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U

ma nova gestão deve trazer novas ideias e a natural vontade de
melhorar e inovar. Não é diferente com o grupo que assume a
AMATRA XV no biênio 2013/2015.
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O início das mudanças na área de comunicação social já se faz sentir.

Teresa Cristina Pedrasi
Assuntos Legislativos

O esforço teve início na primeira semana com a primeira edição do
“Boletim Eletrônico da AMATRA XV”para a comunicação interna, exclusivamente em meio eletrônico. Esse novo canal será o principal veículo para
noticiar várias das informações que eram veiculadas apenas no “Informativo”. Assim, evita-se a defasagem da publicação de informações, pois, como
dizem, notícia velha não é notícia, senão história. O Boletim já está na 25ª
edição e em breve terá aperfeiçoado o formato e o conteúdo.
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O novo sítio da AMATRA XV na internet também já recebe nossa atenção
e o projeto de reformulação anda a passos largos. Em breve haverá
novidades.
Em outra frente, apresentamos uma proposta diferenciada para o nosso
Jornal, com novo conteúdo e projeto gráco, layout moderno e também,
por que não dizer, letras maiores para facilitar a leitura.
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Esportes e Qualidade de Vida

José Antonio Dosualdo
Aposentados

Genésio Vivanco Solano Sobrinho
Diretores Regionais
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Esta edição do Jornal da AMATRA XV traz como tema central a mudança
da administração da Associação: a posse da diretoria, o jantar de comemoração, e uma entrevista com o Presidente sobre os projetos e eventos do
grupo que permanecerá à frente da entidade até 2015.
Magistrados não vivem apenas da atividade jurisdicional: atividade física
e o trabalho voluntário fazem parte das nossas vidas. Assim, na Seção “Em
Equilíbrio” o Juiz José Antônio Dosualdo escreve sobre os Jogos Nacionais
da ANAMATRA e na Seção “Juízes Sem Fronteiras” a Juíza Cristiane Rondelli
escreve sobre a experiência regional do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania. A Seção “Pelo Mundo” é inaugurada com uma viagem do Juiz
Fábio Natali pelo Deserto do Atacama. Em“Gente Nossa”, pode-se conhecer
os Magistrados que se dedicam à difícil atividade de blogueiros. Na Seção
“Nossas Histórias”, pode-se conferir causos verídicos do cotidiano trabalhista. Por m, abre-se o espaço “De Olho nos Projetos”, destinado ao acompanhamento de matérias legislativas de interesse da 15ª Região, com seu
andamento atualizado.
Esperamos que o colega se identique com essas abordagens,
concordando ou discordando com os pontos de vistas aqui expressados,
mas que se sinta convidado a reetir e tirar suas próprias conclusões.

AMATRAXV

Boa leitura!
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Entrevista

Entrevista com
o Presidente da
AMATRA XV
Juiz Alessandro Tristão

J

uiz titular da Vara do Trabalho de Fernandópolis, Alessandro Tristão assumiu a direção da Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 15ª Região
(AMATRA XV) para o biênio 20132015 com um currículo multidisciplinar. Administrador formado pela
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e engenheiro eletrônico formado pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (POLI-USP), com especialização em Sistemas Digitais, encontrou o Direito após experiências nessas duas áreas.
Veja abaixo a íntegra da entrevista
com o Presidente da AMATRA XV, em
que, entre outros assuntos, ele fala sobre a formação da ESMAT 15, as prioridades para os próximos dois anos, a
luta pela valorização da Magistratura,
a participação política dos juízes e sobre a ampla reformulação administrativa e nanceira da entidade, que
teve início no mês de abril deste ano.

AMATRAXV

A Escola Associativa dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região
tem sua primeira Diretoria e Conselho Acadêmico. Quais os planos para os próximos anos?
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0Alessandro Tristão – Temos a exata noção que o momento das experiências e dos testes já é passado. Por
isso, a Diretoria e o Conselho Acadêmico da ESMAT-15 trabalham em duas grandes frentes de cursos para tirar
a Escola do papel.
A primeira delas diz respeito à cria-

ção dos cursos de duração continuada, especialmente o Curso Preparatório para as carreiras da Magistratura e
do MPT. As aulas da primeira turma
devem ter início em agosto do corrente ano na cidade de Campinas e temos o rme propósito de reproduzir
o curso em outras localidades. Em setembro esperamos iniciar turmas em
São José dos Campos, São José do
Rio Preto e Ribeirão Preto.
A segunda frente cuida dos cursos de curta duração. Aqui a ideia é
outra, pois nada é pré-denido, cabendo ao associado a apresentação
de proposta pedagógica e nanceira
para o curso que pretende ministrar.
Tudo simplicado, sem editais ou prazos peremptórios. É a possibilidade
do associado fazer uso da ESMAT 15
para viabilizar projetos acadêmicos.
Quais foram as principais ações
nesses primeiros meses?

0Em menos de três meses realizamos o 1º Encontro Regional de Coordenadores do Programa TJC da
AMATRA XV, o 1º Encontro Institucional de Segurança e o 5º Seminário Nacional Sobre Trabalho Infantojuvenil
da Amatra XV. Também estão praticamente encaminhados todos os preparativos para oVI Encontro de Saúde
e Qualidade de Vida da AMATRA XV
que será realizado entre os dias 15 e
18 de agosto em Águas de São Pedro.
Essa concentração e antecipação dos
eventos para os primeiros meses da
gestão, embora trabalhosa, foi uma
estratégia adotada para evitar a coincidência de atividades próximas aos

Jogos da ANAMATRA, pois a 9ª edição
do evento será em Campinas em parceria com a AMATRA XV.
Além disso, conseguimos dar início aos principais projetos da gestão,
sem descuidar do importante diálogo institucional com o TRT-15, especialmente com a Presidência e a Corregedoria Regional, para encaminhamento das várias questões de interesse dos associados.
Qual será a prioridade da gestão
para os próximos dois anos?

0A ideia de prioridade é a eleição,
dentre as muitas necessidades, do
que se reputa mais importante. Nesse sentido, para o grupo que estará à
frente da AMATRA XV no próximo biênio a prioridade é a luta pelo resgate
da dignidade da Magistratura. Tratase de uma linha de atuação política
do grupo. Nessa luta, por que é preciso, seremos intransigentes. E, para
nós, a dignidade da Magistratura en-

volve saúde e qualidade de vida, segurança e condições de trabalho,
prerrogativas, remuneração e democratização institucional.
Por que se fala em resgate?

0Fala-se em resgate porque a dignidade tem sucumbido ante o contínuo processo de comprometimento
da saúde e das condições de trabalho, em 1º e 2º graus. Fala-se em resgate porque a dignidade é sepultada
pelo permanente desrespeito às prerrogativas da Magistratura. Fala-se em
resgate, enm, porque a dignidade
se apequena ante a constante desvalorização da carreira.
Quais as principais consequências da desvalorização da carreira?

0Veja que o resultado se vê a olhos
nus. Há fuga e diculdade para o preenchimento dos quadros da Magistratura. Cada vez mais se encontram
cargos em todos os poderes da República, nos Estados e nos Municípios,
com rendimentos e benefícios superiores aos da Magistratura. A carreira
da Magistratura tem sido sistematicamente minada. Não há mais um mecanismo de valorização e reconhecimento do tempo de serviço. Não há
mais, para quem nela ingressa agora,
direito à aposentadoria integral e
com paridade.
A questão remuneratória está ligada à dignidade da carreira. É enorme
a reponsabilidade no exercício das
funções e o juiz deve ser remunerado
e ter garantias na mesma medida.
Quais os fatores que tem contribuído para essa situação vivenciada
pela Magistratura?

0Em linhas gerais, o protagonismo
que esperamos não é assumido pela
cúpula do Judiciário. Com isso, o substrato político tem sido propício aos interesses próprios do Poder Executivo
e do Poder Legislativo. Exemplo disso
foi o sepultamento da recente possibilidade de reversão das perdas inacionárias dos últimos anos.

Penso que essa formação auxilia no
foco ao senso de realidade, que sustenta o dia-a-dia de qualquer atividade política. Pelo menos para mim,
completa a lacuna que o mundo jurídico costuma proporcionar quando
dialoga com a construção coletiva e a
visão de equipe. Do ponto de vista
do prossional do direito, o mundo jurídico tende a ser mais individualista
do que em outras atividades e esse
contexto acaba por prejudicar a capacidade de empatia, fundamental para o diálogo franco e para os avanços
que pretendemos.

O Sr. é bacharel em engenharia e
administração, antes da formação
jurídica. Em que medida isso contribui para a atividade associativa?

0Não vejo. Não por cegueira própria, nem por falta de vontade dos
partícipes. Não vejo porque participação política exige no mínimo direito ao voto que é negado à grande maioria dos Magistrados. Isso não é pouco e resulta na crescente falta de independência interna: independência
administrativa, nanceira e política.
Reproduz-se o modelo em todas as
instâncias do Judiciário e pagaremos
um preço cada vez mais alto pela manutenção de um modelo ultrapassado, não condizente com a atualidade.

0No plano interno da associação impõe a ampla reformulação administrativa e nanceira como um ponto
de honra, uma necessidade estrutural para o desenvolvimento das demais atividades. Essa reformulação teve
início no primeiro dia da gestão, com
reestruturação de procedimentos e
atribuições. A efetiva implantação de
controle administrativo e nanceiro
já é realidade. A melhoria dos relatórios e balancetes nanceiros disponibilizados aos associados, com publicação dos saldos das contas correntes e aplicações também é outra novidade. Só assim podemos cumprir o
compromisso com o equilíbrio nanceiro da AMATRA XV, especialmente
com a permanente busca da redução
das despesas, sem prejuízo às atividades. Mas o mais importante é a difusão da postura organizacional que
embasa essas mudanças: a gestão
proativa, o planejamento e o abandono às práticas reativas.
No plano mais subjetivo, por assim dizer, somos todos frutos de nossas experiências, sejam elas quais forem. Não escondo o pragmatismo
moldado na engenharia que faz parte do meu cotidiano, nem o compromisso com a mentalidade holística, a
cuja busca incessante minha mente
foi impregnada durante a convivência com o mundo da Administração.

Como o Sr. vê a participação política dos Magistrados no contexto
institucional?

O primeiro passo é a eleição direta dos dirigentes dos Tribunais pelo
voto igualitário de todos os Magistrados, pois somente essa democratização pode promover a oxigenação
das estruturas decisórias e representativas de cúpula do Poder Judiciário.
Apenas essa democratização terá o
condão de fazer chegar, com a força
necessária, na cúpula do Poder Judiciário, esse sentimento de subrepresentação e abandono que hoje
pulsa em nossas veias.
E esses avanços são possíveis?

0Embora ainda encontre resistências, reputo que a democratização do
Judiciário é inevitável. Nesse contexto, faço questão de repetir a mensagem nal do discurso de posse:
“quem duvida da vida tem culpa; quem
evita a dúvida também tem; somos
quem podemos ser; sonhos que podemos ter” (Engenheiros do Havaí, Somos Quem Podemos Ser).

AMATRAXV

A omissão do SupremoTribunal Federal chega a doer na alma dos Magistrados, atinge o espírito e a moti-

vação. O STF tem se omitido na efetiva interlocução com os demais Poderes da República. Mas não é só. Omite-se sistematicamente na atuação jurisdicional propriamente dita. É patente o abandono e a falta de importância que o STF atribui às inúmeras
medidas judiciais que ali tramitam e
que poderiam estancar algumas das
graves violações constitucionais que
têm sido inigidas à Magistratura.
Convivemos com inconstitucionalidades que atingem desde regras mais comezinhas do processo legislativo
que alterou requisitos para a aposentadoria, até direitos e garantias que
embora estampados na Lei Orgânica
da Magistratura nos são subtraídos, a
exemplo do auxílio-moradia.
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Solenidade de Posse
Nova diretoria assume
a administração da
AMATRA XV até 2015

N

AMATRAXV

o dia 22 de março de 2013, a nova diretoria da
AMATRA XV tomou posse e, em 1º de abril de
2013, passou a administrar a entidade até 2015. A
posse dos novos dirigentes se deu na solenidade realizada
na sala de sessões do Tribunal Pleno, no prédio do Ed. Sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas), situado na Rua Barão de Jaguara, 901, Campinas/SP.
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Entre os presentes à concorrida cerimônia estiveram o
Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Dr. Flávio Allegretti de Campos Cooper;
diversos Desembargadores do TRT da 15ª Região; o Presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (ANAMATRA), Juiz Renato Henry Sant'Anna; a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Dra. Catarina von Zuben; Presidente da Subseção de
Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Daniel
Blikstein; Dr. José Antônio Khattar, Conselheiro da Seção de
São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil; TenenteCoronel Luis Alberto Syma, representando o Comandante
do CPI – 2, Cel. Carlos de Carvalho Júnior; Major Jorge Evangelista Passos, aqui representando o Comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército de Campinas, Cel.

Jorge Antônio Smicelato, Juízes do Trabalho da 15ª Região,
familiares e demais convidados.
A posse foi marcada pela belíssima apresentação do coral do TRT da 15ª Região, além dos discursos proferidos pelo Juiz Guilherme Guimarães Feliciano, Desembargador
Presidente Flávio Allegretti de Campos Cooper; pela Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza;
pelo Presidente da ANAMATRA, Juiz Renato Henry
Sant'Anna; e pelo Juiz AlessandroTristão.
O Presidente empossado da AMATRA XV, em emocionado discurso, se propôs a responder três perguntas: “Quem
somos nós?”,“A que viemos?”e“Para onde vamos?”. Indicou
que responderia cada uma delas não em termos metafísicos, mas no contexto e em nome do novo grupo que assumia a direção da AMATRA XV e, pela primeira vez, da ESMAT
15. Tristão registrou que a missão atribuída pelos colegas é
a da luta pela dignidade da magistratura. Eis um breve trecho de seu discurso:
“Poderia aqui até fazer remissão às várias bandeiras consignadas nas nossas propostas programáticas. Mas isso se-

Fotos: Denis Simas/Setor de Imprensa/TRT-15

“

O compromisso está
aqui, expresso e
firmado. Prefiro
nessa oportunidade
indicar claramente a
linha de atuação
política do grupo e
que a prioridade é a
luta intransigente
pela dignidade da
Magistratura

ria enfadonho e desnecessário. O
compromisso está aqui, expresso e rmado. Prero nessa oportunidade indicar claramente a linha de atuação
política do grupo e que a prioridade é
a luta intransigente pela dignidade
da Magistratura...
E para tanto, em nome dos associados da AMATRA XV, a partir de hoje, estarei sempre disponível, onde e quando for necessário, especialmente ao
lado da ANAMATRA - Presidente Renato, para levar essa mensagem de indignação e para lutar contra esse estado de coisas. Esse é meu compromis-

so. A ele me dedicarei sem concorrência de qualquer outra atividade,
por mais nobre que seja.”
Após a cerimônia de posse, a
AMATRA XV ofereceu um jantar o Tênis Clube de Campinas, que reuniu
mais de 200 convidados em um momento ímpar de confraternização.
O grupo foi eleito em pleito coroado pela maior participação em toda a
história da AMATRA XV, praticamente
70% dos associados. Dos votantes, o
grupo recebeu 312 votos, ou seja,
98,42% do total.

AMATRAXV
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O Presidente da AMATRA XV, Alessandro
Tristão, com a esposa, Scynthia Sisti Tristão
O Vice Presidente Luís Rodrigo Fernandes
Braga com a família no evento
A Juíza Adriana Camargo, Coordenadora
do TJC em Campinas, e o marido Gustavo
A Diretora de Direitos Humanos e Cidadania,
Cristiane Rondelli, e o marido Rutherford
O Juiz Auxiliar da Presidência do TRT-15,
Flávio Landi, e a esposa Ana Cláudia

6.
7.
8.
9.
10.

As Juízas Rita Scagliusi do Carmo, Maria
da Graça Bonança Barbosa e Andrea Guel
Parte da Diretoria da AMATRA XV presta
homenagem ao ex-Presidente,
Guilherme Feliciano
O Desembargador Eder Sivers com
Procuradores do Trabalho da 15ª Região
Juiz Alexandre Müller, a esposa Cleiva, e
os Juízes Regina Urbano e José Dosualdo

A Magistrada Maria Flávia Roncel Alaite
e o marido Alexandre

1 1.
12.
13.
14.
15.

A Juíza Polyanna Sampaio da Silva
Santos com o marido Marcelino
Juízes Renato Sant'anna e Paulo Schmidt,
com o Des. Flávio Cooper, Alessandro
Tristão e o Des. Fernando Borges
Os Diretores da AMATRA XV Teresa
Pedrasi e Robson Adilson de Moraes
O Diretor de Comunicação Gothardo
Van Buggenhout e a esposa Alessandra
As Juízas Karine da Justa Rocha, Maria
Lucia Morando e Soa Lima Dutra
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5.

15

9

Festa da Posse

16

17

18

20

19

21

22

24

23

AMATRAXV

16.
17.
18.
10

A desembargadora Ana Paula Lockmann
e a juíza Marina Zerbinatti
O desembargador Samuel Hugo
Lima e a esposa Elenice
O desembargador Fernando da
Silva Borges e a esposa Daisy

19.
20.
2 1.

O desembargador Carlos Augusto
Escanfella e sua namorada Márcia
O desembargador Francisco
Peixoto Giordani e a esposa Vera
A juíza Kathleen Zarins Stamato
e o marido Carlos Eduardo

22.
23.
24.

O juiz Décio Matoso Rodovalho
e a esposa Camila
O juiz Caio Martins Passos
e a esposa Thatiany
O juiz Newton Cunha de Sena
e a esposa Maricarla Torres
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Conra a composição da Nova Diretoria da AMATRA XV e ESMAT 15
AMATRA XV

COMISSÕES EXTRAESTATUTÁRIAS

Diretoria Executiva
Presidente - Alessandro Tristão
Vice Presidente - Luís Rodrigo Fernandes Braga
Secretário Geral - Robson Adilson de Moraes
Administrativo e Financeiro - Teresa Cristina Pedrasi
Assuntos Legislativos - Ronaldo Oliveira Siandela
Prerrogativas e Assuntos Jurídicos - Fábio Natali Costa
Cultural - Manoel Carlos Toledo Filho
Social e Eventos - Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan
Comunicação Social e Informática - Gothardo Rodrigues
Backx Van Buggenhout
Direitos Humanos e Cidadania - Cristiane M. Rondelli
Esportes e Qualidade de Vida - José Antonio Dosualdo
Aposentados - Genésio Vivanco Solano Sobrinho

Comissão de Acompanhamento de Demandas
Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira
Mauro César Luna Rossi
Rafael Marques de Setta
Hermelino de Oliveira Santos

Diretores Regionais
Araçatuba - Sidney Xavier Rovida
Bauru - Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima
Campinas - Saint-Clair Lima e Silva
Presidente Prudente - Régis Antônio Bersanin Niedo
Ribeirão Preto - Rodrigo Penha Machado
São José do Rio Preto - Daniela Renata Ferreira Borges
São José dos Campos - Antonia Sant'ana
Sorocaba - Tony Everson Simão Carmona
Comissão de Prerrogativas
Samuel Hugo Lima
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Levi Rosa Tomé
Paulo Bueno Cordeiro de Almeida Prado Bauer
Fábio Natali Costa
Conselho Fiscal
Maria Madalena de Oliveira
Marcelo Schmidt Simões
Edson da Silva Júnior

ESMAT 15
Diretoria Executiva
Diretor Geral - Alessandro Tristão
Administrativo e Financeiro-Ana Paula P. Lockmann
Cursos de Duração Continuada - Hélio Grasselli
Cursos de Curta Duração - Kathleen M. Zarins Stamato
Convênios e Parcerias - Caio Rodrigues M. Passos
Conselho Acadêmico
Manoel Carlos Toledo Filho
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani
Maria da Graça Bonança Barbosa
Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues
Décio Umberto Matoso Rodovalho
Camila Ceroni Scarabelli

Comissão Cultural
José Otávio de Souza Ferreira
Marco Antonio de Souza Branco
Newton Cunha de Sena
José Antonio Pancotti
Comissão de Direitos Humanos
Eleonora Bordini Coca
Jorge Luiz Souto Maior
Patrícia Maeda
Ivani Martins Ferreira Giuliani
Comissão de Esportes e Qualidade de Vida
Helcio Dantas Lobo Junior
Adhemar Prisco da Cunha Neto
Regina Rodrigues Urbano
Lúcio Salgado de Oliveira
Comissão Social e de Eventos
Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla
Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti
Laura Rodrigues Benda
Maria Vitória Breda Vieites
Comissão de Juízes Substitutos
Azael Moura Júnior
Carlos Alberto Frigieri
Gustavo Triandafelides Balthazar
Comissão de Segurança Institucional
Araçatuba - Suzeline Longhi Nunes de Oliveira
Bauru - André Luiz Alves
Campinas - Maria de Fátima Vianna Coelho
Presidente Prudente - Rogério José Perrud
Ribeirão Preto - Marcos da Silva Porto
São J. do Rio Preto - Marcelo Magalhães Ruﬁno
São J. dos Campos - André da Cruz e Souza Wenzel
Sorocaba - Paulo Eduardo Belloti
Comissão de Trabalho, Justiça e Cidadania
Araçatuba - Clóvis Victório Júnior
Bauru - Carlos Roberto Ferraz de Oliveira Silva
Campinas - Adriana Custódio Xavier de Camargo
Piracicaba - Adriene S. de Moura David Diamantino
Ribeirão Preto - Eliana dos Santos Alves Nogueira
S. J. do Rio Preto - Conceição Ap. R. de Petribu Faria
S. J. dos Campos - Fábio Prates da Fonseca
Sorocaba - Déborah Beatriz Ortolan Inocêncio Nagy
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Conselho Fiscal
Maria Madalena de Oliveira
Marcelo Schmidt Simões
Edson da Silva Júnior

Comissão de Aposentados
Célia Aparecida Cassiano Diaz
Eurico Cruz Neto
Melchiades Rodrigues Martins
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Evento Nacional

o

5 Seminário Nacional sobre
o Trabalho Infantojuvenil

A

AMATRAXV

realização do 5º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil, no dia 7 de junho em São José do Rio Preto (SP), é parte da contribuição da
AMATRA XV ao Combate ao Trabalho Infantil que celebra
hoje seu Dia Mundial.
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O evento, que contou com mais de 500 pessoas, teve
conferência de abertura ministrada pelo Desembargador
Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, do TRT-9, com o tema
“Criança, Adolescente e Jovem: O Princípio da Proteção
Integral na esfera trabalhista”. Em seguida, foi realizado o primeiro painel,
com o tema “Direito ao não trabalho,
prossionalização e dilemas”, que teve
como mediador o Juiz do Trabalho
Substituto da 15ª Região, Rodarte Ribeiro. A primeira palestra deste painel foi
proferida pela Juíza Titular da 5ª Vara
do Trabalho de São Bernardo do Campo, Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, e tratou sobre “Idade Mínima,
Aprendizagem e Estágio”. O mesmo
painel ainda teve a palestra sobre “Os dilemas do trabalho
Infantojuvenil artístico', comandada pela advogada Sandra
Regina Cavalcante.
Após o intervalo, foi realizado o segundo painel do dia,

com o tema“As piores formas de trabalho infantil”, que teve
como mediadora a Juíza do Trabalho Silvana Ariano, Diretora de Cidadania e Direitos Humanos da ANAMATRA. A primeira palestra foi sobre “A Convenção 182 da OIT e sua regulamentação no Brasil”, proferida pelo Juiz Platon Teixeira
de Azevedo Neto,Titular daVara doTrabalho de Quirinópolis/GO e Diretor de Informática da ANAMATRA. Na sequência, a JuízaTitular da 5ªVara doTrabalho de Belém/PA, Maria
Zuila Lima Dutra, falou sobre “O trabalho infantil doméstico: chaga oculta no interior dos lares”.
O terceiro painel tratou de “Ações
regionais de combate ao trabalho infantil”, e teve como mediadora a Juíza
Daniela Renata Rezende Ferreira Borges, Titular da Vara do Trabalho de Barretos e Diretora Regional da AMATRA
XV em Rio Preto. Este último painel teve como participantes o Juiz Titular da
Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, Osni Assis Pereira, o Procurador do Trabalho Tadeu Henrique
Lopes da Cunha e o JuizTitular da 1ªVara doTrabalho e Diretor do FórumTrabalhista de S. J. do Rio Preto, Hélio Grasseli.
Com apresentação do Desembargador Samuel Hugo
Lima, Diretor da Escola Judicial do TRT-15, a conferência de

Fotos: Pedro Borges/Setor de Imprensa/TRT-15

encerramento do evento foi proferida pelo
JuizTitular da 1ªVara e Diretor do FórumTrabalhista de Presidente Prudente, José Roberto Dantas Oliva, que tratou do tema“Elevação progressiva da idade mínima para o
trabalho e educação de qualidade: a construção de um novo porvir”.
Ao nal do evento foi aprovada a Carta
de São José do Rio Preto, que rearmou o
compromisso dos participantes pela erradicação do trabalho infantil e proteção ao
trabalho decente do adolescente, associando-se ao compromisso do País de abolir todas as piores formas de trabalho infantil até
2015 e de todas as formas até 2020.Veja a íntegra da carta:

CARTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Promovido pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região – Amatra XV, em correalização com o
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (CampinasSP), Escola Judicial do mesmo TRT 15, Associação Nacional
dos Magistrados da Justiça do Trabalho – Anamatra e
Ministério Público do Trabalho - Procuradoria Regional da
15ª Região, o 5º Seminário Nacional sobre oTrabalho Infantojuvenil, realizado durante todo o dia 07 de Junho de
2013, em São José do Rio Preto-SP, por seus mais de 400
participantes, rearma seu compromisso pela erradicação
do trabalho infantil e proteção ao trabalho decente do
adolescente e associa-se ao compromisso do País de abolir
todas as piores formas de trabalho infantil até 2015 e de
todas as formas até 2020, comprometendo-se com as
seguintes diretrizes:
1) A proteção integral que deve ser devotada pela família,
pela sociedade e pelo Estado à criança, ao adolescente e
ao jovem, como princípio constitucional positivado, tem
força normativa e exige concreção, mas deve observar, em
regra, a proteção absoluta e prioritária, com modulação
que contemple com mais ênfase a criança e o adolescente,
pela sua condição de pessoa em peculiar desenvolvimento.
2) A idade mínima de 16 anos para o trabalho é regra que
deve ser observada por todos. Na condição de aprendiz,
admite-se o ensinamento técnico-prossional metódico
como empregado a partir dos 14 anos. Além disto, de
forma excepcionalíssima e com autorização judicial clausulada que sobreponha os interesses da criança e do adolescente aos do tomador de serviço, é possível o trabalho
infantojuvenil artístico.

trabalho, de qualquer espécie, inclusive artístico, é do Juiz
do Trabalho e não mais do Juiz da Infância e da Juventude
(inteligência do artigo 114 da CF e artigo 83, I e V da LC
75/1993).
4) A Lista TIP das piores formas de trabalho infantil deve ser
atualizada permanentemente e as hipóteses nela versadas, inclusive a de trabalho doméstico, são consideradas
infantis e, portanto, proibidas até os 18 anos de idade, não
permitindo transigência de qualquer espécie, ainda que
judicial, sendo vedado qualquer retrocesso, em respeito à
Convenção 182 da OIT e ao decreto que a regulamenta no
Brasil.
5) É imprescindível que a rede de proteção à criança e ao
adolescente se estruture e fortaleça nos municípios, envolvendo também o sistema judicial trabalhista, nele compreendidos os seus magistrados, membros do Ministério
Público doTrabalho e Advogados.
6) O estágio no ensino médio prestado em cursos regulares não prossionalizantes é inadmissível, por inconstitucional.
7) À educação básica, obrigatória dos 4 aos 17 anos por
força da recente modicação na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, deve ser conferida absoluta primazia
sobre o trabalho. Deste modo, a idade mínima deve, imediatamente, ser ampliada para 18 anos e progressivamente
elevada, garantindo-se educação integral de qualidade e
formas de acesso ao trabalho decente para todos, alicerçando um novo porvir.
AMATRAXV

São José do Rio Preto, 7 de junho de 2013.
3) A competência para analisar casos de permissão de
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Pelo Mundo
FÁBIO NATALI COSTA
Juiz do Trabalho Substituto

Chile

San Pedro, Salar de Atacama e Laguna Cejar

Vale da Lua

A

ideia desta coluna surgiu depois de algumas conversas
entre colegas que compartilham uma mesma paixão: viajar.

AMATRAXV

Seja desacompanhado, apenas o
casal, com os amigos, em família, não
importa. O que se busca aqui é repartir experiências, dividir emoções, sugerir formas de esquecermos as tensões e preocupações do cotidiano.
Novas paisagens, diferentes culturas,
dicas gastronômicas, enm, um pouco do tanto que a vida tem de bom a
nos oferecer. Fica, assim, o convite para que, a cada edição, um novo colega possa repartir as lembranças dos
tão merecidos passeios.
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Nas últimas férias, resolvemos correr, eu e minha esposa, mais uma maratona. Na verdade, eu corri e ela cou na torcida, o que já é mais do que

suciente para me incentivar a terminar. Dessa vez, encaramos o deserto
mais árido do mundo.
Localizado no norte do Chile, entre o Oceano Atlântico e a Cordilheira
dos Andes, o Deserto do Atacama
tem uma extensão territorial de cerca
de 106 mil km², ocupando um sétimo
do território daquele país.
Com umidade relativa que beira
os 5%, é o lugar mais árido do planeta, onde, em um único dia, as temperaturas podem variar de 15ºC negativos ao longo da madrugada e atingir
os 40ºC com o sol a pino. Chuva é algo raro por lá, o que ocorre geralmente no início de cada ano, apenas
por três ou quatro dias.
Falando assim, uma primeira impressão para boa parte dos amantes

da estrada e das salas de embarque
talvez seja a de nem passar por perto
de um lugar como esse, mas, ao contrário, é destino certo para se conhecer algumas das mais belas paisagens que a Natureza pode oferecer.
A boa notícia é que a maioria das
atrações está espalhada em um raio
máximo de 100 quilômetros do povoado de San Pedro de Atacama, de onde se avista o adormecido vulcão Licancabur, com seus quase 6.000 metros de altura.
De lá, partem os inúmeros passeios diários para todo tipo de aventura.
Sim, o Deserto te convida a se aventurar e a deixar de lado, por alguns dias, o estilo formal da prossão. Os sapatos e saltos dão lugar aos tênis e botas; o terno e o tailleur, às jaquetas e
calças; os batons serão necessaria-

Lagunas Altiplanicas
mente substituídos pelos protetores
labiais e o ltro solar vai se tornar seu
melhor amigo ao longo dos – longos
– dias ensolarados.
Para chegar é preciso voar até a capital Santiago e, depois, outro voo até
Calama. De Calama a San Pedro de
Atacama, mais uma hora de transfer,
que deve ser agendado com antecedência. Outra opção é alugar um carro no aeroporto de Calama, mas, denitivamente, não vimos necessidade.
Em San Pedro, há, no mínimo, 50
opções de hospedagem, desde albergues para os mochileiros com parcos recursos até resorts cinco estrelas
com todas as mordomias que você
merece. Entre tantos, podemos citar
a Hosteria San Pedro de Atacama, oTierra Atacama Hotel & Spa e o Hotel
Altiplanico.
Devido às tantas opções de passeios, melhor car por lá em torno de
quatro ou cinco noites, pois, provavelmente, vai lhe faltar tempo se car
menos.
Na via principal da cidade, Calle
Caracoles, desprovida de qualquer tipo de calçamento, ca o comércio,
inúmeras agências de passeios e a
maioria dos restaurantes mais “badalados”. Entre eles, indicamos o Café
Adobe Restaurant e o Blanco. Vale a
pena também experimentar o risoto
de quinoa com camarões equatorianos no La Estaka.

A partir das 6 da manhã, esse espetáculo começa e as agências de turismo providenciam o desayuno logo
ali, ao ar livre. Para os mais animados,
a algumas centenas de metros dali,
existe uma piscina de água quente
que brota da terra. O desao, nesse caso, ca apenas na hora de sair da água, secar-se e vestir a roupa de volta.
Em outra direção, seguimos rumo
ao Salar de Atacama, maior depósito
de sal do Chile, com cerca de 300 mil
hectares. Paisagem exuberante sob a
forma de um imenso tapete de cristais de sal. Dentro do Salar, é possível
ainda encontrarmos lagoas, como a
Chaxa, berçário de amingos.
Um pouco mais longe, a mais de
4000 metros de altitude, chegamos
às Lagoas Altiplânicas,
Meñiques e Miscanti.
Outra boa notícia é
que o mal da altitude
ainda nesse nível é facilmente controlado
com bons goles de
água, alimentação leve
e passos lentos, anal,
o contraste entre as cores da areia, os picos nevados, os vulcões imponentes e as águas de
um azul intenso mere-

ce nossa atenção e nos convida à meditação.
Para os mais animados, sugerimos um passeio de bike ao Valle de la
Luna e ao Valle de La Muerte, a poucos quilômetros do centro de San Pedro. São inúmeras as lojas que alugam bicicletas e ainda fornecem mapas que nos guiam até os locais de
maior interesse.
Outros tantos passeios podem
ser destacados, como, por exemplo,
um mergulho na Laguna Cejar, chamada por alguns de “Mar Morto sulamericano”, em razão de sua imensa
concentração de sal; as Termas de Puritama, com piscinas naturalmente
aquecidas; e o Observatório de San
Pedro. Aliás, vale destacar que esta região do Atacama proporciona condições especiais para o estudo do Universo, graças à altitude, baixa umidade, falta de chuva e pouca luminosidade, tanto que lá está em fase de
conclusão o maior projeto astronômico do mundo, o ALMA (Atacama
Large Millimiter Array), constituído
por de mais de sessenta gigantescas
antenas capazes de alcançar distâncias até hoje inimagináveis.
Esperamos que aproveitem as dicas e que os colegas se animem a nos
trazer outras tantas.

Geiseres del Tatio
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Ao longo do dia, encontramos as
mais variadas opções e destinos. Na
verdade, muitos passeios diurnos começam ainda com o céu escuro, pelas 4h00 da madrugada, devido ao
deslocamento. É o caso, por exemplo,
dos Géiseres delTatio, que cam a cerca de 100 km de San Pedro, no topo
de uma estrada repleta de curvas, a

4.200 metros de altitude. Quando
chegamos lá, o céu ainda estava escuro, com a temperatura por volta dos
10 graus negativos, mas, alguns minutos depois, começamos a descobrir
um dos locais mais especiais do Deserto. Trata-se do maior campo geotérmico do Hemisfério Sul, com mais
de três quilômetros de extensão, o
que signica que são dezenas de jatos de vapor e água com altas temperaturas lançados a mais de dez metros de altura, formando imensas cortinas de fumaça.
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Gente Nossa

Juízes blogueiros
Falta tempo, sobram ideias

T

ratar de assuntos jurídicos
ou de qualquer área com liberdade, sem a liturgia que
o cargo impõe. Basicamente esse é o
desao que leva alguns magistrados
da 15ª Região a terem um blog. Mas
desao mesmo é driblar a falta de
tempo para dividir as muitas ideias
com o público.

AMATRAXV

O juiz Carlos Eduardo Oliveira Dias, titular da 1ª Vara do Trabalho de
Campinas, montou o primeiro blog,
chamado “Observatório da Justiça”,
em 2009, quando foi candidato a
uma vaga ao CNJ nas eleições realizadas pela Anamatra e usou a ferramenta virtual na campanha. Ao mesmo tempo, mantinha outro blog, o
“Concursando”, em que publicava dicas e informações sobre provas e preparação para concursos trabalhistas.
Não conseguiu manter publicações
em nenhum deles, e ambos foram desativados. No entanto, desde o ano
passado, criou o“Eppur si muove”, publicado em http://www.si-muove.
blogspot.com.br/.
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Já o juiz Marcus Menezes Barberino Mendes, titular daVara deTatuí, criou um em 2011 o“Blog do Barberino”
(http://marcusbarberino.blog.uol.co
m.br/ ) para “criar uma ponte entre a
linguagem jurídica e o cotidiano das
pessoas, e difundir a importância do
trabalho humano e como é ele que
permeia todas as relações jurídicas”.
“Embora não tenha uma temática única, já que eu trato, ou melhor, tratava
de política, cultura, judiciário, economia, meio ambiente, entre outros assuntos, o blog pretendi ser uma ferramenta de simplicação da lingua-

gem jurídica”, explica Barberino . Para
o desembargador aposentado José
Antonio Pancotti, a criação do “Blog
do Pancotti” (http://blogdopancotti.
blogspot.com.br) foi pensada para
ser um espaço de difusão de ideias e
fatos do cotidiano (esporte, lazer, política, economia, arte, losoa, entre
outros). “Além disso, noticio novidades na área jurídica que têm muita importância, mas pouca repercussão
nos sites do STF, do TST, dos TRT´s e
do STJ ou outros tribunais,” conta ele,
que está há 10 meses como blogueiro e já teve 4,5 mil leitores de seus
posts. Pancotti lembra que foi sua nora, Heloisa, que sugeriu a criação do
blog.“Agora quero desenvolver habilidades para inserir vídeos, fotos e slides curiosos e agradáveis”.
O juiz Renato da Fonseca Janon, titular da Vara do Trabalho de Matão,
arma que a criação do seu blog (ju-

ris-quantum.blogspot.com.br) não
passou“de uma brincadeira sem maior relevância”. “Foi apenas uma tentativa de espairecer durante o período
de férias e que acabei não levando
adiante por absoluta falta de tempo.
Fiz algumas postagens e não dei continuidade em virtude do excesso de
trabalho. A intenção era discutir questões jurídicas de forma lúdica, tentando contextualizar o Direito à luz do cinema, da literatura, da música, da losoa, mas sem a menor pretensão de
ser erudito, apenas por diletantismo,
pelo amor ao debate”, informa Janon.
Como leitor assíduo de blogs, o
que chamou atenção do magistrado
Carlos Eduardo Oliveira Dias foi a“forma democrática de expressão de opiniões”.“Os blogs podem ser fontes de
notícias com maior credibilidade do
que as oriundas da imprensa tradicional, envolvida com compromissos po-

líticos e econômicos, e que tratam as
informações como se fossem sua propriedade. Divulgam e enfatizam o
que querem, e transformam a sociedade em reprodutora de informações nem sempre verídicas. Os jornais impressos, os telejornais e os portais de notícias, em geral, são padronizados, e raramente apresentam alguma perspectiva crítica ou mais relevante para a sociedade”, critica ele.

dade que interage diretamente com
os Tribunais se aproxima de uma mídia assim”, explica o titular deTatuí.
Barberino ressalta que ter um
blog é potencializar o exercício da
sua cidadania. “É atuar na extensa e
complexa rede que envolve a sociedade civil. O blog serve para humanizar o blogueiro, seja ele juiz, jornalista,
ator, gari. Quem escreve se liberta das
suas angústias e reexões. É claro que
isso se reete na imagem e no simbolismo que cerca o magistrado”.

mais regular”, comenta Oliveira Dias.
Para Barberino, o aspecto mais difícil de um blog é atualizá-lo. “O meu
está hibernando há meses por força
do trabalho na jurisdição. Mas pretendo retomar as atividades de escrevinhador no próximo ano”, revela ele.
Janon lembra que fez as últimas
postagens em fevereiro deste ano.
“Não dei continuidade em virtude do
excesso de trabalho”, lamenta.
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“Por outro lado, nos blogs – desde
que advenham de pessoas realmenMesmo aposentado da Magistrate sérias – encontramos opiniões e intura, Pancotti continua trabalhando
Para Pancotti, ter um blog é uma
formações mais isentas e equilibracomo advogado no escritório do forma do juiz falar com maior liberdadas. Ao lado disso, é um exercício intelho. “Leciono na pós-graduação de
de o que pensa, porque o espaço é
ressante que a tecnologia nos dispotrês faculdades e em várias escolas juseu e você fala o que quiser. “É algo
nibiliza, permitindo a qualquer um exdiciais. O tempo para o blog é sempre
bem pessoal e fácil de identicar ideopor seus pontos de vista sobre qualreservado e às vezes não dá tempo. Filogicamente”.
quer tema. Penso que todos sempre
ca um dia sem postagem e o acesso
temos opiniões sobre diversas coisas,
cai. Viajei alguns dias recentemas nem sempre temos comente, não postei nada e recemo expressá-las. Eu não fujo
“No entanto, acho igualmente
bi reclamação. O certo é todo o
à regra, e por isso resolvi cofundamental que o juiz efetivamente
dia postar mensagens e divullocar os assuntos em um
gar no Facebook eTwitter”, ensiblog, ao menos para exterse relacione, de forma pessoal, com
na o jubilado.
nar essa vontade de me proos diversos segmentos sociais,
nunciar”, comenta Dias. “PriTer um blog é uma das fororitariamente, trato de asjustamente rompendo com o
mas de 'sair do gabinete' sem
suntos jurídicos, mas fora do
paradigma histórico do isolamento do efetivamente sair e dialogar
padrão tradicional de aborcom as ruas. Esse contato com a
dagem, visto normalmente
juiz, falsamente destinado a
população é uma das sugesem artigos cientícos. São
assegurar-lhe a imparcialidade. Ser
tões de diversas autoridades do
comentários ou palpites soJudiciário para melhorar a imabre temas que acho releum bom juiz passa necessariamente
gem da instituição. Como fazer
vantes. Mas o interessante
por esse envolvimento com a
isso? Oliveira Dias responde:
no blog, a par de ter um nor“Usando uma linguagem mais
te especíco – o que o idensociedade para a qual ele presta
coloquial, sem empostações.
tica com o público, natuserviços, tanto virtual como
Penso que o juiz deve se comralmente – é poder transitar
portar como um integrante da
por diversos assuntos, com
presencialmente.”
sociedade, inclusive para comliberdade”, completa o juiz.
preender exatamente como ela
funciona fora do seu mundo prossiJá Barberino diz que “também é
A vilã
onal. Essas interações que a tecnolopossível por ideias em perspectiva e
gia nos oferece são ferramentas essair do lugar comum ou do pensaA falta de tempo é apontada por
senciais, que possibilitam esse contamento homogeneizado.“Cobrir o Jutodos eles como a grande vilã para
to de modo mais abrangente e intendiciário ainda é um tabu para o jornamanter um blog atualizado.“Adoro essicado. No entanto, acho igualmenlismo brasileiro. E blogosfera é um mecrever, mas não consigo fazer isso no
te fundamental que o juiz efetivaio muito mais pulsante do que os meiritmo que deveria. O acúmulo de atimente se relacione, de forma pessoal,
os de comunicação tradicionais. Mas
vidades (como juiz, professor, marido
com os diversos segmentos sociais,
o blog não é um meio de comunicae pai) não me permite produzir o
justamente rompendo com o paração do Poder Judiciário. Eu não tenho
quanto gostaria. Imaginei que pudigma histórico do isolamento do juum blog porque sou magistrado,
desse alimentar melhor este blog,
iz, falsamente destinado a assegurarnem uso o blog para ponticar a atuamas tenho estado tão absorvido com
lhe a imparcialidade. Ser um bom juiz
ção do Poder Judiciário. Isso cabe aos
a produção da minha tese de doutopassa necessariamente por esse enTribunais, sua política de comunicarado que não tenho dado conta. De
volvimento com a sociedade para a
ção e aos juízes das suas respectivas
qualquer forma, ainda pretendo –
qual ele presta serviços, tanto virtual
jurisdições. Blog ocial não gera trápassada a fase mais aguda do meu tracomo presencialmente”.
fego dos cidadãos. Apenas a comunibalho – voltar a escrever de forma
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De Olho nos Projetos

Acompanhamento de matérias
legislativas de interesse da 15a Região
Conra os principais anteprojetos e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional:
CSJT-AL nº 11663-04.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 30 cargos de Desembargador doTrabalho; 240 cargos de analista judiciário, área judiciária; 14 cargos
de analista judiciário, área administrativa; 134 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 63 cargos em comissão e 248
funções comissionadas.
ANDAMENTO ATUAL: Determinado pelo Ex.mo Sr. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula o sobrestamento do exame da proposta até
ulterior deliberação do Conselho Nacional de Justiça sobre as diretrizes que deverão balizar a elaboração das propostas de
criação de cargos e funções comissionadas no âmbito do Poder Judiciário.
CSJT-AL nº 11662-19.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 50 Varas do Trabalho; 72 cargos de Juiz do Trabalho Titular; 72 cargos de Juiz do Trabalho Substituto;
244 cargos de analista judiciário, área judiciária; 100 cargos de analista judiciário, especialidade execução de mandados; 40
cargos de analista judiciário, área administrativa; 335 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 61 cargos em comissão e 338 funções comissionadas.
ANDAMENTO ATUAL: Determinado pelo Ex.mo Sr. Ministro Carlos Alberto Reis de Paula o sobrestamento do exame da proposta até
ulterior deliberação do Conselho Nacional de Justiça sobre as diretrizes que deverão balizar a elaboração das propostas de
criação de cargos e funções comissionadas no âmbito do Poder Judiciário.
CSJT-AL nº 11661-34.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 205 cargos de técnico judiciário, área administrati-va; 205 cargos de analista judiciário, área judiciária; 166 cargos em comis-são e 1079 funções comissionadas; além da extinção de 693 funções comissionadas no quadro de
pessoal doTRT da 15ª Região.
ANDAMENTO ATUAL: Determinado pelo Ex.mo Sr. Sr. Ministro Carlos Alberto
Todo anteprojeto de Lei,
Reis de Paula o sobrestamento do exame da proposta até ulterior deliberação
antes de ser enviado ao
do Conselho Nacional de Justiça sobre as diretrizes que deverão balizar a elaCongresso Nacional, deve
boração das propostas de criação de cargos e funções comissionadas no âmter o seguinte trâmite
bito do Poder Judiciário.
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CNJ - Parecer de mérito nº 0001758-24.2012.2.00.0000
Proposta de criação de 66 Varas do trabalho; 66 cargos de Juiz do Trabalho
Titular; 1 cargo de Juiz do Trabalho Substituto; 437 cargos de analista judiciário, área judiciária; 88 cargos de analista judiciário, área administrativa;
147 cargos de analista judiciário, especialidade execução de mandados;
219 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 66 cargos em comissão nível CJ-3; 17 cargos em comissão nível CJ-2; 212 funções comissionadas nível FC-5 e 124 funções comissionadas nível FC-4.
O processo foi encaminhado para o Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), que, em análise de mérito, recomendou a criação de 22 Varas do
Trabalho; 23 cargos de Juiz do Trabalho Titular, mediante a extinção de 23
cargos de Juiz do Trabalho Substituto; 437 cargos de analista judiciário, área judiciária; 88 cargos de analista judiciário, área administrativa; 147 cargos de analista judiciário, especialidade execução de mandados; 219 cargos de técnico judiciário, área administrativa.
ANDAMENTO ATUAL: após quedar-se suspensa a tramitação por sessenta dias
(7/3 a 6/5/2013), o requerimento encontra-se concluso para decisão pelo
Presidente do CNJ.
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Projeto de Lei Nº 4216/2012 para Criação de Cargos Efetivos em
tramitação na Câmara dos Deputados
Projeto de Lei nº 4216/2012 – dispõe sobre a criação de 84 cargos de provimento efetivo no TRT da 15ª Região: 15 de analista judiciário e 69 de técnico judiciário, todos na área especializada de tecnologia da informação.
ANDAMENTO ATUAL: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados.

0 Conselho Superior da
Justiça do Trabalho
Análise do impacto nanceiro-orçamentário, a pertinência de acordo
com as regras editadas pelo CSJT,
bem como um parecer geral com a
justicativa do anteprojeto enviado
peloTRT da 15ª Região;

0 Conselho Nacional de Justiça
Repete-se a análise do impacto nanceiro-orçamentário, editando-se um
parecer em que se aborda se o anteprojeto está de acordo com as resoluções edita-das pelo CNJ; e
0 Órgão Especial doTST
Aprovação, o qual detém a competência para encaminhar ao Congresso
Nacional anteprojetos de Lei de interesse da Justiça doTrabalho.
Vale ressaltar que os pareceres
dos CSJT e CNJ não têm força
vinculante, mas geralmente
são respeitados pelo TST.

17 o Congresso do TRT-15

Festa do Congresso no Tênis Clube de Campinas

1

3

2

4

5

6

7

9

8
O desembargador Carlos Augusto
Escanfella e sua namorada Márcia
A Diretora Social da AMATRA XV,
Alzeni Furlan e o marido Luiz Carlos
O juiz Reginaldo Pierrotti Júnior
e a noiva Thaís Rocha

4.
5.
6.

O casal de magistrados Hamilton
e Larissa Scarabelim
O desembargador Roberto Nobrega
e a esposa Maristela
O juiz Marcelo Chaim Choh
e a esposa Isadora

7.
8.
9.

O juiz Jorge Luiz Costa com a
esposa Roseli e a lha Isadora
Os magistrados Patrícia Maeda
e Firmino Alves Lima
O Diretor Regional de Sorocaba, Rodrigo
Penha Machado, com juízas da circunscrição
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1.
2.
3.
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Jogos Nacionias

9a Edição dos
Jogos Nacionais
da ANAMATRA
será em Campinas

A

Anamatra realiza todos os anos, desde 2005, os
Jogos Nacionais, evento esportivo que conta
com a participação de magistrados de todo o
País. A 9ª Edição este ano será realizada em Campinas/SP,
entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro, com coorganização da AMATRA XV . O magníco Royal Palm Plaza
será o hotel sede do evento.
A ideia de realizar um encontro esportivo entre juízes
ocorreu para estimular a prática de atividades esportivas, tendo como consequência a busca de melhor qualidade de vida.
As edições anteriores ocorreram em Goiânia
(2005), Florianópolis (2006), Salvador (2007), Rio
de Janeiro (2008), Bonito (2009), Bento
Gonçalves (2010), Porto de Galinhas
(2011) e Foz do Iguaçu (2012), sempre
com aumento gradativo de participantes de uma edição para a outra,
sendo certo que a expectativa é
de participação maciça neste
ano, com público estimado de
1000 pessoas, entre magistrados
e acompanhantes.

AMATRAXV

A Comissão Nacional dos Jogos Nacionais realizou no
dia 23 de maio, em Brasília, a primeira reunião para denir o
formato e os preparativos do evento.
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Na ocasião, foram discutidas diversas questões relacionadas ao formato do evento, denição de modalidades e
regulamento. A novidade cou por conta da inclusão da
modalidade biribol misto, que irá se juntar ao futebol society, corrida rústica de 05 KM, corrida rústica de 10 KM, natação (50m, 100m, 200m e 400m nado livre), vôlei de areia,

dominó, xadrez, tênis, tênis de mesa e caminhada.
Fazem parte da Comissão Nacional dos Jogos o Presidente da AMATRA XV, Alessandro Tristão, o Diretor de
Esportes da Amatra XV, José Antônio Dosualdo, e os juízes
Firmino Alves Lima, Alexandre Garcia Muller (15ª Região),
André Machado Cavalcanti (13ª Região/PB), Ana Cláudia
Scavuzzi Magno Baptista (5ª Região/BA), Luiz Eduardo
Casado (17ª Região/ES), Leonardo Ely (24ª Região/MS) e
Adriano Dantas (13ª Região/PB, que sediará a edição de
2014).
A Comissão de Esportes e Qualidade de
Vida da AMATRA XV, que também participa
da organização dos Jogos, é formada pelos
magistrados Adhemar Prisco da Cunha Neto,
Helcio Dantas Lobo Junior, Lúcio Salgado de
Oliveira e Regina Rodrigues Urbano.
A AMATRA XV se destacou nas
últimas duas edições dos Jogos,
alcançando o 3º lugar geral nos Jogos
de Porto de Galinhas/2011 e o inédito e
espetacular vice campeonato nos
Jogos de Foz do Iguaçu/2012.
Nos dias 20 e 21 de junho, sob a coordenação da Diretora de Eventos e Convênios da ANAMATRA Ana Cláudia
Scavuzzi Magno Baptista e do Presidente da AMATRA XV
AlessandroTristão, a Comissão Nacional esteve reunida em
Campinas e realizou visitas técnicas nas localidades em
que serão realizadas as competições. Também foram acertados os últimos detalhes com o hotel do evento.
Os pacotes serão comercializados pela You Travel
(www.youtravel.com.br) ou pelo tel. (19) 3289-1946.

Nossas Histórias
AMAURI VIEIRA BARBOSA
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Cajuru

O cão como
testemunha
O

Reclamante dizia ter trabalhado por dois anos no sítio
RibeirãoVermelho.

A Reclamada, uma professora, negou a prestação de serviços. Em audiência, disse que conheceu o Reclamante no átrio do fórum:
– Onde já se viu uma coisa dessas,
doutor?
Na audiência, o Reclamante trouxe declarações que davam viabilidade a que se reconhecesse que, se ele
não trabalhara, sabia bastante sobre
o sítio e sobre a vida familiar da Reclamada, o que tornava a alegação de
desconhecimento cabal pouco provável.

– Esse é o Leão.
Foi chegando perto e mudou a versão:
– Não, não. Não é o Leão, doutor.
Papo vai, papo vem, assunto aqui,
com o Reclamante, assunto ali, com a
Reclamada, e vi um cachorro dormindo, a uns vinte metros.

Resolvi fazer inspeção judicial. Fomos ao Sítio RibeirãoVermelho.
O plano era encontrar o irmão da
Reclamada e buscar informações sobre o caso. A tese do "nunca vi mais
gordo" era inverossímil.
Chegamos lá e o irmão não estava. O Reclamante, seguro do que dizia. A Reclamada se acomodava na tese do "nem conheço".

– Qual é o nome daquele cachorro, seu moço?
– Ah!, doutor... aquele é o Rajão,
com certeza!

– Rajão!, disse o Reclamante.
O cachorro levantou as orelhas,
abriu os olhos... ato contínuo levantou-se e foi correndo em direção ao
Reclamante, uma festa só.
Se a Reclamada jurava que nunca
conhecera o Reclamante, e que ele
nunca pisara no sítio, Rajão dizia o
contrário: o Reclamante, quando menos, era um habituê no pedaço.

– Ele nunca pisou aqui, doutor,
nunquinha...
Aí contei da reação de Rajão ao
ser chamado pelo reclamante. Então
o irmão sentiu o golpe, desconcertou-se. Mais um pouco de conversa e
ele entregou tudo:
– O Reclamante trabalhou aqui,
doutor. Recebia salário, sim. O dinheiro saía das minhas mãos ou das mãos
da minha irmã. Era eu quem trazia comida para ele. Ele morava naquele cômodo ali; água ele bebia do corgo - a
mesma água servida ao Rajão.
Não fosse o Rajão e a história seria
outra. Devo ao Rajão o sentimento de
não ter cometido um erro judiciário.
Este foi o meu dia de cão.

Tive segurança – certeza inequí-

0E você, associado?
Tem alguma história interessante para contar?
Mande para o e-mail comunicacao@amatra15.org.br
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Um cachorro na coleira; perguntei o
nome ao Reclamante. Ele disse:

Mais uns minutos e chega o irmão da Reclamada, vindo da cidade
com a lavagem para os animais do sítio. Conversa dura, o irmão entra em
contradição. Primeiro, vai na linha da
dona do sítio, e diz que nunca vira o reclamante. Depois diz que o conhecia
da cidade, só isso.

Perguntei ao Reclamante:

– Então chama ele!
Não havia testemunha; a convidada pelo Autor deu o cano. A Ré nadava de braçadas, processualmente
falando.

voca – de que o Reclamante, ou trabalhara no Ribeirão Vermelho, ou pelo menos tivera vivência no lugar.
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Juízes Sem Fronteiras
CRISTIANE MONTENEGRO RONDELLI
Juíza do Trabalho Substituta

O que é o

Programa

TJC?
E

sses são trechos de um repente criado por uma
turma das escolas de EJA atendidas pelo PTJC no
ano passado em Campinas.

O PTJC, ou ProgramaTrabalho Justiça e Cidadania, idealizado pela Anamatra e aplicado pelas Amatras em cada região vem crescendo a cada ano na 15ª Região. As sementes
começaram a ser lançadas desde 2009 e a quantidade dos
frutos colhidos só aumenta.
Nosso maior público na região de Campinas é das Escolas de Jovens e Adultos (EJA). A Amatra XV atende 27 escolas em Campinas e esse ano vamos atender também algumas ONGs que querem ter o acesso às informações passadas, com a estrutura do PTJC.
Em 2011 atendemos 12 escolas e o interesse foi tanto
que a Secretaria da Educação de Campinas pediu para que
ampliássemos o programa para todas as 27 EJAs da cidade,
o que representa cerca de 1500 alunos atingidos.
O trabalho consiste basicamente em três fases. Na primeira há uma capacitação aos professores, o que normalmente é feito no Tribunal, durante três ou quatro dias, durante três horas por dia.

AMATRAXV

Esses professores capacitados, de posse do material oferecido – cartilhas e legislação – trabalham em sala de aula
com seus alunos e um juiz é escalado para esclarecer dúvidas em um dia pré-agendado. Esta é a segunda fase no trabalho, e neste dia a escola se prepara para receber com muito carinho aquele juiz que se dispôs a tirar as dúvidas, ouvir
as histórias, compartilhar as experiências. É o dia mais esperado pelos alunos, que se sentem muito valorizados.
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Lembro que esses alunos das EJAs já foram excluídos
da educação formal e agora estão retornando aos bancos
escolares com muito sacrifício. A visita de um juiz em seu
ambiente escolar é forma de reinserção na sociedade. Na
apresentação do eixo do currículo escolar das EJAs, feita pela Secretaria da Educação, foi ressaltada a importância desta reinserção do aluno em sociedade e o PTJC contribui
com esse trabalho. É um exercício prático de cidadania, tan-

“nunca vimos um juiz tão perto de nossa escola,
mas foi lá que ele fez uma palestra
conversamos sobre tudo
as leis foram mostradas
os direitos da pessoa empregada
o trabalho continua sem data para acabar
saber mais da nova lei que apareceu
existem muitas domésticas
fica aqui nosso convite ao juiz aqui presente...”
to para o aluno como para o juiz.
A terceira fase do trabalho é a chamada “Culminância”,
que é a conclusão do trabalho com apresentações artísticas. No ano passado foram dois dias de apresentações com
teatros, corais, danças, além de exposição de trabalhos de
artes plásticas e vídeos de todas as escolas em stands construídos no ginásio da escola Imaculada de Campinas.
Um trabalho artístico que chamou a atenção foi uma
colcha de retalhos costurados com crochê, com relatos sobre direitos trabalhistas violados, histórias sobre o labor diário e aprendizados alcançados com oTJC.
É um trabalho que tende a crescer, pois o público é carente de informações e ansioso por poder ter um contato
mais próximo com o Poder Judiciário, ainda que seja na
pessoa de somente um juiz, sem que tenha que ajuizar
uma reclamação trabalhista para isso.
A 3ª Capacitação dos professores em Campinas foi realizada nos dias 27 a 29 de maio de 2013, no plenário do Tribunal, com a participação do Ministério Público e do INSS.
Quem participa desse trabalho sabe que um ouvir e
compartilhar as experiências com esse público carente
possibilita uma imensidão de sentimentos positivos, tanto
àquele juiz que se dispôs a ir até a escola, como aos que recebem o visitante. Percebemos que pequenas atitudes podem contribuir muito para a formação daqueles alunos.
O TJC na 15ª Região é coordenado pelas juízas Cristiane Montenegro Rondelli e Adriana Custódio Xavier de Camargo, respectivamente Diretora de Direitos Humanos e
Cidadania da AMATRA XV e Coordenadora do TJC em Campinas. Também fazem parte da Comissão de Trabalho, Justiça e Cidadania da AMATRA XV os juízes ClóvisVictório Júnior (Araçatuba), Carlos Roberto Ferraz de Oliveira Silva (Bauru), Adriene Sidnei de Moura David Diamantino (Piracicaba), Eliana dos Santos Alves Nogueira (Ribeirão Preto), Conceição Aparecida Rocha de Petribu Faria (São José do Rio
Preto), Fábio Prates da Fonseca (São José dos Campos) e Déborah Beatriz Ortolan Inocêncio Nagy (Sorocaba).

Giro de Notícias

1o Encontro Institucional de Segurança
A AMATRA XV realizou no dia 17
de maio o 1º Encontro Institucional
de Segurança na Sala de Convivência
do Fórum Trabalhista de Campinas.
Na ocasião, os Magistrados integrantes da Comissão de Segurança
Institucional da Amatra XV discutiram ações e metas para a melhoria
das condições de segurança no âmbito da 15ª Região.
O evento foi aber to pelo
Presidente da AMATRA XV, Juiz
Alessandro Tristão e, em seguida, o
Vice-Presidente da entidade, Juiz Luís
Rodrigo Fernandes Braga, discorreu
sobre o panorama atual das questões
de segurança no âmbito regional.
Seguiu-se um debate sobre ações e
metas para o biênio 2013/2015. Além
das ações e metas denidas pela
Comissão, será aberto prazo para que
todos os associados possam apre-

sentar sugestões.

tes de segurança.

No período da tarde, os participantes discutiram o formato dos
eventos sobre segurança que serão

Fazem parte da Comissão de
Segurança Institucional da AMATRA
X V os seguintes magistrados:
Suzeline Longhi Nunes de Oliveira
(Araçatuba), André Luiz Alves (Bauru),
Maria de Fátima Vianna Coelho (Campinas), Rogério José Perrud (Presidente Prudente), Marcos da Silva
Porto (Ribeirão Preto), Marcelo
Magalhães Runo (São José do Rio
Preto), André da Cruz e Souza Wenzel
(São José dos Campos) e Paulo
Eduardo Belloti (Sorocaba).

realizados nas circunscrições. Após esclarecimentos sobre a atuação e projetos da Comissão de Segurança do
TRT-15, o Coronel Eugenio Pacelli
Castro discorreu sobre quais os procedimentos de urgência em inciden-

Já a Comissão de Segurança
Institucional do TRT-15, presidida pelo desembargador Flávio Allegretti
de Campos Cooper, é formada pelos
desembargadores Gerson Lacerda
Pistori, Edmundo Fraga Lopes, Helcio
Dantas Lobo Junior e Eder Sivers.

ESMAT 15 entra em atividade
A Escola Associativa dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª
Região (ESMAT 15) deniu a realização dos Cursos Preparatórios para Magistratura e Ministério Público do Trabalho em quatro localidades: Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto e São José dos Campos.
Em abril deste ano, na primeira
reunião da Diretoria e Conselho
Acadêmico, o Diretor Geral da Escola, juiz Alessandro Tristão, assinalou
que cabe ao grupo criar a Escola no
plano fático, pois, por ora, não há
qualquer infraestrutura para os projetos. Nesse contexto, fez um especial agradecimento a todos que
aceitaram a tarefa de “tirar a Escola
do papel” e participar da primeira
Diretoria e do primeiro Conselho Acadêmico da entidade.

Já o Conselho Acadêmico é formado pelos seguintes Magistrados:
Manoel Carlos Toledo Filho, Francisco

Alberto da Motta Peixoto Giordani,
Maria da Graça Bonança Barbosa, Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues, Décio Umberto Matoso Rodovalho e Camila Ceroni Scarabelli.
Assuntos importantes foram denidos como a aprovação do Regula-

mento dos Cursos de Duração Continuada e o Regulamento dos Cursos
de Curta Duração.
O conteúdo programático do curso nas quatro cidades será o mesmo
e abrangerá: Direito do Trabalho (11
módulos), Direito Coletivo do Trabalho (3 módulos), Direito Processual
do Trabalho (6 módulos), Direito
Processual Civil (3 módulos), Direito Constitucional (3 módulos), Direito Administrativo (2 módulos), Direito Penal (1 módulo), Direito
Internacional e Comunitário (1 módulo), Direito Civil (1 módulo), Direito Previdenciário (1 módulo), Direito Empresarial (2 módulos), Sociologia do Direito e Psicologia, Judiciária (1 módulo), Ética e estatuto jurídico da magistratura nacional, Filosoa do direito e Teoria geral do direito e da política (1 módulo) e Ministério Público doTrabalho (1 módulo).
Maiores informações podem ser
encontradas no site da escola:
www.esmat15.org.br.
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Integram a Diretoria da ESMAT 15:
Alessandro Tristão (Diretor Geral),
Ana Paula Pellegrina Lockmann (Diretora Administrativa e Financeira), Hélio Grasselli (Diretor de Cursos de Du-

ração Continuada), Kathleen Mecchi
Zarins Stamato (Diretora de Cursos
de Curta Duração) e Caio Rodrigues
Martins Passos (Diretor de Convênios
e Parcerias).
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VI Encontro de

Saude e Qualidade de Vida
da Amatra XV

Dias 15 a 18 de agosto

Grande Hotel
São Pedro
Águas de São Pedro

RESERVAS
Pelo telefone (19) 3289-1946 ou pelo
e-mail atendimento@youtravel.com.br
ou pelo site www.youtravel.com.br

