia “despachar” com
Dr. Preuss. Este atendeuo, prontamente e o fotógrafo do evento registrou o fato, digno de ser
memorizado.

Pedro Paulo Maillet Preuss, que assim
se manifestam sobre o pai:

Ao se aproximar dos setenta anos Dr.
Oswaldo Preuss relutava contra sua
aposentadoria compulsória. Entendia ser um absurdo excluir-se do trabalho alguém em plenas condições
de trabalhar. E exemplicava com pessoas que mantinham um alto grau de
produtividade ainda após essa idade,
não apenas no Brasil, mas principalmente em outros países, exemplicando com muito professores, legisladores, governantes, religiosos, etc.

Palavras de Sérgio:

Aos que conviveram com ele era perceptível essa sua indignação, pois tinham no exercício da magistratura
seu propósito e objetivo maiores. Gozava de uma lucidez e memória inve-

jáveis e sua dedicação exclusiva aoTribunal e a tudo que dissesse respeito à
prestação jurisdicional célere e eciente era reconhecida por todos na
15ª Região.
Em 1960 Dr. Oswaldo Preuss casou-se
com Maria Clara Maillet e desse matrimônio de mais de cinquenta anos
assim diz ela:
Oswaldo, bom companheiro, apaixonado pelos lhos e netos, amante
da boa música, sempre disposto a ajudar as pessoas necessitadas. Enm,
deixou um legado de honradez, trabalho e amizades sinceras.
Desse enlace nasceram seus dois lhos, Sérgio Adriano Maillet Preuss e

As pessoas passam, mas seu legado
permanece. Credito a meu pai a honestidade e retidão aos lhos ensinada, sem qualquer imposição, mas de
forma intuitiva, e que hoje se traduz
na conança que transmito naturalmente a minha mulher, lhos, familiares, amigos, conhecidos e clientes.
No dia de sua partida, tive oportunidade de agradecer por esses ensinamentos e por tudo que hoje sou. Obrigado pai!
Palavras de Pedro Paulo:
Árdua é a tarefa de tecer
considerações sobre o
próprio pai, tal como
num epitáo, ainda sob
a memória do recente funeral. Posso dele falar ter
sido amigo dos amigos.
Leal, companheiro, sincero, extrovertido. A todos amparava e nas horas difíceis estava sempre pronto a tomar um
café. Espartano na vida
pessoal e material, nunca lhe faltaram meios ou
d i s p o s i çã o p a ra u m
Chopp, ao crepúsculo
das horas de labor. Iniciador dos lhos na vida forense, corria pelos balcões do Forum
João Mendes, tendo a tiracolo um lho de dois anos e outro de três, todos
os sábados pela manhã, até o ano de
1971, quando as atividades forenses
deixaram de ocorrer aos Sábados.
Deixou-nos o legado da honradez .
Forjou-se na luta contra o preconceito Judaico, que lhe deixara indeleveis
escaras e máculas na juventude, mas
que ao nal, forjaram a solida formação de caráter e retidão. Aos que o conheceram , certamente não faltarão
lembranças da incomum sinceridade.
Homenagem prestada pelo Juiz
do Trabalho Aposentado, Doutor
Hermelino de Oliveira Santos.
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Outro fato a relembrar fora a rme posição contrária de Dr. Oswaldo Preuss
a que o Tribunal instituísse concessão
de galardões a seus próprios pares e a
outras autoridades, como o grande
colar e a medalha ouro do mérito judiciário da Justiça doTrabalho da 15ª Região. Entendia que o compromisso
do Tribunal deveria ser com a prestação jurisdicional e não com exaltação
de mérito daqueles que tinham como dever o bem servir ao povo. Com
esse propósito Dr. Preuss enviou uma
carta ao então Presidente do Tribunal
manifestando contrariedade com
aquela auto-honraria, que de imediato agraciaria todos os membros doTribunal e também os futuros ingressantes, além de pessoas jurídicas e ins-

tituições, o que entendia inconcebível.
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Homenagem

Desembargadora
Irene Araium Luz
“

F

ui abençoada por Deus e a Ele rendo graças.”

Com essas palavras de profunda gratidão a Desembargadora Irene despediu-se de seus colegas do Tribunal por ocasião de sua aposentadoria, referindo-se às
pessoas com quem trabalhara e convivera nesta Justiça.
Na mesma oportunidade fez um discurso citando Eclesiastes:
“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento
debaixo dos céus: tempo para nascer, e tempo para morrer
(...)”.
Chegou o tempo de viver para sempre. Dra. Irene, nossa
amada colega e amiga, nos deixou no dia 31 de março de
2015 para entrar na eternidade, onde não há tristeza, nem
injustiça.

AMATRAXV

Ela, que tanto trabalhou para e pela Justiça, compartilha
agora a glória dos que plantaram, em suas vidas, sementes
de paz.
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Irene, lha de Oswaldo e Elza, nasceu em Americana, concluiu o curso Clássico na Escola Estadual de Pirassununga
em 1954 e formou-se na Faculdade de Direito de Sorocaba
em janeiro de 1966. Advogou, foi procuradora do Município de São Paulo e ingressou na magistratura do trabalho
em 5 de junho de 1973. Foi professora universitária, participou da diretoria da nossa AMATRA XV no biênio 87/89, atuou como Vice-Corregedora, Corregedora e VicePresidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
Magistrada digna de ser chamada de“excelência”, Irene era
estudiosa, dedicada, íntegra, responsável, equilibrada, corajosa; suas decisões inteligentes foram marcadas pelo bom
senso e reetiam seu elevado sentimento de justiça social.
Recebeu muitas e merecidas homenagens ao longo de
sua carreira, inclusive a atribuição de seu nome, por proposta do colega Adilson Bassalho Pereira, ao fórum trabalhista de Araraquara, cidade onde judicou por 12 anos e fez
amigos para a vida toda.

Dra. Irene soube ser prossional e mãe. O
brilho da maternidade sempre se fez presente em suas
atitudes de
amor e dedicação aos lhos Leonardo e Alexandre, transbordando para as noras e os netos que vieram. Deus lhe
deu a graça de formar uma linda família e de ser muito admirada e amada por todos.
À sua família nós, magistrados do trabalho da 15ª Região,
unimo-nos no sentimento de saudade da estimada Irene,
com profunda gratidão por termos conhecido e convivido
com pessoa de alma tão elevada e generosa. Sobre a Dra.
Irene, os colegas disseram: “pessoa espiritualizada, na, luminosa, doce e de serenidade profunda (Desembargador
Flávio Allegretti de Campos Cooper); “suave como a brisa
da manhã; verdadeira e constante como o sol que nasce a
cada manhã”(Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de
Oliveira Gulla);“brilhantismo, senso de justiça, responsabilidade, humanidade, são qualidades que sempre pautaram
sua vida” (Juiz Ivo Dall’Acqua Junior); “amor, honestidade,
senso de justiça, digna Magistrada”(Desembargador Plínio
Coelho Brandão).
Aprendemos, com a Magistrada Irene, que a convicção
convive muito bem com a serenidade; a seriedade, com o
sorriso; a verdade, com a ternura. Realmente, ela sempre
soube defender seus entendimentos com elegância, sem
prepotência.
Dra. Irene Araium“Luz”, sentimo-nos abençoados por Deus
e a Ele rendemos graças por sua VIDA. Também pela amizade e pelo aprendizado. Saudade!
Homenagem prestada pela Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Doutora
Thelma Helena Monteiro deToledoVieira.

Carlos Alberto
Moreira Xavier
C
arlos Alberto Moreira Xavier nasceu em 30 de março de 1942 em Ipanema, pequena cidade do oeste mineiro, região doVale do Rio Doce.

Primogênito de seis irmãos, netos de um famoso líder político local e lhos de Ruy Xavier e Herondina.
Seu pai, Ruy, era dentista e sua mãe professora de música
do ginásio, dando aulas particulares de piano e acordeão.
Houve um período na vida da família em que se deu a necessidade de custear os estudos, daí a mudança para Vitória, Espírito Santo, onde Carlos Alberto obteve seu primeiro
emprego, como contínuo do Banco Nacional de MG, aos
14 anos.
Em 1961 houve a mudança para Belo Horizonte, com Carlos Alberto se transferindo para o Banco Nacional e prosseguindo em sua carreira, que exerceu durante todo o período do curso de Direito na UFMG, onde conviveu com colegas que viriam a ser grande vultos do mundo jurídico, como o Ministro Rezek, da Justiça e do Supremo e Nilson Naves, que foi Presidente do STJ. O segundo, com o qual eu,
Eurico, z amizade durante os 11 anos que passei em Brasília.
Após a criação do TRT da 15ª Região, o Ministro Naves,
quando nos encontrávamos, sempre indagava sobre a carreira de Carlos Aberto, revelando sua admiração pelo excolega de faculdade.
A família de Xavier seguiu o seu curso de sucesso, todos revelando acuidade intelectual, dois dos irmãos se formando
em medicina, um em engenharia, um em publicidade, que
conquistou vários prêmios, uma professora e Carlos Alberto que, após um período de advocacia em Belo Horizonte,
fez concurso para a magistratura, sendo aprovado na 2ª Região – SP e atuando em cidades como Santos, Curitiba, São
Bernardo do Campo e Jundiaí, época em que nossa amizade se iniciou porquanto ele passou a atuar noTRT da 15ª Região, em 1988, sendo pouco tempo depois promovido por
merecimento ao Tribunal, onde fomos colegas, se iniciando uma grande amizade, que envolveu também nossos lhos.

Certa vez, ao lhe indagar sobe o que pensava sobre o nazis-

O chope, após o expediente era no Facca, depois no Giovannetti e, ultimamente, na Cantina Alemã.
A cidade natal de Ipanema não lhe saia da memória e escreveu para o irmão, quando já acometido por grave enfermidade em seu leito. Dizia que as lembranças da cidade
eram como papel de bala:
Grude, grudenta que
não desgruda.
Papel de bala que
prega no pé que pisa
Prega até na alma
Ipanema no coração de Minas
Grudenta como ela só
Um abraço do Bebeto,
aposentado com tempo
para divagar.
No meu contato com Xavier não posso deixar de mencionar sua atuação como magistrado.
Sempre brilhante, oresceu em São Paulo e Jundiaí e prosseguiu no TRT, onde sempre revelava nos julgamentos a já
mencionada acuidade jurídico-losóca, interpretando as
controvérsias e estabelecendo de imediato uma contextura harmônica de modo a respaldar sua tese.
Seu espírito de grande homem estava indissociavelmente
ligado a sua cidade natal, a serra mineira, aquele estado de
espírito contaminado pela paz, pela serenidade, pelos sonhos, pelas grandes dimensões geográcas.
Toda esta superestrutura se insculpiu em sua alma, onde a
partir do recôndito de Ipanema, soube materializar seus sonhos.
Sua ausência deixa muita saudade, mas também a certeza
de que à sombra de sua grande imagem se criou um espaço semeado por exemplos de caráter, de dignidade, de tenacidade, tudo próprio de um mestre na arte de viver.
Homenagem prestada pelo Desembargador do Trabalho Aposentado, Doutor Eurico Cruz Neto.
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Carlos Alberto era um magistrado holístico, se interessando por toda forma de cultura e tinha nas conversas informais, muitas delas em ambiente regado a chope, onde revelava-se um atributo próprio aos eruditos, de enquadrar
de imediato os temas das conversas em contextos losócos.

mo, ele de imediato respondeu: A ideologia é derivada de
Nietzsche eWagner.
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Desconto
para ex-alunos da
ESMAT 15 e servidores
da 15ª Região

Cursos para 2016
 Curso de Atualização Jurídica e Preparatório para as Carreiras da Magistratura e MP
 Grupo de Estudo para Aprofundamento em Temas Polêmicos e Atuais
 Prática de Sentença

Cursos de Curta Duração
 PJe para Advogados
 Prática Trabalhista na Fase Postulatória ‒ Petição Inicial, Defesa e Audiência
 Curso de Responsabilidade Civil Trabalhista ‒ Teoria e Prática
 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

A ESMAT 15 conta com um corpo docente altamente qualificado, composto por
magistrados, procuradores, doutores, mestres e especialistas em Direito e tem como
público alvo os bacharéis em Direito, advogados e demais profissionais da área
interessados na aprovação em concursos públicos.

Venha fazer parte dessa turma de sucesso
Prepare-se conosco!

