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2011: ano de bom combate
Caro Colega,
Em abril de 2011, assumimos a Presidência
da Amatra XV com uma longa Carta-Programa.
Lembro-me de ter ouvido de meu pai, logo no
dia seguinte, uma afiada provocação, como era de seu uso nos meus tempos de criança:
“Você realmente pretende fazer tudo aquilo?!”.
A pergunta, correta no objeto, escorregava
talvez na pessoa verbal. Nós pretendemos.
Nós, a Diretoria, pretendemos. Nós, a Amatra
XV, pretendemos. Afinal, aquela Diretoria foi
eleita para este fim. E a Amatra XV — por seus
associados — a elegeu para este fim. É provável
que nem todos os itens sejam afinal cumpridos
na plenitude de suas potencialidades. Mas o
objetivo será perseguido, do primeiro ao último dia, com a mais absoluta sinceridade de
propósito. E, é claro, trabalho não faltará.
Termina agora 2011. Do que planejamos, o
que já se conquistou?
No primeiro semestre de 2012, os associados receberão o primeiro relatório periódico
de gestão (serão dois até 2013), com o acompanhamento do que já se pôde fazer em cada
tópico. Mas alguns avanços já podem ser
notados.
Conseguimos mais fixações de juízes
substitutos. Não todas as que queríamos. E, a
rigor, nem mesmo aquelas que foram programadas pela Presidência (65 designações fixas,
cfr. Anexo Único do Ato Regulamentar n. 005/
2011), com os insistentes reclamos da Amatra
de que se consumassem até o final de 2011.
Não foi possível. E, em boa parte, não foi possível por força de uma outra situação institucional que perdura há alguns anos e compromete
a otimização da gestão de quadros no primeiro
grau de jurisdição: as convocações extraordinárias no Regional.
Avizinham-se, então, os desafios para 2012
(e, permito-me dizer, não apenas para a Amatra, mas para a Associação e para a Administração do Regional): (a) expandir significativamente o quadro de juízes substitutos fixados, a
partir dos novos vinte e um colegas que tomaram posse no último dia 02 de dezembro,e
com o foco institucional correto (que é a melhoria da qualidade de vida e da estrutura jurisdicional disponível nas unidades de maior movimento, não um insípido aumento de produtividade que representa números, mas não Justiça); e (b) providenciar para que os “mutirões”
não aconteçam mais, o que passa por uma decisão administrativa de (an)coragem constitucional (art. 93, XV, da CF): não permitir mais a
formação de saldos de processos não distribuídos em 2º grau (i.e., adotar a distribuição imediata e ilimitada por gabinete, sem prejuízo do
dimensionamento dos prazos a cumprir a partir de outro marco, que não a própria distribuição, permitindo igualmente aos colegas desembargadores uma condição de trabalho
com qualidade de vida).
Nada obstante, mesmo nessa seara (fixações), outras lutas — de cariz qualitativo (e não
quantitativo) — foram travadas com sucesso,
inclusive pela disposição da atual Administração do TRT para um diálogo franco e de resultados. Assim, por exemplo, a modificação do próprio AR n. 005/2011, para que a impossibilidade
inicial de fixação de juízes em licença-gestante
ou em licença médica, que terminava por discriminá-los entre o conjunto de juízes, fosse
definitivamente abandonada.
Outro avanço importante, ainda para os
juízes substitutos, foi a regulamentação da indenização de transporte (Ato Regulamentar GP

n. 08/2011). Reclamo antigo, obteve-se finalmente o seu deferimento administrativo — que
ainda pede algum ajuste quanto à presteza no
reembolso de pedágios — após longa negociação, que igualmente contou com a boa vontade da Administração. Quanto às diárias propriamente ditas, a sentença de primeiro grau,
nos autos do Processo n. 00004161-03.2010.40
3.6105, confirmou praticamente todos os itens
que haviam sido deferidos em liminar de antecipação de tutela, ainda durante a gestão Flávio
Landi. Como, no entanto, não avançou quanto
à questão da indenização de transporte retroativa, a Amatra XV interpôs apelação cível. Os recursos da Amatra e da AGU pendem agora de
julgamento no TRF da 3ª Região.
No plano da segurança institucional, no início do ano, a Amatra XV propôs e conseguiu
aprovar, na Comissão de Orçamento do TRT-15,
com o apoio dos desembargadores, um aumento significativo na proposta orçamentária
prévia para a vigilância das unidades em 2012
(de R$ 5.014.666,00 para R$ 6 milhões). O Presidente da Amatra passa a integrar, ademais, a
Comissão de Segurança Institucional do TRT.
Na busca de uma melhor qualidade de vida para os magistrados, a Amatra XV aprovou
em assembleia, ademais, as pautas-referência
máximas para as oito circunscrições, comunicando os respectivos termos à Administração e
desde logo assumindo-as como limite para o
“eficientismo” que colonizou o discurso de
gestão no Poder Judiciário e desconsiderou o
elemento humano. O paradigma passa a vincular, doravante, a própria Diretoria da Amatra.
Em outras demandas, a Amatra XV não logrou obter o mesmo êxito. Assim, com relação
à alteração do Ato Regulamentar n. 01/2010
(excessos no monitoramento eletrônico), com
relação à implementação de check-ups regionais, com relação à manutenção das vantagens pecuniárias incorporadas pelos aposentados (Leis ns. 1.711/52 e 8.112/90) e com relação à extensão, para os juízes de 1º grau, dos
serviços de telefonia celular para uso funcional. Mas sequer aí desistiremos. Alguns dos requerimentos já foram ou serão readequados e
reapresentados. Especificamente quanto aos
aposentados, a questão foi levada à Anamatra, que encampou parecer elaborado no âmbito da Amatra e requereu ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho a alteração da Resolução CSJT n. 78/2010. Em não se obtendo sucesso, a refrega será levada à apreciação do
Conselho Nacional de Justiça, ainda no primeiro semestre de 2012.
Para 2012, ademais, prenunciam-se os próximos movimentos. Entre os mais importantes,
citem-se: (a) os esforços para a Reforma do Estatuto Social da Amatra, com comissão já constituída e calendário estabelecido; (b) o desfecho dos trabalhos de segurança institucional
iniciados em 2011 pela comissão correspondente (a par dos requerimentos já formulados,
ainda neste ano, à Presidência do Regional);
(c) a oficialização da Esmat 15, com as características aprovadas em assembleia soberana, e
a regionalização dos respectivos cursos; (d) a
pesquisa-padrão de saúde do associado (item
1.10 da Carta-Programa); e (e) o direito de assento e voz nas sessões administrativas do TRT.
Eis o que nos espera. E eis aquilo para o
que esperamos você, caro colega. Participe conosco. Some. Realize(-se).
Com meu abraço,
Guilherme Guimarães Feliciano
Presidente da Amatra XV
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Férias inusitadas
Fabio Natali Costa
Em meados de 2010, de repente, surgiu a ideia de fazer o Caminho de Santiago. Sinceramente, não me lembro se li
qualquer coisa ou assisti a alguma reportagem na televisão sobre o assunto.
Agora, após tantos quilômetros percorridos, e já passados alguns dias de minha chegada, prefiro acreditar que a vontade de realizá-lo nasceu por obra divina.
Fui só, tentar colocar a espiritualidade em
dia, e resgatar o que se perdeu inadvertidamente por aí.
Por incrível que pareça, essa força me
levou a deixar a Flávia (namorada-quasenoiva), a casa, o cachorro, a sobrinha, os
parentes, os amigos e seguir sozinho por
um lugar distante e completamente desconhecido. Troquei o conforto de minha
casa por cerca de 10 quilos de pertences
diversos, minha cama por alguns beliches
nem sempre limpos e meu colchão por
um saco de dormir. De repente – não
mais que de repente – minha vida passou
a caber em uma mochila. Aliás, eu não precisava de mais nada naquele momento.
Desde o início, o que mais me chamou a atenção foi a capacidade que temos de nos adaptar a um novo estilo de
vida. Afinal, em questão de poucas horas,
você deixa seu velho mundo e entra de
cabeça em algo novo e inesperado. Um
universo sem fim de albergues, mochilas,
cajados, vieiras, roteiros, bolhas (muitas,
no meu caso), tendinites e filas de banheiro. Um mundo novo de paisagens emocionantes, de roncos assustadores e,
às vezes, até engraçados, de gente e camas diferentes todos os dias. Do tão sonhado Menu del Peregrino ao final do dia
para repor as energias, dos bocadillos para enganar a fome ao longo da jornada,
de almoçar em banco de praça ou à sombra de uma árvore, de fazer macarrão na
cozinha do albergue e dividí-lo com várias
nacionalidades. Ah, e de pão e (muito) vinho, pois con pan y vino se hace el camino!
Confesso, porém, que o único laço
não desatado por mim foram as saudades
de casa, principalmente, da Flávia e de
meus pais, amenizadas por algumas ligações telefônicas sempre que possível. De
todo o restante, conscientemente ou não,
“meu” Caminho se encarregou de apagar.
Em 22 dias de caminhada, cerca de
800 quilômetros foram por mim percorridos, desde a pequena cidade francesa de
Saint Jean Pied de Port – situada aos pés
dos Pirineus – até a Catedral de Santiago
de Compostela na região da Galícia.

4

Jornal da AMATRA XV

O juiz Fabio Natali Costa em frente à Catedral de Santiago de Compostela,
na região da Galícia, um dos cartões postais do Caminho

Mas, afinal, o que é um caminho? Basicamente, é um trajeto que percorremos
para alcançar uma meta ou um objetivo
traçado, porém, o Caminho de Santiago é
mais do que isso: trata-se de uma viagem
rumo ao desconhecido. Aliás, eu não fazia ideia de que era tão difícil a busca por
nos conhecermos. De quebra, pude ainda perceber que, se mudarmos o modo
de fazer coisas rotineiras, permitimos que
um novo homem nasça dentro de nós.
Mas, enfim, isso é você quem pode – e
deve – decidir.
A cada amanhecer, seja com sol ou
chuva, segue o peregrino feliz pelas inter-

mináveis trilhas, já que não há muito espaço para a tristeza. Caminha-se quase
sempre sozinho, de propósito mesmo,
para que cada um de nós possa ter seu
momento de solidão. Trata-se, afinal, de
um Caminho de introspecção, de reflexão.
Interessante que, como em um filme,
podemos assistir à nossa vida passando e
nos mostrando os erros e acertos. A cada
dia, pratica-se o amor ao próximo, a humildade, a fé e a esperança. Com certeza,
trata-se de um Caminho de paz e luz. E
mais ainda, um caminho de silêncio. Ah,
amigos, como o Caminho nos ensina a
ouvir o silêncio! Como nos ensina a ouvir

Tempo e Espírito (Magistratura e holismo)

Um das vistas do Caminho de Santiago: “o peregrino não caminha quando quer e sim quando pode”

Que os caminhos se
abram à sua frente;
que o vento esteja
sempre a seu favor;
que o sol aqueça sua face,
e a chuva caia suavemente
sobre seus campos;
e até que nos vejamos
novamente,
que o Senhor te guarde
na palma da mão.
Fabio Natali Costa é Juiz do Trabalho
Substituto na 15ª Região e membro suplente da Comissão Disciplinar e de Prerrogativas da Amatra XV.
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Toga Sarada

Estética corporal e
a qualidade de vida
Polyanna Sampaio Candido da Silva
Segundo o dicionário Aurélio, estética
é a ciência que trata do belo e do sentimento que ele faz nascer em nós. No nosso cotidiano uma das maiores preocupações da população é justamente em relação à estética corporal.
No meio clínico, afirma Eduardo Reis,
existem vários tratamentos para a “melhora” da estética corporal com vários profissionais especialistas em diversas áreas,
porém algumas pessoas elevam o grau
de importância da estética corporal a níveis estratosféricos, desconsiderando a
saúde ou qualidade de vida. Dessa forma,
alguns meios adotados para se conseguir
alcançar uma melhor estética corporal
vêm prejudicando várias pessoas, o que
as levam a adotar medidas menos severas
no tratamento contra o sedentarismo ou
combate do sobrepeso.
Em meio a esse pensamento nasceu
uma nova vertente chamada de bem-estar e qualidade de vida que se preocupa
com a estética corporal de modo mais inteligente. As pessoas desse grupo estudam mais sobre atividade física, nutrição
e outros meios que melhorem não só o
“visual estético”, mas sim o quadro clínico do que definimos como saúde.
Conforme descrito por Marcelino Patricio dos Santos, além do exercício em si,
a alimentação e o sono são imprescindíveis para a aquisição de um bom condicionamento físico que, por sua vez facilita
o desempenho das pessoas nas tarefas
diárias e aumenta a auto estima em relação ao próprio corpo.
O exercício, explica Marcelino, nada
mais é do que desgaste do corpo. O corpo ao se exercitar, sofre a diminuição nos
substratos energéticos, desgastes musculares e, inclusive, perda de resistência. E é
por isso que, depois da prática esportiva,
o corpo deve ser alimentado para promover a reparação da musculatura gasta,
bem como descansar para se preparar para o novo estímulo.
Lembrando sempre que, o organismo
tem por ofício, assim denominou Marcelino, o mecanismo de reservar muito mais
do que precisa: é aquela fome que dá horas ou dias após o exercício.
Nesse sentido, pode-se afirmar que o
lado mais sensível do triângulo (exercício
– nutrição – descanso) é a alimentação,
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uma vez que há vários relatos de pessoas
que malham muito, fazem muitos exercícios e, ao invés de emagrecer, engordam!

de carboidratos com grãos para diminuir
o índice glicêmico e adicionar gorduras
ômega 3 e 6.

Por isso, no vértice nutrição, afirma Eduardo, várias são as preocupações daqueles que buscam a estética corporal de
forma inteligente, como exemplo:

A única restrição que deve ser sempre
lembrada, alerta Eduardo, é a ingestão de
gorduras principalmente de origem saturada (derivadas de fontes alimentares
animais). Esse nutriente causa aumento
do percentual de gordura e dos índices de
colesterol ruim.

As cores dos alimentos interferem
na nutrição?
As sementes e castanhas auxiliam
no controle de colesterol?
Quais grupos alimentares devem ser
utilizados para manutenção da saúde?
Respondendo referidos questionamentos, Eduardo, esclarece que as cores
dos alimentos refletem os nutrientes que
estão neles presentes. Por exemplo, os
alimentos alaranjados e amarelados são
ricos em vitamina E e A. A vitamina E melhora a saúde da pele, unha e cabelos juntamente com as vitaminas B e C, como
também combate os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento das células. A vitamina A está relacionada a saúde
dos olhos e sua deficiência causa o quadro clínico de cegueira noturna.

Portanto para se alcançar uma estética corporal de forma inteligente, basta
seguir as seguintes dicas: 1) alimentação
balanceada; 2) prática regular de esportes; 3) hidratação durante, alimentação e
descanso após os exercícios físicos e 4) o
mais importante de tudo e mais seguro, é
ter uma orientação de um nutricionista e
de um educador físico.
Mas lembre-se sempre, a vida é importante junto com seus prazeres, não se
furte, apenas seja comedido. Se for autorizado pelos profissionais da saúde então, terá o melhor dos mundos!

As sementes, castanhas, azeitonas e
azeites são ricos em ômega 3 e 6 que tem
a função de regular os índices de colesterol bom (HDL), colesterol ruim (LDL) e
colesterol total. A ingestão desses alimentos auxilia o balanço dessas frações
de colesterol, porém a prática esportiva e
uma alimentação balanceada são fatores
primordiais para esse controle. Um cuidado deve ser tomado em relação a esses alimentos, uma vez que a conservação
destes é feita com a adição de sal, superando a quantidade diária de sódio se
consumidos em grandes quantidades.

Polyanna Sampaio Candido da Silva é
Juiz do Trabalho Substituto na 15ª Região
e membro da Comissão de Esportes –
Amatra XV.

As frutas cítricas são ricas em vitamina
C que além de auxiliarem na saúde de pele, unha e cabelo são responsáveis por
combater os radicais livres. As carnes em
geral são boas fontes de proteínas, sendo
que as carnes brancas são utilizadas para
diminuir a ingestão de gordura diária em
dietas light para redução de peso.

Marcelino Patricio dos Santos
1º Tenente da PM, oficial do Corpo de
Bombeiros, graduado em Educação
Física pela Escola de Educação Física da
PM em 2005 e responsável pelo
condicionamento físico dos Bombeiros
da região de Ribeirão Preto.

Massas e pães são boas fontes de carboidratos, porém devem ser evitados em
grande quantidade por serem convertidos facilmente em gordura quando em
excesso. Tem-se combinado várias fontes

Ariela Borges
Educadora Física, especialista em
Fisiologia e Biomecânica, especialista
em Pilates e Treinamento Funcional e
Representante Core 360.

Este texto somente foi elaborado em
razão da colaboração de:
Dr. Eduardo Reis
Bacharel em Nutrição (CRN9 – 5357)
e especialista em Fisiologia do Exercício,
Treinamento e Performance

IV Seminário e I Colóquio

Amatra XV conclui festividades
e eventos do Jubileu de Prata
A Amatra XV concluiu no dia 11 de novembro as festividades e os dois eventos
científicos – o IV Seminário Nacional sbre
o Trabalho Infanto-Juvenil e o I Colóquio
Nacional para os Direitos Humanos nas
Relações de Trabalho – organizados por
ocasião do Jubileu de Prata da Associação. No dia 10 ocorreu o Jantar de 25 Anos
na Sociedade Hípica de Campinas, com
grande presença e uma das mais animadas festas que a Associação já conheceu.
Na manhã do dia 10, deu-se a abertura do IV Seminário Nacional sobre o Trabalho Infanto-Juvenil, no Espaço Vert, no
Distrito de Sousas, reunindo magistrados,
membros do Ministério Público, advogados, professores e estudantes de Direito.
Além do presidente da Amatra XV, juiz
Guilherme Guimarães Feliciano, compuseram a mesa de abertura o presidente
do TRT-15, desembargador Renato Buratto, o diretor da Escola Judicial do TRT-15,
desembargador José Antonio Pancotti, o
presidente da Anamatra, juiz Renato Henry Sant'Anna, a procuradora-chefe do MPT
na 15ª Região, Catarina Von Zuben, o professor titular da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e doutor
em Ciência do Direito pela Universidade
de Bielefeld (Alemanha), Willis Santiago
Guerra Filho, o juiz do Trabalho aposentado e professor da USP/Unesp, Oris de Oliveira, a juíza do trabalho Eliete da Silva
Telles, coordenadora nacional do programa “Trabalho, Justiça e Cidadania” da
Anamatra, e o presidente da OAB-Campinas, Sérgio C. de Aguiar Vallim Filho.
Neste ano, o Seminário ocorreu conjuntamente com o I Colóquio Nacional
para os Direitos Humanos nas Relações
de Trabalho, também promovido pela Associação, com o objetivo de pautar publicamente temas como a violência nas relações de trabalho (individuais e coletivas),
o trabalho escravo contemporâneo, o trabalho infanto-juvenil proibido, a discriminação e o assédio nas corporações e o Direito Penal do Trabalho. Os eventos contaram com o apoio do TRT da 15ª Região, da
Escola Judicial da Corte, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), do Ministério Público
do Trabalho (MPT) e da OAB-Campinas.
Na abertura do Seminário, após emocionante exibição do Coral do TRT-15 (que
executou, entre outras canções, a emblemática “Criança não trabalha, dá trabalho”), palestrou o professor Willis Santiago, discorrendo sobre aspectos filosófi-

Autoridades na mesa de abertura do IV Seminário Nacional
sobre o Trabalho Infanto-Juvenil, no Vert Eventos, em Campinas

cos da regulação do trabalho infanto-juvenil. Já no encerramento, os presentes foram brindados com a fala da procuradora
Flávia Piovesan, que discorreu soberbamente sobre o tratamento da questão no
âmbito do Direito Internacional Público.
O I Colóquio, por sua vez, foi aberto
com a conferência “Direitos Humanos e
Trabalho Decente”, proferida pelo ministro do TST e perito da OIT, Lélio Bentes
Corrêa, que sacou da plateia os mais efusivos aplausos. Na ocasião, Bentes foi agraciado com o Grande Colar da Ordem
do Mérito Judiciário o TRT-15, recebido
das mãos do Presidente Renato Buratto.
Seguiram-se grandes temas debatidos
em outros dois painéis (sobre direitos humanos de primeira e segunda geração —
“a jusante” — e direitos humanos de terceira e quarta geração — “a montante”
—nas relações de trabalho), além da esperada conferência “Trabalho, dignidade e
Constituição”, proferida por Guilherme
Machado Dray, advogado, professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa e outrora chefe
de gabinete do ex-primeiro ministro de
Portugal, José Sócrates.
Para o presidente da Amatra XV, Guilherme G. Feliciano, o grande legado dos
eventos foi o debate sereno e fundado de
temas da mais alta relevância jurídica,
com agentes dos mais variados segmentos sociais (juízes, procuradores, advogados, sindicalistas, docentes e estudan-

tes). “Tivemos discussões com envergadura e profundidade. Pessoalmente aprendi muito. Agradeço, de público, à
nossa Comissão Organizadora e àqueles
juízes que, mesmo não estando oficialmente na Comissão, terminaram secundando-a nas mais diversas e urgentes ocasiões. Ademais, meus agradecimentos à
Administração do TRT, que igualmente
prestigiou nossos eventos todos os dias”,
declarou Feliciano.
No dia 1º de dezembro, estiveram
presentes na sede da ANA (Associação
Nazarena Assistencial) o Presidente da Amatra, Guilherme Feliciano, o Diretor de
Comunicação Social, Robson Moraes, e o
Presidente da Comissão de Prerrogativas,
Samuel Hugo Lima. Na ocasião, formalizou-se a doação, àquela entidade assistencial, dos valores arrecadados por ocasião do IV Seminário Nacional sobre Trabalho Infanto-Juvenil.
Festa
Na noite de 10 de novembro, uma
grande festa teve lugar na Hípica de Campinas, reunindo associados e familiares
para brindar os 25 anos de fundação da
Amatra XV. “Congratulo-me com os colegas pela festa bonita que protagonizaram
em comemoração ao nosso Jubileu de
Prata”, externou o presidente da Amatra
XV. Na pista, juízes e convidados bailaram
à vontade, nos mais variados ritmos (rock,
pop, samba, forró, tecno e até bolero...).
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IV Seminário e I Colóquio

A procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Piovesan, fez a
conferência de encerramento do IV Seminário Infanto-Juvenil

O pres. do TRT-15, Renato Buratto, entregou o Grande Colar da
Ordem do Mérito Judiciário ao ministro do TST, Lélio Bentes Corrêa

A estudante Cíntia Yuri Kinoshita foi sorteada e recebeu um
iPad das mãos do presidente da Amatra XV, Guilherme Feliciano

A juíza do trabalho Eliete Telles, coordenadora nacional do TJC
da Anamatra, divulgou o programa na abertura do Seminário

As diretoras da Amatra XV, Rita Scagliusi do Carmo e Maria
da Graça Bonança Barbosa, e o juiz Saint-Clair Lima e Silva

O juiz do Trabalho aposentado e professor da USP/Unesp,
Oris de Oliveira, foi homenageado durante o evento

Os desembargadores Claudinei Sapata Marques, Luiz Antônio
Lazarim e Flávio Allegretti de Campos Cooper prestigiaram o evento

Os juízes Rafael Setta, Robson Adilson de Moraes, Marcelo Chaim
Chohfi e Gothardo Backx Van Buggenhout no intervalo das palestras
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Festa de 25 anos

O juiz André Augusto Ulpiano Rizzardo foi à festa de
25 Anos da Amatra XV com a esposa Ieda Moura Rizzardo

O presidente da Anamatra, Renato Sant'Anna, com a namorada
Paula Fernanda Panigada, no Jubileu de Prata da Amatra XV

O desembargador do TRT-15 Francisco Alberto da Motta
Peixoto Giordani prestigiou a festa com a esposa Vera

As juízas Antonia Sant'ana, Ana Maria de Vasconcellos e
Sandra de Poli na comemoração do 25 Anos da Associação

O presidente da Amatra XV, Guilherme Feliciano, e a esposa
Maria Cláudia, com o juiz Jorge Souto Maior e a esposa Giovana

A juíza Regina Rodrigues Urbano e o marido Renato Rodrigues
com o juiz Álvaro dos Santos e a esposa Vânia Aranha dos Santos

As magistradas Maria Flávia Roncel Alaite, Kathleen Zarins Stamato,
Andrea Pfrimer Falcão e Denise Sales de Lima na festa na Hípica

Os juízes Luís Furian Zorzetto, Adenilson Brito Fernandes,
Mércio Sato, Elias Terukiyo Kubo e a advogada Ticiana Reginato
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Líder do Governo na Câmara
fala ao Jornal da Amatra XV
“A discussão dos subsídios da Magistratura não pode ser
uma discussão de enfrentamento dos Poderes, mas sim
um acordo de como nós vamos trabalhar essa questão”
Líder do Governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza recebeu magistrados em seu escritório paulista e, em entrevista exclusiva, falou sobre temas de interesse de toda a magistratura, em especial sobre a aprovação do PL 7784, que recompõe o poder de compra dos subsídios
dos Ministros do STF
O Jornal da Amatra XV foi até São Paulo para entrevistar o deputado federal
Cândido Elpídio de Souza Vaccarezza, líder do Governo Dilma na Câmara. Participaram da entrevista o presidente da Amatra XV, juiz Guilherme Guimarães Feliciano, o ex-presidente da entidade e integrante da Comissão Legislativa da Anamatra, juiz Flávio Landi, e o diretor Legislativo
da Anamatra, juiz Germano Siqueira.
Durante o encontro, os juízes discutiram com o parlamentar os projetos de
reajuste dos subsídios de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e as propostas que restabelecem o Adicional por
Tempo de Serviço (ATS) para os magistrados. Sobre os dois assuntos, Vaccarezza
recebeu documentos com o objetivo de
esclarecer os percentuais propostos e demonstrar a absurda incorreção da alguns
dados que vêm sendo divulgados na imprensa (como, p.ex., a ideia de que a recomposição do poder de compra dos subsídios dos juízes, já defasada quase à casa de um quarto por conta dos anos de inflação sem revisão, significaria um impacto de R$ 7,7 bilhões, o que é uma retumbante inverdade).
Médico ginecologista formado pela
Universidade Federal da Bahia, Vacarezza
passou a residir em São Paulo. Filiado ao
PT, concorreu ao cargo de deputado estadual do Estado de São Paulo em 1998, obtendo a suplência e em 2002 conseguiu
se eleger para o referido cargo. Em 2006
foi eleito deputado federal. Tornou-se líder do partido em fevereiro de 2009 e em
janeiro de 2010 foi nomeado líder do governo Lula na Câmara dos Deputados,
posto que manteve no governo Dilma.
O senhor é o atual líder do Governo
na Câmara, no ano passado participou
ativamente do Projeto de Lei de reconsolidação das leis trabalhistas.
Quais são os grandes projetos do Governo Dilma para a área do trabalho?
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O presidente da Amatra XV, Guilherme Guimarães Feliciano, e o deputado
federal Cândido Vaccarezza, durante entrevista em São Paulo

Deputado Cândido Vaccareza – O
Governo Dilma está experimentando o aprofundamento das conquistas do Presidente Lula. Nós temos um grande problema no Brasil, que é o fato de existir 16
milhões de pessoas na linha da extrema
pobreza, que vivem com menos de R$ 70
por mês. Nós temos um projeto específico que vai incorporar todas essas pessoas
nos próximos anos ao mercado de trabalho. O primeiro desejo da Dilma é acabar com a pobreza extrema no País. O outro desejo é manter a política de desenvolvimento econômico com distribuição
de renda, o que ela traduz dizendo que o
Brasil será um País de classe média, ou seja, que na pior das hipóteses a pessoa seja de classe média. Combinado a isso,
uma política internacional para fazer o
Brasil uma potência mundial. Sobre a Justiça do Trabalho, o nosso desejo é criar
mais infra-estrutura, fortalecê-la através
de ampliação do número de varas e servidores, como fizemos ao logo desse ano e
do ano passado, mas não tem uma política específica no quadro de reestrutura-

ção do Poder Judiciário. Está a cargo de
vocês (juízes) fazerem esta pauta.
Avizinha-se uma nova ameaça no
cenário econômico-financeiro internacional. No Brasil, o crescimento econômico dá sinal de exaustão e a inflação
sinaliza para cima. Neste contexto, qual
será a opção de política social e econômica para 2012: flexibilizar a legislação
social, como se fez na década de 90, ou
recrudescer as garantias sociais?
Vaccareza – Nem um nem outro. Nós
já tomamos medidas que se referem à legislação, como redução de pagamento
de impostos e contribuições para a folha
de pagamento de empresas do setor calçadista, do setor de vestuário e de outros
setores do programa geral do Brasil Maior. Inclusive as centrais criticaram bastante dizendo que isso tiraria dinheiro da Previdência. Agora, a Dilma está envolvida
em avançar para viabilizar no Brasil uma
reforma tributária. Nesse processo, pode
ter alguns setores que tenham aumento
de suas cobranças e outros que tenham

Entrevista
redução nas cobranças. O objetivo não é
nem reduzir nem aumentar imposto, e
sim tornar o imposto no Brasil mais justo,
aumentando a base de cobrança de imposto e diminuindo a cobrança de imposto direto ao empregador. Isso é um movimento moderno. Por exemplo, os EUA anunciaram recentemente que vai reduzir
o imposto sobre a folha de pagamento e
o Brasil está envolvido na redução de imposto sobre a folha de pagamento. Então,
não tem um movimento contrário de determinados setores sindicais ou a favor, o
que existe é um movimento a favor do
Brasil. Nós podemos construir no País
uma legislação trabalhista adequada, tem
muito o que se desenvolver na CLT, muita
coisa para se modificar, mas isso será um
trabalho novo. E os ajustes econômicos
hoje não envolvem fundamentalmente
direitos trabalhistas e a CLT.
Sobre a política remuneratória para
a magistratura, a Constituição de 1988
previu a revisão anual de vencimentos
e subsídios do serviço público como
garantia do poder de compra em face
da inflação. Como o governo vê essa
questão e especificamente em relação
à Magistratura?

“O objetivo não é
nem reduzir nem
aumentar imposto,
e sim tornar o
imposto no Brasil
mais justo,
aumentando a
base de cobrança
de imposto e
diminuindo a
cobrança de
imposto direto ao
empregador. Isso
é um movimento
moderno.”

O Líder do Governo Dilma na Câmara, Cândido Vaccarezza, falou sobre
os PLs de interesse da Magistratura e sobre questões de governo

Vaccareza – Eu não sei se nesses últimos nove anos houve redução real dos
subsídios da Magistratura. Na minha avaliação, não houve. Mas a discussão dos
subsídios da Magistratura não pode ser
uma discussão de enfrentamento dos Poderes, mas sim um acordo de como nós
vamos trabalhar essa questão. Se hoje você tem uma indexação direta dos salários
dos Ministros do STF com os salários de todos os juízes, tanto federais como estaduais, e mais uma indexação tácita com os
salários do Ministério Público, que teoricamente não teria nada a ver, uma coisa é
o MP outra coisa é o Judiciário, então é
um tema que a Câmara vai ter que se debruçar. Se não tivesse essa indexação não
teríamos os problemas que temos hoje.
Quais são as chances reais de aprovação do PL 7784 que recompõe o poder de compra dos subsídios dos Ministros do STF e que não se confunde com
o reajuste dos servidores?
Vaccareza – Nós vamos conversar
[sobre] todos esses projetos em um pacote. Minha avaliação é que a gente aprove uma proposta para o Judiciário até o
mês de novembro.
Outra questão candente para a Magistratura: recentemente no Rio de Janeiro houve o assassinato da juíza Pa-

trícia Acioli. Há inúmeros casos de
juízes atualmente sob ameaça, inclusive na Justiça do Trabalho. Como o sr. vê
essa questão? O País carece de uma política efetiva de proteção de autoridades, dignatários e agentes públicos.
Vaccareza – Há uma preocupação no
País da crescente força do crime organizado, mas acho que nós não chegamos ainda na situação de precisar oferecer proteção a 100% das pessoas que têm alguma
autoridade. Nós temos que efetivar o
combate ao crime organizado e acho que
a Presidente Dilma já tomou e vai tomar
outras providências a esse respeito.
O sistema fiscal brasileiro é ainda
tributário do modelo corporativista da
época de Getúlio Vargas com unicidade
sindical e contribuição compulsória. V.
Exca. vê perspectiva de mudança?
Vaccareza – Eu duvido que terá mudança. Eu sou contra a contribuição compulsória, sou contra a unicidade obrigatória sindical, assim como sou contra alguns
itens da legislação trabalhista. Eu acho,
por exemplo, que os sindicatos que têm
força conseguem a contribuição da sua
base. Hoje, nós aprovamos na Câmara um
absurdo: além da contribuição compulsória continuar, uma parte disso vai para as
centrais sindicais, então você coloca di-

Jornal da AMATRA XV 11

Entrevista

O deputado Cândido Vaccarezza recebeu os juízes Guilherme Guimarães Feliciano,
Germano Siqueira e Flávio Landi em seu escritório político na capital paulista

nheiro em central sindical de fachada,
porque não tem base real social. O trabalhador que quiser assegurar o funcionamento do seu sindicato que faça sua contribuição, como é no mundo moderno.
Terminado este governo, serão 12
anos do Partido dos Trabalhadores à
frente da Presidência da República, pelo menos. O País mudou?
Vaccarezza – Mudou muito e mudou
pra melhor. Só pra ter uma ideia, em 2002,
se nós estivéssemos reunidos em qualquer lugar neste horário (por volta das
16h) todas as luzes estariam apagadas. Estou vendo na sala ao lado mais de dez
lâmpadas acesas sem nenhuma pessoa
na sala. É claro que não quero desperdício. Mas, você, que podia pagar a conta
de luz da sua casa, não podia tomar dois
banhos por dia e escolhia, ou de manhã
ou de noite, se passasse em casa meiodia não podia tomar. Tinha um dia próprio
para as pessoas passarem ferro nas roupas. Então, nós tínhamos o apagão. Entre
as famílias de classe média e classe média baixa o desemprego girava em torno
de 20% a 25%. Uma família com cinco
pessoas você tinha um, dois ou até mesmo três desempregados. Às vezes, todos
estavam desempregados e demoravam
muito para arrumar emprego. O Brasil
não estava construindo absolutamente
nada, não tinha nenhuma refinaria sendo
construída, nenhuma hidrelétrica, e as
ferrovias estavam reduzindo. Hoje, as três
maiores ferrovias do mundo, as três maiores hidrelétricas do mundo e as três maiores refinarias de petróleo do mundo estão
sendo construídas no Brasil. São mais de
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mil quilômetros de ferrovias e tem mais
de 3 mil a 4 mil quilômetros entre ferrovias, trem-bala e metrô em projetos para
serem construídos nesses próximos três
anos. O nosso País não tem problema
energético grave, tem problemas que todos os países do mundo têm, nós temos
energia suficiente para gerar um desenvolvimento de 4%, 5% ou 6% ao ano. O
Brasil era um dos problemas econômicos
do mundo, hoje ele é uma das soluções
do mundo, juntamente com a Índia, com
a China, com a África do Sul e com a Rússia, o chamado Brics. O Brasil ganhou importância política e econômica nesses 9
anos. E o povo do Brasil melhorou de vida.
Nós temos hoje 30 milhões de pessoas
que estavam fora do mercado, porque
não existiam políticas públicas para elas,
era apenas a Comunidade Solidária, que
atendia pequenas parcelas. E hoje nós estamos sonhando que nesses próximos
três anos vamos acabar com a miséria absoluta no Brasil. Tem muito ainda por mudar. Nós ainda temos uma Educação de
baixa qualidade, apesar de tudo que foi
feito. Hoje o Governo Federal gasta 10 vezes mais do que gastava em 2002 com Educação. Mesmo assim, ainda tem muito
por fazer. Nós dobramos o número de escolas técnicas, dobramos o número de vagas e o número de universidades federais. Ainda temos muito o que fazer nas
escolas técnicas, no ensino fundamental
e técnico, e nas universidades federais. O
nosso País está vivendo uma conjuntura
semelhante ao que os Estados Unidos viveram entre o final da década de 50 e até
a segunda metade da década de 60. Aqueles dez anos, entre 1955 e 1965, em
que os EUA viveram com grande prosperi-

dade, tiveram um salto de qualidade na
sua organização social, política, cultural e
econômica, nós estamos vivendo aqui. Eu
vejo com muita expectativa positiva o futuro do nosso País. O Brasil vai ter desenvolvimento econômico, distribuição de
renda, acesso a emprego e, junto com isso, vai ter educação, saúde, segurança e
infra-estrutura. Este é o projeto para o País
nos próximos dez anos para nós nos
transformarmos na primeira potência
mundial do hemisfério sul. Nós fomos o
primeiro império do hemisfério sul. Nós
fomos o País que mais cresceu no século
XX, mesmo assim ficamos muito atrasados. E perdemos o desenvolvimento do final do século XX e começo do século XXI.
De 1980 até 2002, o Brasil viveu uma situação muito difícil. A partir de 2003, o Brasil
começou a entrar num ciclo virtuoso e
espero que a gente tenha mais uns 10 , 15
anos para que nosso País de um salto de
qualidade que todos esperam e que o
Brasil merece.
E em relação ao reequilíbrio regional?

Vaccarezza – Isso ficou em evidência
a partir da política implantada em 2003
pelo Governo Lula e que a Presidenta Dilma continua. Temos investimentos significativos no Nordeste e Norte, em algumas regiões mais pobres do Sul e do Sudeste também, com o objetivo de não ter
nenhuma disparidade regional. Mas este
não é um objetivo que nós vamos alcançar nos próximos 30 anos. Eu não tenho
expectativa de vencermos essas disparidades regionais em um curto espaço de
tempo. Tem muito coisa para mudar
ainda no País.

Qualidade
de Vida
Entrevista

V Encontro de Qualidade
de Vida no Guarujá
Palestras, show de humor, degustação de vinhos e a I Jornada
Esportiva fizeram parte da programação do evento no Jequitimar
O V Encontro de Qualidade de Vida da
Amatra XV contou com a participação de
70 pessoas, entre os dias 13 e 16 de outubro, no Guarujá. No evento, magistrados
e familiares gozaram de uma agenda intensa e prazerosa no Hotel Jequitimar,
acompanhando palestras e integrando-se
em vivências. Espantaram, ademais, o
fantasma do sedentarismo, exercitandose em várias atividades desportivas durante a I Jornada Esportiva da Amatra XV, que
passa a se realizar concomitantemente
com o Encontro de Qualidade de Vida.
O Encontro iniciou-se com um jantar
de recepção na noite de quinta-feira (13),
acompanhado de boa música (ao vivo) e
muita animação. Brilharam as vozes da associada Rita Scagliusi e da ex-associada
Sandra Brasil, hoje no TRT da 2ª Região.
Na manhã de sexta-feira, a psicóloga
Glória Cintra comandou uma vivência sobre “Psicoterapia, Biodinâmica e Qualidade de Vida”, demonstrando técnicas de
psicoterapia corporal que surpreenderam
os presentes. Aplicando massagens especiais em vários participantes, Glória explicava pari passu as razões dos movimentos
e a importância da respiração correta, entre outros aspectos.
No período da tarde, o desembargador aposentado do TRF-4, Vladimir Passos
de Freitas, proferiu a palestra “Há vida após a Magistratura? Otimizando a vida e
vivendo melhor”, em que destacou a necessidade de os magistrados planejarem
a aposentadoria enquanto ainda estão
desempenhando suas funções. Em seguida, a artista-terapeuta, bailarina e instrutora do "Movimento Vital Expressivo Rio Aberto", Silvana Nascimento, valeu-se de
amplo repertório gestual para buscar centralidade e equilíbrio no diário viver, como contraponto às estressantes atividades do dia-a-dia de um juiz. Alongamentos, movimentos articulares, ritmos interno e externo, expressão corporal e respiração compassada são instrumentos auxiliares nesse desiderato.
A noite ainda contou com o show de
stand-up comedy “Fora do Normal”, do
humorista Fabio Porchat (Rede Globo).
Porchat, que faz parte do grupo "Comédia
em Pé", descreveu de modo afiado e
bem-humorado os ridículos do cotidiano,

lavando às gargalhadas os participantes
do V Encontro de Qualidade de Vida.
Em seguida, foi realizada uma degustação de vinhos com o enólogo Jeferson
Previeiro. Na ocasião, os participantes experimentaram cinco tipos de vinhos e, em
cada etapa, receberam informações sobre aromas e as melhores formas de escolher e apreciar a bebida.
I Jornada Esportiva
Mesmo com chuva, a I Jornada Esportiva da Amatra XV contou com expressiva
participação de magistrados e familiares.
Na corrida rústica de 3 km realizada às 8
horas da manhã de sábado, a prova na
categoria masculina até 42 anos foi vencida pelo juiz José Dosualdo, seguido pelos magistrados Alessandro Tristão e Guilherme Feliciano, vice-presidente e presidente da Amatra XV, respectivamente.
Na categoria masculina a partir de 43
anos, o vencedor foi o juiz aposentado Lúcio Salgado de Oliveira, seguido pelos colegas Manoel Penido e Alexandre Muller,
este último da Comissão de Esportes. Entre os familiares dos associados, destacaram-se Vanderlei Lima (esposo da juíza Ana Cláudia Lima) e Rutherford Moraes (esposo da juíza Cristiane Rondelli), que no
cômputo geral perderam apenas para o
campeão da AMATRA XV, José Dosualdo.
No feminino, a medalha de ouro ficou
com a juíza Andrea Guelfi Cunha.
Futebol
Também sob chuva, mas com grande
disposição, dois times de futebol enfrentaram-se: um formado pelos juízes e familiares da circunscrição de São José dos
Campos e outro formado por juízes e familiares das circunscrições de Campinas,
São José do Rio Preto e Ribeirão Preto.
Com a somatória dos pontos angaria-dos
nas duas modalidades, e nos termos do
Regulamento da I Jornada Esportiva da
Amatra XV, o resultado final foi:
Circunscrição Campeã
São José dos Campos
Circunscrição Vice-Campeã
Campinas

O humorista da Rede Globo, Fabio
Porchat, se apresentou no evento

Circunscrição 3ª colocada
São José do Rio Preto
De acordo com o presidente da
Amatra XV, juiz Guilherme Guimarães Feliciano, o evento combinado atingiu a sua
principal finalidade: sacar o juiz da sua rotina extenuante e estimulá-lo a descobrir
prazer em coisas tão prosaicas como um
movimento harmonioso ou uma prática
desportiva. O Presidente enalteceu, de
público, os esforços dos juízes Rita Scagliusi (Conselho Fiscal) e José Antonio Dosualdo (Comissão de Esportes), além dos
valorosos funcionários da Amatra XV, sem
os quais o Encontro de Qualidade de Vida
e a Jornada Esportiva da Amatra XV jamais
se consumariam com o mesmo brilho.
A I Jornada Esportiva da Amatra XV foi
patrocinada pela Abas 15, que proporcionou o acompanhamento do evento por
uma ambulância com dois socorristas.
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A juíza Dora Rossi Góes Sanches e o marido Ednei
Sanches Pontes no V Encontro de Qualidade de Vida

A magistrada Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima aproveitou o evento
no hotel Jequitimar com o marido Vanderlei Ferreira de Lima

O juiz Hélio Grasselli e a esposa Maria Cristina de Medeiros Grasselli
na degustação de vinhos que ocorreu após o show de humor

A juíza Cristiane Montenegro Rondelli foi com o marido Rotherford
Moraes no V Encontro de Qualidade de Vida no Guarujá

O juiz Valdomiro Ribeiro Paes Landim e a esposa Vera Lucy com
o comediante Fabio Porchat após o show de stand up comedy

O ex-presidente da Amatra XV, Flávio Landi, com a esposa Ana
Cláudia e os filhos Otávio e Mariana prestigiaram o evento

A coordenadora do TJC na 15ª Região, juíza Adriene Diamantino,
com o marido Ediberto e os filhos no jantar que abriu o V Encontro

A juíza Maria da Graça Barbosa, a filha Carol, o juiz Júlio Roda,
a esposa Lucila e a juíza Cássia Fernandes no evento
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O diretor de Comunicação Social da Amatra XV, Robson de Moraes,
a esposa Fernanda Ortale e o filho Gustavo no evento do Guarujá

O presidente da Amatra XV, Guilherme Guimarães Feliciano
e sua esposa Maria Cláudia com o humorista Fabio Porchat

A terapeuta Silvana Nascimento, com a juíza Maria Helena
Falco Salles e a desembargadora Maria Madalena de Oliveira

O juiz José Antônio Dosualdo, Vanderlei Lima e o vice-presidente
da Amatra XV, Alessandro Tristão, foram os vencedores da corrida

Os magistrados Alexandre Müller, Lúcio Oliveira e Manoel
Penido na premiação da corrida categoria a partir de 43 anos

As juízas Scynthia Tristão (Rio Preto), Antonia Sant'ana (São José dos
Campos) e Rita Scagliusi (Campinas) na premiação das circunscrições

O troféu de campeão do futebol ficou com o time que tinha,
entre outros, os juízes Alexandre Müller e Renato Sant'Anna

Juízes e familiares reunidos no Hotel Jequitimar para assistir
às competições da I Jornada Esportiva da Amatra XV
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Por deliberação da AGE, Amatra XV
realiza paralisação de advertência
Em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em novembro, os associados da
Amatra XV deliberaram, por ampla maioria (50 votos favoráveis, 14 contrários e 5
abstenções), aderir à paralisação de advertência das atividades forenses progra$mada para o dia 30 de novembro. Além
disso, na ocasião, foram aprovadas as propostas apresentadas pelas Diretorias Regionais e/ou pelas Comissões Regionais
para Pautas-Referência. Também foi aprovada a criação da Escola Associativa
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da
15ª Região (Esmat 15), com personalidade
jurídica própria. Ao todo, 69 magistrados
participaram da assembleia.
Na assembleia, foi aprovado ainda o
indicativo político de paralisação das atividades forenses por tempo indeterminado, sempre sob a coordenação da Anamatra, e por pequena maioria. Essa proposição, todavia, foi derrotada no Conselho
de Representantes da Anamatra (votaram
nesse sentido apenas a Amatra XV e a
Amatra 24), no último dia 17 de novembro. A AGE também aprovou a realização
de atividades abertas de esclarecimento
público, palestras e fomento à cidadania
no dia 30 de novembro de 2011, a serem
organizadas pelas Diretorias Regionais da
Amatra XV.
No dia 30 de novembro, a paralisação
alcançou, no âmbito da 15ª Região do Trabalho (primeiro grau), 71,60%, entre varas (153) e postos (09). Araçatuba foi o
grande destaque: 100% de adesão à paralisação. São José do Rio Preto e São José
dos Campos também foram destaques.
Em Campinas, no 15º andar do Fórum
Trabalhista, reuniram-se em ato público
cerca de vinte magistrados, entre juízes titulares e substitutos. Pela Associação dos
Magistrados do Brasil (AMB) e Apamagis,
estiveram presentes juízes estaduais, em
comitiva liderada pelo colega Luiz Antônio Alves Torrano, da 1ª Vara de Família de
Campinas. O Presidente da Ajufesp foi
convidado, mas não pôde comparecer.
Em Sorocaba, o ato público contou
com grande rede de apoiamentos institucionais, sob as gestões do Diretor Regional Ronaldo Siandela. Além de associados
da AMATRA XV, participaram do ato o juiz
federal Otávio Port (Diretor de Assuntos
Jurídicos da AJUFESP), o procurador do Trabalho João Batista (representando a procuradora-chefe da PRT-15 e a ANPT), o promotor de justiça Renato Monteiro (representando a APMP) e o advogado Marcelo
Mendes (representando a OAB-Sorocaba), além do apoio formal do juiz estadual
Hugo Maranzano, representante da APA-
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Magistrados concentrados no Fórum Trabalhista de Campinas durante ato de mobilização
no dia 30 de novembro: paralisação de advertência na 15ª Região teve grande adesão

MAGIS, que não pôde estar presente. O
Diretor Regional da Amatra e o Diretor de
Assuntos Jurídicos da AJUFESP assinaram
juntos comunicado à imprensa.
Na mídia, a Amatra XV ocupou diversos espaços. Estiveram presentes ao ato
público de Campinas a TV Bandeirantes e
a Rádio CBN. Nos dias anteriores, a Diretoria concedeu entrevistas para a Rádio
Band e para a EPTV. Em Rio Preto, obtevese a cobertura da TV Record, com entrevista concedida pelo associado Carlos Escanfella. Em São José dos Campos, houve cobertura da TV Vanguarda (afiliada da Rede
Globo), da TV Bandeirantes e do Jornal O
Valeparaibano. O Presidente da Amatra XV
publicou artigo no Consultor Jurídico, no
próprio dia 30 de novembro, com boa repercussão junto ao público leitor. Por fim,
o Correio Popular de Campinas publicou a
"Carta da Magistratura Trabalhista à Nação", como matéria paga, tal qual sugerido em assembleia.
AGE: Outros temas
Foram ainda temas da AGE de 12/11/
2011 a pauta-referência e a Escola Associativa da 15ª Região do Trabalho.

Esmat 15
Em relação à Escola Associativa dos
Magistrados da 15ª Região do Trabalho (a
Esmat 15), os associados aprovaram a sua
criação oficial, tendo em conta a experiência do I Curso de Atualização em Direito
Processual do Trabalho, projeto-piloto implementado entre setembro e novembro
de 2011 pela Amatra XV.
A assembléia também decidiu que a
Esmat 15 deve ter personalidade jurídica
própria e ser constituída como associação
civil (arts. 53-61 do CC), tomando por associados, automaticamente, todos os associados da Amatra XV (sem acréscimo de
mensalidades). Também terá diretoria
pró-pria, a ser eleita conjuntamente com
a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal
da Amatra XV a partir do biênio 2013/2015,
aportar periodicamente um valor prefixado de seus resultados financeiros para o
patrimônio da Amatra XV. Nada obstante,
a Assembleia desautorizou a cobrança de
uma contribuição extraordinária de cada
associado, no mês de maio de 2012, que
corresponderia ao valor de uma mensalidade, para as despesas e a formação do
patrimônio inicial da escola.

Giro de
Notícias
Entrevista

Amatra XV conquista 3º lugar nos
Jogos Nacionais da Anamatra
A Amatra XV, em campanha inédita,
conquistou o terceiro lugar geral na 7ª edição dos Jogos Nacionais da Anamatra,
realizados entre 29 de outubro e 1º de novembro, em Porto de Galinhas-PE. Com
512,5 pontos, a Amatra XV foi superada no
quadro de medalhas somente pela Amatra 12 (SC), com 1125 pontos, e pela Amatra 4 (RS), com 800 pontos. O destaque da
15ª foi a juíza Regina Rodrigues Urbano,
que ganhou quatro medalhas de ouro na
natação e uma de prata na corrida 5 km.
De acordo com o presidente da Amatra XV, juiz Guilherme Guimarães Feliciano, a vitória pessoal de cada um dos atletas “se amalgama em uma importante vitória coletiva”. “Conquistar esta terceira
colocação significa muito para uma Amatra com 419 associados e que, até então,
não tinha qualquer tradição no quadro
geral de premiações dos Jogos. Mais que
revelar atletas habilidosos, revela um coletivo de juízes que se entusiasma, que se
emociona, que luta por ideais e que sabe
vencer a apatia e a desunião que infelizmente nos acompanha muito frequentemente”, afirma Feliciano.
Medalhas de ouro
A Amatra XV parabeniza a juíza-atleta
Regina Urbano, revelação em 2011, que
conquistou quatro medalhas de ouro na
natação (400, 200, 100 e 50 metros) e uma
de prata na corrida rústica 5 km categoria
40 a 55 anos. Outro destaque foi o juiz Jo-

sé Antônio Dosualdo, com duas medalhas de ouro na corrida rústica 10 km e 5
km até 39 anos. A juíza aposentada Maria
Helena Falco Salles conquistou a medalha
de ouro na natação, a partir de 56 anos.
Prata e bronze
O juiz Alexandre Klimas conquistou a
prata no xadrez, em um desafio emocionante que somente se decidiu nos últimos segundos. O magistrado Leo Minoru
Osawa, por sua vez, obteve na corrida rústica 5km a partir dos 56 anos. A juíza Maria
Cristina Brizotti Zamuner levou bronze na
corrida rústica 5 km ,categoria 40 a 55 anos. A juíza Taciana Orlovicin Gonçalves
Pita ganhou medalha de bronze no tênis
em duplas, em parceria com a juíza Meire Iwai Sakata, da 2ª Região.
A equipe de futebol formada por juízes das Amatras 15 e 2, após dois revezes,
despediu-se da disputa com uma vitória
por 3 a 2 conta o time das Amatras 5, 13 e
16. Os destaques foram os juízes Tiago
Brasil Pita, autor de dois gols, e Alexandre
Garcia Muller, que completou o placar.
Outro destaque foi o juiz aposentado
Genésio Vivanco Solano Sobrinho, primeiro presidente da Amatra XV (gestão 19861988), homenageado com uma medalha
na categoria Atleta Melhor Idade. Vivanco
competiu no xadrez. Pela primeira vez,
ademais, dois desembargadores do TRT15 – Eduardo Benedito de Oliveira Zanella

O juiz José Antonio Dosualdo, da Comissão de
Esportes da Amatra XV, ganhou dois ouros

e Helcio Dantas Lobo Junior – integraram
a delegação da Amatra XV.
O coordenador da Comissão de Esportes da Amatra XV, juiz José Antônio Dosualdo, comemorou muito o resultado. “Esperamos que todas essas participações e
conquistas estimulem os associados a iniciarem a prática de atividades esportivas,
o que acarretará uma melhor Qualidade
de Vida, em todos os aspectos”, recomenda o chefe da delegação da 15ª Região.

Verso e Verbete

Sentir

Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla

Eu busquei na tarde morna

e o ar que soprava

eu estava lá,

a inspiração

era quase etéreo,

não importa,

na ternura quente

e vi o sol ...

eu estava na Terra Infinita,

nos braços ardentes

Vi o sol ofuscar meus olhos,

de grandiosa beleza, num lugar qualquer
do planeta,

uma paixão...

roubar todas as cenas humanas cujas
angústias

inundada com a sensação de plenitude e
de paz

Me deitei na relva da manhã

se fizeram pequenas,

que só o “sentir” consegue vislumbrar ...

e contemplei o dia

ante tão deslumbrante cenário ...

uma canção,

que nascia límpido,
daquelas manhãs azuis translúcidas

Eu estava aqui,

E assim é porque eu estava no País da
Felicidade,
cujo único endereço é o Ser!
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Trabalho, Justiça e Entrevista
Cidadania

6° Encontro Nacional
do TJC em Campinas
Cerca de 30 magistrados do trabalho
estiveram reunidos nos dias 9 e 10 de novembro em Campinas para o 6° Encontro
Nacional do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania (TJC). O objetivo foi compartilhar resultados e ações da iniciativa da Anamatra desenvolvida pelas Amatras em
diversas Regiões do país, além de traçar
metas para o ano de 2012.
Além de fazer um balanço das ações
obtidas com o TJC, os magistrados também falaram da atualização da Cartilha do
Trabalho em Quadrinhos e da participação das Amatras nas Conferências Estaduais do Trabalho Decente da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Outro
ponto do encontro foi a elaboração de um
documento com as diretrizes éticas do
Programa para uso das Amatras.
De acordo com a coordenadora do TJC
na 15ª Região, o evento foi um grande sucesso, contando com a efetiva participação das Amatras de quase todo o País,
que enviaram seus representantes. No
primeiro dia do evento, o Presidente da
Amatra XV, Guilherme Fuimarães Feliciano, enalteceu a iniciativa, pontuando que
“o mister de esclarecer a população e criar mecanismos de multiplicação de lições
básicas de cidadania entre professores e
alunos da rede pública é hoje o mais importante item da agenda social das associações de magistrados”.
Para a diretora de Direitos Humanos
da Anamatra, Sandra Bertelli, o evento demonstrou a excelência do Programa como instrumento de resgate da cidadania
e promoção da justiça social. “Pudemos
verificar, na prática, que o TJC tornou-se efetivamente uma referência nacional na
defesa dos direitos humanos e do trabalho decente, promovendo conscientização no meio estudantil a respeito dos direitos e deveres básicos do cidadão”,
disse a magistrada.

Entrega de certificados do TJC aos participantes

Juízas que coordenam o TJC em 17 regiões participaram do encontro em
Campinas, sob o comando da juíza Eliete Telles, da Anamatra

O vice-presidente da Amatra XV, Alessandro Tristão, no evento
de culminância do TJC no Culto à Ciência, em Campinas

“O Encontro demonstrou o crescimento geográfico do TJC, o seu aperfeiçoamento estrutural no país e a inovação
trazida por novas experiências que se desenvolvem nas regiões”, completou a
coordenadora nacional do TJC, Eliete Telles. A magistrada também ressaltou a importância da apresentação do Programa
durante 4ª Seminário Nacional sobre o
Trabalho Infanto-Juvenil, promovido pela
Amatra XV.
O encontro deste ano contou com a
participação de coordenadores do TJC das
Amatras do Rio de Janeiro (Amatra 1), São
Paulo (Amatra 2), Minas Gerais (Amatra
3), Rio Grande do Sul (Amatra 4), Bahia (Amatra 5), Pernambuco (Amatra 6), Ceará
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(Amatra 7), Pará (Amatra 8), Paraná (Amatra 9), Distrito Federal e Tocantins (Amatra
10), Rondônia e Acre (Amatra 14), Campinas e Região (Amatra 15), Espírito Santo
(Amatra 17), Goiás (Amatra 18), Alagoas
(Amatra 19) Sergipe (Amatra 20) e Rio
Grande do Norte (Amatra 21).
Culminância
Seis escolas de jovens e adultos (EJA)
da rede pública da Região tiveram a oportunidade de mostrar aos magistrados um
pouco do que aprenderam com o TJC. Música, poesia, teatro, filmes e muita criatividade marcaram a chamada “culminância”, realizada no Colégio Culto à Ciência,
em Campinas.

ABAS

O problema do excesso
de acesso
Lendo recente artigo jornalístico, publicado no periódico “Folha de S. Paulo” e
intitulado “Tratamento médico em excesso custa quase US$ 7 bi” (10/10/2011 –
Cláudia Collucci), tive contato com o conceito da expressão overtreatment. Segundo o texto, o assunto estaria no centro das
discussões do meio médico americano e
designa o excesso de procedimentos
que, além de não fazer diferença no desfecho do problema do paciente, às vezes
até pode piorar a situação, além de elevar
– exponencialmente – os custos em
saúde.
Ainda segundo o artigo, estudos realizados e publicados na edição de outubro
da revista “Archives of Internal Medicine”
estimam um desperdício anual médio naquele país de US$ 6,76 bilhões em tratamentos não recomendados ou desnecessários. E esse desperdício absurdo de recursos foi estimado, apenas, no âmbito
dos cuidados primários (tratamentos em
nível de consultório, nas áreas de clínica
médica, pediatria e medicina de família).
Nas palavras de uma especialista no
assunto, entrevistada na reportagem, resumiu-se, muito bem, a situação avaliada:
“mais cuidado não significa melhor cuidado” (Rosemary Gibson).

Em outras palavras, apesar do maior acesso que temos aos tratamentos médicos requeridos, não se está conseguindo
incrementar a qualidade, o ajuste e a resolutividade destes mesmos tratamentos,
gerando desperdício de recursos sem nenhum ganho no desfecho do prognóstico
regular da patologia e, por vezes, com
registro de piora do quadro clínico dos
pacientes.

ou seu responsável, em significativa parcela dos casos, certamente em razão da
fragilidade emocional que a situação de
doença acarreta, da ânsia por buscar a cura para um mal ou da própria falta de conhecimento técnico suficiente para discutir o tratamento sugerido pelo profissional, não tem condição adequada de decidir, de forma ponderada, sobre qual a melhor proposta terapêutica a adotar.

Na nossa ABAS, apesar de não mantermos acompanhamento sistematizado
do desfecho dos casos atendidos, a observação empírica dos fatos parece apontar para a mesma conclusão obtida pelo
mencionado estudo do serviço de saúde
americano.

Penso que, eventualmente, no futuro,
será preciso retirar da autonomia absoluta
do paciente a escolha de certos tratamentos a que será submetido, mediante a adoção de instâncias de validação das terapêuticas sugeridas, seja através da instituição de mecanismos de segunda ou terceira opiniões, seja pela auditoria prévia
para liberação de coberturas, de maneira
a melhorarmos a efetividade dos tratamentos a que se submetem nossos assistidos e, ao mesmo tempo, racionalizar o
uso dos recursos coletivos.

No caso dos usuários da entidade, entretanto, o excesso de procedimentos
desnecessários parece ocorrer no nível
terciário da assistência à saúde, ou seja,
no nível do atendimento hospitalar. Há vários casos comprovados de procedimentos propostos pelos médicos assistentes
que eram desnecessários e não gerariam
melhora no quadro clínico dos pacientes,
quando não piorariam sua condição ou
exporiam a riscos desnecessários.
Infelizmente, parece que o paciente

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

Quadrinhos
Justiçalhas
Bem, após este longo
processo de seleção,
o candidato escolhido
para o emprego é...

Sr. Diretor, só queria lembrar
que sou baixinho,
feio e míope. Caso
preterido,
considerarei
discriminação!

Quer dizer, em outras palavras
que temos de escolher o Sr.?
Por obséquio Sr.
diretor, caso
repita a pergunta
considerarei
assédio
moral
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ANS-nº 30413-1

Você e sua saúde em primeiro lugar.
Disponível para Juízes do Trabalho da 15ª, 12ª e 2ª
Regiões, Juízes Federais (associados da AJUFESP)
e Procuradores do Estado de São Paulo .

Filie-se já! (19) 3235-3540

www.abas15.com.br

