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Judiciário e Democracia
O dia 25 de maio de 2011 marca a posse do
juiz Renato Henry Sant'Anna, ex-presidente da
Amatra XV (gestão 2005-2007) e atual titular da
3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, como
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – Anamatra. Sant'Anna leva
consigo o peso e a história da Magistratura do
Trabalho da 15ª Região, que chegou a se alijar
do cenário nacional (a Amatra XV desfiliou-se
da Anamatra entre 1994 e 1996) e agora recupera definitivamente o seu lugar ao sol, ocupando pela primeira vez a cadeira alta da associação nacional. Coroa-se com isto o denodo e
a capacidade de articulação do colega Renato
Sant'Anna, atributos indispensáveis para este
pleito, que vieram se somar à inegável representatividade político-associativa – em termos
quantitativos e qualitativos – dos juízes do Trabalho da 15ª. Em homenagem a essa importante conquista, esta edição do Jornal da Amatra
XV publica substancial entrevista com o novo
Presidente da Anamatra. A primeira do seu
biênio (2011-2013), sinalizando os rumos da
associação nacional pelos próximos anos.
A ocasião permite-nos, bem a propósito,
refletir sobre um tema muito caro ao próprio
Presidente eleito da Anamatra, como a todos
nós da Amatra XV: a democracia interna do Poder Judiciário. Quando esteve à frente da Amatra, Sant'Anna patrocinou uma primeira tentativa de interlocução institucional entre os potenciais candidatos à Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região e os juízes
do respectivo quadro (em 1º e 2º grau), planejando uma série de entrevistas que seriam publicadas neste próprio Jornal e, na sequência,
uma coleta simbólica de votos junto aos associados da Amatra XV, subsidiados pelas propostas que os desembargadores postulantes externariam em suas respectivas falas. A interlocução estaria, pois, na maior ou menor receptividade de que as propostas encontrariam junto
àqueles que são, afinal, o seu público destinatário. Algo ainda muito distante da almejada eleição direta para as administrações dos tribunais, diga-se; mas, ainda assim, um passo ousado e importante naquela direção. Infelizmente, por razões alheias à Diretoria de então
(que tive a honra de integrar, na condição de
Diretor de Assuntos Legislativos), o projeto não
pôde ser integralmente concluído. Mas ficou o
seu espírito, a inspirar iniciativas semelhantes
nos planos nacional e regional.
A questão, porém, exige maturidade e serenidade. Eleições diretas para os cargos de administração dos tribunais é algo que certamente virá, a seu tempo; mas demandará adequações de ordem constitucional e legal. Até lá,
entretanto, o que já temos? A realidade do entorno permite-nos alinhavar alguns vislumbres.
1. O Conselho Nacional de Justiça. Cogitado originalmente para ser o órgão de “controle
externo” do Poder Judiciário, o CNJ tornou-se uma instituição de referência, promovendo a
gestão estratégica da Justiça brasileira com
participação direta de representantes da sociedade civil, da OAB, do MP e da própria Magistratura, em todos os seus níveis. Decerto que a
composição preconizada pelo artigo 103-B da
CRFB, no que toca aos representantes das magistraturas de 1º e 2º graus, colimou subsidiar
o Conselho com razões e sentimentos próprios
da sua classe de origem, conferindo às decisões do órgão a maior legitimidade possível. O
mecanismo de escolha, porém, não foi feliz: a
eleição direta pela classe de origem, sobre ser
factível tecnicamente, atenderia plenamente à
finalidade normativa de legitimação; já a escolha pelos respectivos tribunais superiores atende-a apenas parcialmente. No campo trabalhista, aviou-se solução para esse déficit de legitimidade com a iniciativa da Anamatra de

consultar todos os seus associados para a indicação, pelo voto majoritário, dos representantes de 1º e 2º graus, ainda na gestão do Presidente José Nilton Pandelot. Nas últimas duas
composições, todavia, o TST desconsiderou as
opiniões externadas pelos juízes do Trabalho
de 1º e 2º graus, indicando representantes que
não figuraram nas listas da Anamatra. Esse
quadro voltou a se repetir na recente indicação
dos representantes trabalhistas do CNJ para o
biênio 2011/ 2013. Contraria-se, em nossa casa,
uma condição de legitimidade democrática
que vem de se consolidar entre os juízes federais (em relação à Ajufe) e os membros do MP
(na relação CNMP vs. CONAMP).
2. A internalização da representação associativa nos foros deliberativos de planejamento estratégico e execução orçamentária. Importante passo foi dado com a Resolução CNJ n.
70, a prever, em seu artigo 2º, §4º, que “[o]s tribunais garantirão a participação efetiva de serventuários e de magistrados de 1º e 2º graus,
indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos”. A rigor, portanto, as associações de
juízes podem indicar dois representantes para
as comissões de orçamento e de planejamento
estratégico, sendo um para a classe dos juízes
de primeiro grau e outro para a classe dos desembargadores. No âmbito da 15ª Região do
Trabalho, o próprio Presidente da Amatra XV
tem sido admitido às referidas comissões, falando atualmente por ambas as classes.
3. O direito de assento e voz. Eis um dos
mais relevantes mecanismos de integração democrática das associações na rotina administrativo-deliberatória dos tribunais, enquanto
não se avança no sentido das eleições diretas
para as administrações. Tratando-se apenas de
voz e assento (sem voto), pode-se mesmo afirmar que a sua implementação sequer exige alterações regimentais, bastando um ato administrativo constitutivo. A Amatra XV procurou
obtê-lo em outras gestões, sem o respaldo necessário. Acumulam-se, porém, os precedentes positivos: a Anamatra tem assento e voz no
CSJT; a Ajufe igualmente tem voz no Conselho
da Justiça Federal; entre as associações regionais, pode-se referir o paradigmático caso da Amatra VI, que possui assento e voz no Tribunal
Pleno do TRT-6; e, como regra, é consabido que
os presidentes de Amatra têm voz, nas matérias de seu interesse, junto aos tribunais plenos e órgãos especiais dos principais TRTs, ora
por ato administrativo próprio, ora mesmo por
assento regimental (como no caso do TRT-14).
A Associação deverá requerê-lo novamente, à
vista da vanguardeira predisposição já externada por vários desembargadores da 15ª.
É de todo interesse que os instrumentos
legais e regimentais de democratização da
gestão judiciária, nos planos nacional e regional, sejam aperfeiçoados e ampliados, a bem
do diálogo intrainstitucional – talvez a única
ferramenta de gestão apta a ser transformadora e ao mesmo tempo pacificadora – e da própria efetividade das políticas administrativas
dos tribunais. Quando a decisão gerencial
considera a opinião majoritária dos afetados
(democracia “direta”), ou ao menos a dos seus
representantes democraticamente eleitos, rareiam mais e mais as eventuais resistências.
As associações não são donas da verdade.
Mas se as verdades são dialógico-discursivas
(Jürgen Habermas), o movimento associativo
pode e deve ajudar a descobri-las. Ou, melhor
se diga, a construí-las.
Guilherme Guimarães Feliciano
Presidente da Amatra XV
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Pauta Legislativa
Valdomiro Ribeiro Paes Landim
O Congresso Nacional iniciou a 54ª
Legislatura em fevereiro de 2011, dando
prioridade aos projetos que discutem a
Reforma Política e o Poder Executivo, comandado pela Presidente Dilma Vana
Rousseff, iniciou o novo mandato elegendo como prioridades o combate à miséria, a ampliação do acesso à saúde e educação, a retomada do PAC e os investimentos para a Copa do Mundo e para as
Olimpíadas e pugnando pelo corte de orçamentos e despesas e pela rejeição de
medidas que representem novos gastos
em outras áreas.
Como se isso não bastasse, enfrentase ainda, por parte de uma parcela dos
parlamentares, uma onda de manifestações de descontentamento em face de
posturas proativas do Poder Judiciário,
notadamente no campo inerente ao Direito Eleitoral, com demonstrações explícitas de tentativas de retaliação que atinge a instituição como um todo.
Nesse cenário, vislumbra-se com facilidade a dificuldade que estamos enfrentando para movimentar os projetos que
interessam à Magistratura, especialmente os que tratam da recomposição dos
subsídios e do restabelecimento do ATS.
Contudo, não estamos inertes. Pelo
contrário, estamos intensificando a discussão de estratégias para a reaproximação e diálogo com os demais Poderes. Como já pontuou a Anamatra no encaminhamento do PL 7.749 de 2010, o trabalho
de estratégia para aprovação de um projeto de lei tem algumas especificidades,
quer na abordagem com o parlamentar,
quer no trabalho de interação com as assessorias dos partidos e de seus líderes.
Em síntese, a situação exige discussão, reflexão, diálogo, tranquilidade, paciência,
bom senso, equilíbrio e união para uma
atuação eficiente e exitosa.
A Frente Associativa continua firme
em seu propósito, envidando e concentrando esforços para a aprovação do PL
7749/2010 por meio de contatos permanentes com Senadores e Deputados Federais, sem descuidar de outras alternativas, como o impulsionamento da PEC
210/2007, que restabelece o ATS como
componente da remuneração, e de outros projetos de interesse da magistratura
nacional, tais como aqueles que visem o
aprimoramento e valorização da carreira
ou que atentem contra as garantias e prerrogativas existentes.

4

Jornal da AMATRA XV

Situação dos projetos
O PL 7749/2010 foi apresentado pelo
STF em 12.08.2010 e prevê uma correção
de 14,79% o que inclui os 4,6% subtraídos pelo Congresso na última revisão de
subsídios em setembro de 2009.
O projeto encontra-se na Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público, tendo como Relator o Deputado Roberto Santiago (PV/SP) que emitiu Parecer
favorável, com algumas emendas. O Projeto está aguardando votação, sendo que
em 28.04.2011, o Presidente da Comissão,
Deputado Jorge Silva (PDT/ES) apresentou
requerimento solicitando a inclusão na
pauta de votação.
A PEC 210, de 2007 - que altera os artigos 95 e 128 da Constituição Federal para

“O trabalho de
estratégia para
aprovação de um
projeto de lei
tem algumas

restabelecer o adicional por tempo de
serviço como componente da remuneração das carreiras da Magistratura e do
Ministério Público – foi apresentada em
18.12.2007 pelo Deputado Régis de Oliveira (PSC/SP), já foi aprovada pelas Comissões pertinentes e encontra-se atualmente no Plenário pronta para pauta.
Nesta legislatura alguns Deputados já
apresentaram requerimentos para inclusão na Ordem do Dia, entre eles Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP), em 08/02; Vicentinho (PT/SP), em 06/04; João Campos
(PSDB/GO), em 06/04; Odair Cunha
(PT/MG), em 20/04. Como se vê, estamos
pavimentando o caminho.
Além do esforço concentrado, estamos monitorando as discussões sobre outros projetos de interesse, tais como: PEC
519/2010, de autoria do Deputado Dagoberto (PDT/MS), que reformula o Poder Judiciário (na CCJC, aguardando designação
de Relator); PEC 17/2011, de autoria do
Deputado Rubens Bueno (PPS/PR), que
modifica a forma de indicação dos Ministros do STF, (aguardando despacho do
Presidente da Câmara); PEC 505/2010, de
autoria da Senadora Ideli Salvati (PT/SC),
que exclui a aposentadoria por interesse
público do rol de sanções para permitir a
perda do cargo por decisão administrativa, na CCJC aguardando Relator; e PEC
3/2011, de autoria do Deputado Nazareno
Fonteles (PT/PI), que estabelece a competência do Congresso para sustar atos
normativos dos outros Poderes.

especificidades,
quer na
abordagem com o
parlamentar, quer
no trabalho de
interação com as
assessorias dos
partidos e de
seus líderes.”

Valdomiro Ribeiro Paes Landim
Juiz do Trabalho Substituto e Diretor
de Assuntos Legislativos da Amatra XV

Toga Sarada

Comissão de Esportes: Integração
Social e Qualidade de Vida
Por ocasião das últimas eleições associativas, a atual direção da Amatra XV apresentou, como uma das inovações, a
Comissão Extraestatutária de Esportes,
tendo como foco principal o incentivo às
atividades esportivas, com novas oportunidades de integração social e ganhos
qualitativos na vida dos associados.
Não se deve ignorar que o cotidiano
da magistratura pode levar ao sedentarismo e ao isolamento, cujos danos à saúde
nem sempre são bem dimensionados.
Problemas como depressão, déficit de atenção, insônia, estresse, etc., são relativamente comuns.
Em razão disso, na visão dos integrantes da Comissão de Esportes, os assuntos
concernentes às atividades físicas e aos eventos esportivos (incluindo o mero entretenimento e o lazer) devem ocupar
maior espaço na pauta associativa, avaliando-se que iniciativas voltadas à promoção da qualidade de vida dos juízes não
têm historicamente recebido tanto destaque quanto se observa em relação aos eventos científicos.
Cabe ponderar, ainda, que “qualidade de vida” e “integração social” são temas que se aliam aos ideais de uma magistratura forte e independente, conquanto se note certa propensão ao recolhimento, o que dificulta a identificação
de interesses comuns, com prejuízos de
ordem funcional, estratégica e até mesmo política.
Nesse contexto, a Comissão de Esportes pretende auxiliar no encaminhamento de medidas relacionadas à avaliação
das condições gerais de saúde dos asso-

ciados, diante da inexistência de dados
estatísticos a esse respeito, na expectativa de que, com ela, também surjam fundamentos para a conquista de melhores
condições de trabalho.
Quanto à realização de jornadas esportivas, o presidente Guilherme Guimarães Feliciano já sinalizou que a Amatra
XV empreenderá esforços no sentido de
que o próximo encontro de Qualidade de
Vida também ofereça uma programação
esportiva, que se somará a outras interessantes atividades de cultura e entretenimento.
Vale lembrar, ainda, que os Jogos Nacionais da Anamatra serão realizados
entre os dias 29 de outubro e 02 de no-

“Os assuntos
concernentes às
atividades físicas e
aos eventos
esportivos devem
ocupar maior
espaço na pauta

vembro de 2011, em Porto de Galinhas-PE,
um local paradisíaco que seguramente
propiciará ótimas condições para a confraternização de juízes e familiares. A história desta competição e as conquistas da
Amatra XV serão contadas na próxima edição deste jornal, juntamente com outros assuntos correlacionados. Mesmo
que a conquista de medalhas não seja o
objetivo principal, espera-se que o desempenho da Amatra XV nos Jogos Nacionais seja virtuoso também nesse aspecto, especialmente por existirem, nos
quadros da associação, desportistas talentosos e competitivos.
Por ocasião dos últimos Jogos de Bento Gonçalves-RS, em 2010, a delegação da
Amatra XV conquistou as seguintes medalhas: ouro, no Xadrez (Alexandre Klimas); prata, nas corridas de 10 km (José
Antônio Dosualdo e Maria Cristina Zamuner); prata, nas corridas de 05 Km (Adhemar Prisco da Cunha Neto e Maria Cristina
Zamuner); bronze, na corrida de 10 Km
(Adhemar Prisco da Cunha Neto); e bronze, na corrida de 05 km (José Antônio Dosualdo).
A Comissão de Esportes, composta
pelos juizes Júlio César Roda, Alexandre
Garcia Muller, José Antônio Dosualdo e
Polyanna Sampaio Candido da Silva, está
vinculada à Diretoria Social da Amatra XV,
representada pela juíza Teresa Cristina
Pedrasi. O associado poderá entrar em
contato pelo falecom@amatra15.org.br,
salientando-se que, para o êxito dos propósitos da Comissão, o fluxo de opiniões
é indispensável.

associativa”

COMISSÃO DE ESPORTES - Amatra XV

Comissão de Esportes

Alexandre Garcia Muller
Juiz Titular

José Antonio Dosualdo
Juiz Substituto

Júlio César Roda
Juiz Titular

Polyanna S. Candido da Silva
Juíza Substituta
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Anamatra terá, pela primeira vez,
um presidente da 15ª Região
Ex-presidente da Amatra XV, Juiz Renato Henry Sant´Anna,
eleito em chapa única, vai comandar a entidade nacional dos
juízes trabalhistas no biênio 2011-2013
Pela primeira vez na história, uma magistrado da 15ª Região vai presidir a Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho). Renato Henry
Sant´Anna, juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto e ex-presidente da
Amatra XV (gestão 2003-2005), vai comandar a entidade nacional dos juízes trabalhistas entre 2011 e 2013. Ele concedeu
entrevista ao Jornal da Amatra XV para falar sobre as prioridades da Anamatra para
os próximos anos.
Sant'Anna foi eleito em chapa única
com 1.445 votos. Ao todo 1.517 associados à Anamatra foram às urnas de forma
presencial, por sobrecarta ou eletronicamente. Foram registrados 58 votos brancos e 14 nulos. A posse dos novos dirigentes aconteceu no dia 25 de maio, em Brasília e foi prestigiada pelo presidente do
Tribunal Superior do Trabalho (TST), João
Oreste Dalazen, pelo vice-presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto, dentre outros ministros, representantes da Advocacia-Geral da União,
do Ministério Público, da Câmara dos Deputados e Senado, além de presidentes
de tribunais estaduais, federais e do Trabalho e membros da sociedade civil. Também marcou presença o Presidente da
Amatra XV, juiz Guilherme Feliciano.
Ex-vice-presidente da Anamatra,
Sant’Anna ocupou os cargos de secretário-geral e diretor legislativo na associação nacional. “Nossa gestão continuará a
luta institucional do movimento associativo em prol dos direitos e garantias da magistratura”. Outra prioridade da nova diretoria será a valorização da carreira, e a
preocupação com a qualidade de vida e
as condições de trabalho dos magistrados, para que os anseios da sociedade sejam plenamente atendidos. A seguir, a
primeira entrevista de Renato Sant'Anna,
já então presidente eleito da Anamatra.
Jornal da Amatra XV - Quais as prioridades da Anamatra para os próximos
dois anos?
Renato Henry Sant'Anna - A entidade
nacional não pode deixar de priorizar as
questões corporativas mais imediatas e
de interesse geral dos associados. Nessa
linha, posso destacar a questão dos subsí-
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dios, ATS, simetria com Ministério Público
e o atendimento dos passivos administrativos. Também me preocupam as condições de trabalho, notadamente nas regiões de maior movimento processual e
nas localidades remotas ou de difícil acesso. Nesse campo, teremos na próxima
gestão um ótimo instrumento de trabalho: o resultado da pesquisa sobre a saúde dos magistrados. Tudo isso, é claro,
sem nos distanciarmos um milímetro sequer das bandeiras históricas da entidade
e, mais importante, da forma ética e transparente de atuação. Também pretendo
dar especial atenção ao programa Trabalho, Justiça e Cidadania, fazendo com que
esse importante projeto seja cada mais a
cara da Anamatra para a sociedade. Seguiremos, por fim, incrementando os eventos tradicionais da Anamatra (jogos e
Conamat).
Jornal da Amatra XV - Como enfrentar o desafio do planejamento estratégico do Poder Judiciário, que foi colocado aos juízes antes como metas a serem atingidas do que como um plano
de estrutura e superação?
Sant'Anna - A pergunta já uma resposta. A Anamatra preocupa-se com a forma
de cobrança de metas, sem a necessária
contrapartida de estrutura. Vamos seguir
dialogando com o CNJ e CSJT sobre a
questão das metas, cobrando cada vez
maior participação dos juízes e suas associações nas discussões e decisões.
Jornal da Amatra XV - O STF tem se
mostrado reticente em julgar ações envolvendo a magistratura. Por outro lado, muito se cobra que haja um efetivo
engajamento do Presidente da Corte
nos pro-jetos de lei de recomposição
dos subsídios ou Pec que restabelece o
ATS. Como engajar o Supremo nas lutas
de preservação das condições materiais de exercício da magistratura?
Sant'Anna - Temos mantido um bom
contato com o Presidente Peluso e com o
CNJ, em especial com o Secretário-Geral
Juiz Fernando Marcondes. A idéia é que o
Ministro Peluso use sua peculiar vivência
no Poder Judiciário, onde percorreu todas
as instâncias, para avançar em temas que
preocupam a base da magistratura.

Sant'Anna: valorização da carreira e preocupação
com a qualidade de vida dos juízes

Jornal da Amatra XV - Muitos dizem
que a ausência de entrâncias e a falta
de um componente remuneratório que
valorize o tempo de serviço estão fazendo com que desapareça a ideia de
carreira para a magistratura, levando-a
à estagnação. O que se pode fazer a
respeito?
Sant'Anna - Temos que lutar para a
volta do ATS, para que a passagem do
tempo valorize o juiz na carreira. Não podemos, porém, permitir que a remuneração de ingresso seja prejudicada, mantendo-a em bom patamar.
Importante notar, ainda, que a carreira está muito lenta, o que exige que as
condições de trabalho sejam bem equilibradas entre os juízes titulares, substitutos, desembargadores e ministros.

Eleição Anamatra
Jornal da Amatra XV - A cada projeto
de reajuste dos subsídios, as associações de classe da magistratura assumem o papel de protagonistas na atuação com o Congresso Nacional. O que
dizer dessa lógica dos parlamentares,
que pressupõe sempre a negociação?
Sant'Anna - Vejo com muita tranqüilidade o trabalho que as entidades de classe dos magistrados fazem no Congresso
Nacional. Seguiremos no trabalho de convencimento com os parlamentares. Nem
chamaria de negociação, pois nada temos ou podemos oferecer em troca. Podemos apenas lembrar a importância de
termos juízes tranqüilos e independentes
no Brasil, o que passa, também, pela manutenção das nossas prerrogativas constitucionais.
Jornal da Amatra XV - Qual a importância histórica da simetria com o Ministério Público?

Autoridades na mesa alta da solenidade de posse dos novos dirigentes da
Anamatra: presidente do TST e vice-presidente do STF estiveram presentes

Sant'Anna - O CNJ reconheceu que
não era bom para o Poder Judiciário a
existência dessa discrepância entre juízes
e membros do Ministério Público. Estamos aguardando a resolução que vai implementar a decisão relatada pelo Conselheiro Felipe Locke. A Anamatra está pronta para defender a justiça da decisão onde for necessário. Importante dizer, ainda, que o Ministério Público também pode servir de paradigma para outros aspectos da nossa vida institucional. Por exemplo, nos mecanismos internos de democracia, cujo maior exemplo é a formação
de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral.
Jornal da Amatra XV - Quais os próximos passos nesta batalha?
Sant'Anna - Temos que aguardar a resolução do CNJ. Nesse meio tempo a Anamatra tem mantido contato com os atores
institucionais que podem interferir no teor da resolução ou na sua manutenção,
fornecendo subsídios e sugestões.

Presidente entre 2009 e 2011, Luciano Athayde Chaves transmite o
cargo máximo da associação nacional ao juiz Renato Sant'Anna

Jornal da Amatra XV - A Anamatra
tem se empenhado em levar ao CSJT várias demandas da magistratura trabalhista, notadamente de primeiro grau.
O Conselho, porém, nem sempre tem
dado guarida a estas pretensões, que
acabam por ser reconhecidas no CNJ. O
que falta ao CSJT?
Sant'Anna - Como juízes, temos que
respeitar as decisões do CSJT e o livre convencimento de seus Conselheiros. Também vejo com naturalidade que algumas
decisões do CSJT sejam revistas pelo CNJ.
Assim como muitas outras são mantidas.
No início da nova gestão da Anamatra vou
procurar fomentar no CSJT o debate da regulamentação por lei de sua composição
e funcionamento. Tenho certeza que o
presidente Dalazen e os demais Conselheiros saberão conduzir com sensibilidade esse tema.

Posse da nova diretoria da Anamatra reuniu em Brasília representantes
de todas as esferas do Poder e membros da sociedade civil
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Um lar digno para idosas
Depois de muito procurar uma boa instituição para a tia, juíza
aposentada encontrou no Lar da Amizade “Ilce da Cunha
Nery”, em Campinas, a dignidade, o carinho e a assistência que
toda pessoa que chega à melhor idade deveria ter
O Lar da Amizade “Ilce da Cunha Nery”, instituição filantrópica fundada em
1973, em Campinas, atende 30 idosas de
65 a 95 anos. A entidade se mantém por
meio de doações e do subsídio da Prefeitura de Campinas, porque determinado
número de vagas são destinados exclusivamente a idosas em situação de risco. A
juíza do trabalho Ângela Bermudes conheceu a entidade ao procurar um lar para a tia de 70 anos.
A entidade tem 23 funcionários e é
considerada referência em Campinas no
atendimento a idosos, possuindo um
quadro de recursos humanos de primeira
linha, a fim de atender o disposto no Estatuto do Idoso e no ILPI (Instituições de
Longa Permanência de Idosos): fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, psicóloga, assistente social, técnicas de enfermagem e cuidadoras. Todas
as necessidades dos idosos são cumpridas em conformidade com a legislação,
como alimentação regular e higiene, indispensáveis às normas sanitárias.
De acordo com a tesoureira da instituição, Margareth Barbosa, o volume de trabalho é grande, mas gratificante. “Trabalhamos 24 horas para dar uma velhice digna para elas. Precisamos suprir todas as
necessidades, como falta da família, de
carinho e atenção, porque é muito difícil
depois de uma vida toda a pessoa deixar a
própria casa. Aqui, ela tem toda a assistência médica, alimentação e uma equipe competente, que realiza várias atividades e procura propiciar tudo que um ser
humano precisa”, afirma Margareth.

Com 95 anos, Maria Garcia é a moradora mais idosa

Idosas no “Lar” com a juíza aposentada Ângela Bermudes e a tesoureira Margareth Barbosa

O prédio foi construído em 1973 e precisa de uma reforma, principalmente na
parte hidráulica e elétrica. Como o Lar da
Amizade abriga três deficientes visuais e
seis cadeirantes, o prédio é adaptado para portadores de necessidades especiais.
A diretoria é formada por 13 voluntários,
um grupo de amigos que resolveu assumir a instituição. Pelo espaço físico, poderiam ser atendidas um número maior de idosas, porém faltam recursos financeiros.
“Temos uma lista de espera por vagas,
mas o prédio é muito antigo e precisa ser
reformado, antes de pensarmos em ampliá-lo. Mas não tem jeito, não sobra dinheiro de jeito nenhum”, comenta a tesoureira da entidade.
O Lar não possui veículo próprio.
Quando têm que atender a alguma emergência de qualquer tipo (especialmente
médica), as voluntárias são chamadas para transportar as idosas em seus próprios
veículos. Se recebem doações em espécie, não têm como retirá-las, senão pagando a particulares para transportar.
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O motivo de internação das idosas é o
mesmo: a idade avançada e os cuidados
especiais que a mesma traz. “Eu posso dizer que não tem nenhuma com doença
grave, é por velhice mesmo, todos os problemas que a idade tem. Algumas têm família e vão para casa aos finais de semana, outras foram abandonadas ou não tinham ninguém, e outras ainda, eram maltratadas, agredidas e a Justiça interviu e
mandou para cá por meio da Prefeitura”.
A juíza do trabalho Ângela Bermudes,
que se aposentou no final de 2010 e era titular da Vara do Trabalho de Matão, conheceu a entidade ao procurar um lar para a tia de 70 anos, que tem alguns problemas de saúde. Antes disso, porém, visitou
várias instituições que atendem idosos.
“Encontrei muitas casas sujas, que não
ministravam corretamente medicação.
Em uma das casas ela chegou a ficar amarrada com fita na cama. Na última entidade em que minha tia ficou ela emagreceu 10 quilos em poucos meses,
porque a comida era realmente péssima,

Trabalho Voluntário

Entidade oferece toda a assistência médica e alimentação, com uma equipe de 23 funcionários para atender 30 idosas

horrorosa”, conta a magistrada.
Ao conhecer o Lar da Amizade, Ângela se surpreendeu. “Aqui, tenho certeza
de que ela será bem cuidada”, afirma a
juíza. Todas as idosas parecem ter a mesma opinião sobre a entidade. “Aqui é bem
agradável, todos os funcionários fazem
muito bem para nós. Eu me sinto muito
bem aqui, graças a Deus”, diz Olga Apare-

cida Marasca Scaliante, de 82 anos, que
mora há um ano no Lar da Amizade.
Para finalizar, Ângela deixa um recado
a todos os leitores. “É importante pedir
apoio de todos, em especial para tentar
suprir essa deficiência em relação ao veículo. Toda e qualquer ajuda é bem vinda.
Mas, é claro que a colaboração financeira,
mesmo que de pequena monta, será mui-

O prédio é adaptado para portadores de necessidades especiais,
mas precisa de reforma, pois foi construído em 1973

to bem recebida. Todos nós, algum dia,
vamos nos encontrar na situação de necessitar de cuidados alheios. Temos o privilégio, que a maioria não tem, de poder
pagar por esse atendimento. Mas, ainda
assim, nada nos garante um tratamento
digno no futuro. Uma instituição que visa
justamente propiciar esse tratamento digno necessita da nossa colaboração. Portanto, vamos colaborar.

Como ajudar?
Por ser uma instituição devidamente
cadastrada e regularizada, as doações
financeiras efetuadas ao Lar são
dedutíveis do Imposto de Renda.
Lar da Amizade “Ilce da Cunha Nery”
Rua Padre Francisco de Abreu Sampaio,
390 – Parque Itália – Campinas – SP - CEP
13.036-140.
Telefone: (19) 3272-8018
Email: lardaamizade@ig.com.br
CNPJ: 54.697.677/0001-50
Alvará Nº 01.427/95
Utilidade Pública Municipal nº 5407 –
17/03/1984
Utilidade Pública Estadual nº 38.589 –
24/04/1994
Utilidade Pública Federal nº 1.182 –
06/07/1994
Conta-corrente para doações (dedutíveis
do IR):
BANCO ITAÚ, AGÊNCIA 0940, CONTA
CORRENTE Nº 78904.
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Nova Diretoria da Amatra XV
toma posse em Campinas
Evento aconteceu na sede do TRT-15 e foi
seguido de jantar no The Royal Palm Plaza
Em cerimônia solene no plenário do
TRT-15, ocorrida em 1º de abril, tomou
posse a nova diretoria da Amatra XV para o
biênio 2011/2013, tendo como presidente
o Guilherme Guimarães Feliciano, Juiz
Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté.
Prestigiaram a cerimônia o presidente
do Tribunal, desembargador Renato Buratto, o presidente da Anamatra e ex-presidente da Amatra XV, Renato Henry
Sant'Anna e o presidente da Associação
dos Magistrados Brasileiros (AMB), Henrique Nelson Calandra, além de magistrados do TRT-15, parlamentares, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil/SP e do Poder Executivo.

De acordo com o novo presidente da
Amatra XV, a posse marca o início de uma
gestão que será dialógica, sem perder a
combatividade.
Em seu discurso, desde logo enumerou os pontos-chave da carta-programa,
dentre os quais destacou: valorização do
1º grau de jurisdição, visando a melhoria
da qualidade de vida e as condições de
trabalho do magistrado; a ampliação do
quadro de juízes fixados, tendo como objetivo a Resolução n. 63 do CSJT (dois juízes em cada unidade com movimentação
superior a 1.000 processos/ano); a atuação no Congresso Nacional, CNJ e CSJT,
buscando a aprovação de projetos de in-

Diretoria Executiva
Presidente: Guilherme Guimarães Feliciano
Vice-Presidente: Alessandro Tristão
Secretária Geral: Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan
Diretor Financeiro: Luís Rodrigo Fernandes Braga
Diretora Cultural: Maria da Graça Bonança Barbosa
Diretora Social: Teresa Cristina Pedrasi
Diretor de Comunicação Social: Robson Adilson de Moraes
Diretor de Assuntos Legislativos: Valdomiro R. Paes Landim
Diretora de Benefícios e Convênios: Antonia Sant´ana
Diretora de Aposentados: Maria Vitória Breda Vieites
Comissão Disciplinar e de Prerrogativas
Titulares:
Samuel Hugo Lima
Firmino Alves Lima
Rogério José Perrud
Suplentes:
Ana Maria de Vasconcellos
Andrea Guelfi Cunha
Fabio Natali Costa
Conselho Fiscal
Maria Madalena de Oliveira
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Marco Antonio Folegatti de Rezende
Diretores Regionais
Araçatuba: Sidney Xavier Rovida
Bauru: Paulo Bueno Cordeiro de Almeida Prado Bauer
Presidente Prudente: Hugo Nunes de Morais
Ribeirão Preto: Paulo Henrique Coiado Martinez
São José do Rio Preto: Conceição Ap. Rocha de Petribu Faria
São José dos Campos: Adhemar Prisco da Cunha Neto
Sorocaba: Valdir Rinaldi Silva
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teresse da magistratura; a melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços de vigilância dos fóruns; e a concessão do direito de assento e voz à Amatra XV junto ao
Órgão Especial do TRT-15.
A nova diretoria empossada comemorou com os associados, familiares e convidados em um coquetel no The Royal Palm
Plaza, em Campinas.
Veja como ficou a nova formação da
Diretoria Executiva, Comissão Disciplinar
e de Prerrogativas, Conselho Fiscal, Diretorias Regionais e também das comissões
extraestatutárias da Amatra XV, uma novidade da nova gestão da entidade:

Comissões Extraestatutárias
Comissão de Trabalho, Justiça e Cidadania
Adriene Sidnei de Moura David Diamantino
Amanda Barbosa
Andreia de Oliveira
Flávio Landi
Comissão de Direitos Humanos
Firmino Alves Lima
Carlos Roberto Ferraz de Oliveira Silva
Patrícia Maeda
Comissão de Esportes
Alexandre Garcia Muller
José Antonio Dosualdo
Júlio César Roda
Polyanna Sampaio Candido da Silva
Comissão de Juízes Substitutos
Déborah Beatriz Ortolan Inocêncio Nagy
Kathleen Mecchi Zarins Stamato
Rodrigo Penha Machado
Comissão de Acompanhamento de Demandas
Manoel Carlos Toledo Filho
Mauro César Luna Rossi
Edson da Silva Júnior
Comissão de Informática
Robson Adilson de Moraes
Eliana dos Santos Alves Nogueira

Posse da Diretoria Biênio 2011-2013

O juiz Guilherme Guimarães Feliciano assina o termo de posse
como presidente da Amatra XV, em cerimônia na sede do TRT-15

A diretora de Aposentados da Amatra XV, juíza Maria Vitória
Breda Vieites, e a juíza Sandra de Poli no evento em Campinas

As juízas Adriene David Diamantino e Rita Scagliusi do Carmo
com a desembargadora Ana Paula Lockmann na posse

As juízas Andrea Guelfi Cunha, Conceição Petribu
Faria, Alzeni Oliveira Furlan e Scynthia Sisti Tristão

Os diretores da Amatra XV Adhemar Prisco Neto, Luís Rodrigo Braga
e Paulo Coiado Martinez com o vice-presidente Alessandro Tristão

Flávio Landi recebeu homenagem da diretoria empossada por
seu trabalho no comando da associação no biênio 2009-2011

Guilherme Feliciano com os desembargadores Edmundo Lopes,
Thelma Vieira, Francisco Giordani, Ana Amarylis Gulla e Gisela Moraes

Os des. Luiz Lazarim e Lorival Santos, com o pres. do TRT-15, Renato
Buratto, o pres. da AMB, Nelson Calandra, e André Fernandes, da Apamagis
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O presidente da Amatra XV, juiz Guilherme Guimarães Feliciano,
com a esposa Maria Claudia no evento de posse da nova diretoria

O ex-presidente da Amatra XV, Flávio Landi, e a esposa Ana
Cláudia na festa em que se despediu do comando da entidade

O juiz José Antônio Dosualdo foi com sua mulher, Patrícia, para
a festa que reuniu magistrados e familiares no Royal Palm Plaza

A magistrada Patrícia Maeda foi com o marido, Sergio Satoshi
Otsuki, para prestigiar o evento da 15ª Região, em Campinas

O presidente da Anamatra, Renato Sant”Anna, com
sua mulher Paula na festa de posse da Amatra XV

O juiz Rafael Marques de Setta e a esposa Aline Leal no jantar
de posse da diretoria da Amatra XV para o biênio 2011-2013

Polyanna Candido da Silva, Andreia de Oliveira e Denise
Sales de Lima na festa da associação em Campinas

O ex-presidente da Amatra XV, Flávio Landi, com os funcionários
da associação José Carlos, Cleber, Rosana e Meire
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O diretor de Comunicação Social da Amatra XV, Robson
Moraes, com a sua mulher, Fernanda Ortale, no jantar

O desembargador Lorival Ferreira dos Santos e a esposa Maria
Aparecida também prestigiaram a posse da nova diretoria

O desembargador do TRT-15, Samuel Hugo Lima,
foi com a sua mulher Elenice ao evento em Campinas

O magistrado Adhemar Prisco da Cunha Neto e a esposa Flávia
Rodrigues da Cunha na comemoração no Royal Palm Plaza

O juiz Julio César Roda e a esposa Lucila no evento que
festejou a diretoria da Amatra XV para o biênio 2011-2013

As juízas Marina Zerbinatti, Juliana Benatti e Patrícia
Glugovskis Martins se encontraram na festa da 15ª Região

Os juízes de Sorocaba Marcelo Ferreira, Walter Gonçalves
e Valdir Rinaldi com o juiz aposentado Vlademir de Freitas

Os ex-presidentes da Amatra XV Marcos Porto, Renato Sant'Anna,
Ana Paula Lockmann, Firmino Lima e Francisco Giordani
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Discurso de posse
na presidência da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região – Auditório do Tribunal Pleno (TRT-15)

Campinas, 1º de abril de 2011
Excelentíssimo Dr. RENATO BURATTO, DD. Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região;
Excelentíssimo Dr. RENATO
HENRY SANT'ANNA, DD. Vice-Presidente
da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho, e Excelentíssimo
Dr. NELSON HENRIQUE CALANDRA, DD.
Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, nas pessoas de quem
cumprimento todos os Magistrados
presentes;
Excelentíssimo Dr. NEI MESSIAS
VIEIRA, DD. Representante da Procuradoria Regional do Ministério Público do Trabalho na 15ª Região, na pessoa de quem
cumprimento todos os procuradores do
trabalho presentes;
Ilustríssimos Doutores SÉRGIO CARVALHO DE AGUIAR VALLIM FILHO e LUIZ
CÉLIO PEREIRA DE MORAES FILHO, respectivamente DD. Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados em Campinas e DD. Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (seção São Paulo), nas
pessoas de quem cumprimento os advogados presentes;
Ilustríssimo Vereador LUIZ
HENRIQUE CIRILO, na pessoa de quem
cumprimento os demais parlamentares e
servidores do Legislativo presentes;
Excelentíssimo Dr. FLÁVIO LANDI,
DD. Juiz Titular da Vara do Trabalho de Itapira, meu predecessor e dileto Amigo;
Ilustríssimos Senhores Servidores da
Décima Quinta Região do Trabalho, em
especial os da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté e os deste Tribunal, com os quais pude mais de perto privar, ombreados nas
lidas da Justiça do Trabalho;
Minhas senhoras e meus senhores.
“Há um tempo para cada coisa”,
diz o Eclesiastes (Cap. 3, vers. 1 a 9). O
meu tempo chegou. O nosso tempo – e
me dirijo a todos os queridos colegas que
aceitaram ousar comigo, integrando a
versão estendida da Chapa “Democracia,
Diálogo e Ação” –, o nosso tempo chegou. Tempo de honrar a confiança depositada por cada associado, em uma votação sem precedentes para chapas únicas
no âmbito da Amatra XV; e honrar, afinal,
todos eles, mesmo os que não nos queriam, porque dada a posse à Diretoria as
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bandeiras têm de ser comuns e as palavras de ordem, uníssonas. Tempo de diálogo franco, aberto e construtivo com todas as instâncias da Justiça do Trabalho,
com as instituições da República e com a
sociedade civil. Tempo de pensar e agir
proativamente, quando o diálogo não
bastar. Tempo de ouvir, tempo de falar. E
tempo de finalmente estender sobre a
mesa presidencial da Amatra XV as cores
da bandeira alviverde, ressoando a paixão
palestrina tão bem acolhida entre os juízes do Trabalho da Décima Quinta Região. Se temos palmeirenses, ainda há esperanças.

Até o destino final, muitos portos nos
esperam. Talvez em todos consigamos aportar; talvez não. Mas decerto tentaremos. E a carta náutica, também já a temos, pública e plena de sentidos: a nossa
carta-programa, cujos pontos corresponderão a tais portos. Posso bem lembrar
aqui alguns deles:

No dia 13.06.1997, ingressava eu na
Magistratura do Trabalho, como juiz substituto, tomando posse na Sala do Pleno do
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho em
Campinas, ainda na Rua Conceição. Hoje,
no dia 1º.04.2011 – curiosa coincidência,
porque nem parece verdade –, volto a este Plenário, agora como Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região. Naquela primeira
ocasião, falei pelos meus colegas de turma, a dileta turma do XI Concurso deste
Tribunal, mas apenas porque fora o primeiro colocado daquele certame. Falava,
pois, por meus supostos méritos, mas
com pouca representatividade. Hoje, já
não falo por meus méritos, mas pelos méritos deste grupo de novos diretores que
represento. E, hoje, falo com máxima representatividade. Não se poderia obter
mais, pelo voto, nas magistraturas nacionais – até mesmo porque, sabemos todos, o Poder Judiciário brasileiro ainda padece fortemente de um sentido déficit de
democracia. E, com esta representatividade de que não sou proprietário, mas mero
depositário – oxalá um fiel depositário,
mas por brevíssimo tempo (apenas pelo
próximo biênio) –, quero lhes falar.

– as gestões para o aprofundamento
do processo de fixação de juízes substitutos. Nessa matéria, há que ousar mais,
tendo em vista o marco ideal criado pela
Resolução n. 63 do CSJT (dois juízes em
cada unidade com movimentação superior a 1000 processos/ano), que haveremos
de perseguir;

Tem início aqui uma travessia. Será realmente breve no tempo cronológico, porém longa no tempo psicológico sobretudo para nós, que assumimos a nau. Mas
não estamos perdidos. E não haverá arrependimentos, hesitações ou derrotas. A
não ser, talvez, em acepção náutica: em
ciências de marinha, chama-se “derrota”
o traçado da travessia até o destino. Pois
bem: temos à frente uma rota bem gestada, programada e construída a muitas
mãos, em reuniões presenciais e virtuais,
com colegas nos quais deposito inteira
confiança, respeito e admiração. Agora,
vamos zarpar.

– a institucionalização da ferramenta
“Relatório Periódico de Gestão”, a cargo
da Presidência da Amatra XV, que deverá identificar, ao final de cada período-base,
o nível de cumprimento dos vários itens
da Carta-Programa;

– a valorização do Primeiro Grau de
Jurisdição, mediante ações gerais e pontuais que incluirão uma vasta pauta para o
binômio qualidade de vida/condições de
trabalho e a rediscussão da chamada
“pauta-referência”para a 15ª Região;

– a atuação permanente no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, nos Tribunais Superiores e nos
órgãos estratégicos do Poder Executivo
Federal, com vistas à aprovação dos projetos de emenda e lei de interesse geral
(Magistratura Nacional), específico (Magistratura do Trabalho) e local (Magistratura do Trabalho da 15ª Região), priorizando aspectos como o reajustamento periódico dos subsídios da Magistratura, a ampliação dos quadros de juízes e servidores da 15ª Região e a defesa intransigente
dos direitos e das prerrogativas dos magistrados;
– a repulsa veemente à intervenção
administrativa ou correicional em atividades tipicamente jurisdicionais;

– a revitalização dos fóruns de discussão de políticas de segurança para Magistrados, com ênfase em aspectos como o
aumento nos quadros de vigilantes e de
ampliação dos horários de vigilância, notadamente nas unidades identificadas como de maior risco, e a ampliação dos canais de comunicação entre a Amatra XV e
os órgãos de segurança pública, como a

Posse da Diretoria Biênio 2011-2013
Polícia Federal, Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo, além de outras iniciativas mais pontuais, como a judicialização de medidas em favor do juiz ameaçado ou atacado e a promoção de
cursos de tiro e defesa pessoal para os associados;
– o estreitamento do diálogo institucional com o TRT, na intenção de ampliar a
participação da Amatra (e, por ela, de todos os juízes do Trabalho da 15ª Região)
nas decisões estratégicas para a Região e
a sua Magistratura. A Associação deseja
seguir participando ativamente das instâncias onde já tem ou deve ter assento e
voz – em temas como a Escola Judicial, o
Orçamento e o Planejamento Estratégico
da Décima Quinta Região – e postulará assento e voz onde não os tiver, como nas
sessões administrativas do Órgão Especial e nas comissões permanentes sensíveis, para as matérias que lhe digam respeito. Aqui, Presidente BURATTO, esperamos contar com a sua especial atenção e
com o seu poder de convencimento junto
aos seus pares. A Amatra XV pede, de público, assento e voz perante Vossas Excelências. E não o faz para tergiversar ou
fustigar, esteja certo. Pede para construir
e dialogar. Pede, enfim, o que é absolutamente natural, e um breve recurso imagético o revela: pede para ser parte em processos decisórios cujas decisões afinal
sempre lhe trazem conseqüências, a ela e
aos associados que representa;
– o estreitamento do diá logo institucional com outras instâncias do movimento associativo e da própria sociedade
civil, como as demais associações de juízes e de membros do Ministério Público,
as associações de servidores públicos e a
Ordem dos Advogados do Brasil;
– o aprofundamento do processo de
democratização da gestão associativa,
mantendo as dotações orçamentárias vinculadas às circunscrições, incrementando
o processo de regionalização das instâncias decisórias (em especial por meio das
assembléias regionalizadas e de consultas eletrônicas) e instituindo uma agenda
permanente de visitas periódicas do Presidente da Amatra às diversas circunscrições;
– a criação do “Radar de Cidadania”,
para o fim de receber denúncias de violação de direitos humanos individuais e sociais na 15ª Região do Trabalho, criando
um canal efetivo de comunicação entre a
Amatra XV e a sociedade civil e alimentando, no que couber, a atuação proativa da
nossa Comissão de Direitos Humanos;
– a criação da Comissão de Acompanhamento de Demandas, voltada ao acompanhamento dos requerimentos e
das ações judiciais de interesse da Amatra
XV, evitando que os requerimentos se percam em “limbos” administrativos;
– a concretização do projeto de criação da Escola Associativa da Amatra XV,

voltada à construção de um genuíno pensamento crítico-jurídico associativo, à criação de orçamentos para a Associação e à
disseminação daqueles conhecimentos
junto às comunidades de entorno.
É sem dúvida uma carta ambiciosa.
Mas a ela dedicar-nos-emos, diuturnamente. Pelo desejo de contribuir, pelo desafio a honrar, pela sede de transformar.
Não posso assegurar a completude da
obra, mas posso asseverar o meu compromisso com ela.
Logo eu, devo dizer, que um dia acreditei ser a Amatra pouco mais que um clube de diletantes, que impropriamente discutia políticas sem qualquer via de êxito.
Mas fui surpreendido pela realidade e pela necessidade. Neste meu processo de imersão, há um divisor de águas que tenho sempre comigo, plácido e presente.
Tempo houve em que fui pessoalmente aviltado e ameaçado, no exercício da jurisdição, e de certo corregedor ouvi que o
Tribunal nada poderia fazer por mim.
Tempos duros, de descrença na vocação
e de perda de entusiasmo. Pois quem esteve ao meu lado, naqueles dias, foi o Presidente da minha Associação, que então
era o meu amigo MARCOS DA SILVA PÔRTO. Da Associação veio o meu amparo
mais imediato – logo para mim, que tanto
a desacreditava. Agora a assumo com o
firme propósito de fazer pelos outros o
que um dia foi feito por mim. Eu mesmo,
agora refeito em maior entusiasta do associativismo judicial e fiador dos seus resultados, porque os tenho testemunhado, dia após dia, ao longo de oito anos.
Testemunhei-as em especial neste último biênio, secundando a brava gestão
do juiz FLÁVIO LANDI. A você, FLÁVIO, tenho de mais uma vez dirigir uma palavra
de agradecimento, primeiro pela sua escolha, há passados dois anos e meio: sua
escolha, minha escola. Foram muitas as
lutas travadas pelo intimorato FLÁVIO
LANDI; e, nada obstante, confidenciavame ele em Brasília, há dois dias, talvez
com um certo desânimo, que legava a
mim os mesmíssimos problemas sobre os
quais tão arduamente se debruçara ao
longo de todo o biênio, mas que seguem
incertamente resolvidos: diárias e fixações para juízes substitutos. Meu querido
amigo, tenho consigo que fizemos o melhor; e se não conseguimos mais, se não
conseguimos – ainda – o ideal, é porque
a batalha ainda não terminou. Sigo eu no
fragor da metralha; mas a bandeira, caríssimo, permanece a mesma. Falava de travessia. Amigo LANDI, tenho agora imensa
satisfação e orgulho incontido em lhe dizer: Vossa Excelência me legou o mais importante. Nessa travessia que reinicio,
Vossa Excelência me legou o primeiro
porto. E zarpamos de porto seguro.
E, se falo em agradecimentos, não
posso deixar de fazê-los aos meus mais
queridos, que partilham o meu caminho
já não de hoje, mas desta e quiçá doutras
vidas. Minha amada esposa, Maria Cláu-
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Amatra XV obtém vitória
em ação sobre diárias
A 3ª Vara Federal de Campinas finalmente julgou a ação judicial movida pela
Amatra XV para assegurar o direito às diárias nos termos da regulamentação do
Conselho Nacional de Justiça.
No julgado, a autoridade judiciária acolheu a quase integralidade dos pleitos
da Associação (inclusive quanto a passivos), mantendo os efeitos da liminar já
deferida. O dispositivo da sentença assim
registra:
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido, pelo
que extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, CPC, para o
fim de declarar a nulidade da Resolução
Administrativa nº 12/2009 e da Portaria GP
26/2009, com efeitos ex tunc, em virtude
da ilegalidade e inconstitucionalidade
das regras relativas às diárias, apontadas
na fundamentação.
"Presentes os requisitos do artigo 273
do CPC, mantenho, até o trânsito em jul-

gado, a decisão que antecipou a tutela e
suspendeu os efeitos da Resolução Administrativa nº 12/2009 e da Portaria GP nº
26/2009, bem como determinou, até que
novos normativos fossem editados, que o
pagamento das diárias deveria se dar de
acordo com regras vigentes antes de sua
dedicação, obedecendo-se aos percentuais indicados pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, no Anexo I do Ato nº
107/2009.
"Condeno a União Federal a pagar, após o trânsito em julgado, os valores devidos aos magistrados, a título de diárias,
que foram suprimidos ou pagos a menor,
por conta da aplicação da Resolução Administrativa 12/2009 e da Portaria GP
26/2009, a serem apurados em liquidação.
"Considerando que a autora decaiu
em parte mínima do pedido, condeno a
ré em 10% do valor atualizado da causa, a
título de honorários advocatícios.

"Sentença sujeita ao reexame
necessário.
"Comunique-se aos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Relatores
dos recursos interpostos pela ré, quais
sejam: agravo de instrumento autos nº
0012597-30.2010.403.0000 e Suspensão
de Liminar ou Antecipação de Tutela, autos nº 0011653-28.2010.403.0000, noticiados nos autos, a prolação da presente
sentença, nos termos do artigo 149, III do
Provimento nº 64/2005 da COGE.
“Publique-se. Registre-se. Intimemse".
Obteve-se, sem dúvida, uma importante vitória em favor dos juízes associados da Amatra XV. A publicação da sentença colaborará enormemente para o andamento das negociações que seguem com
a Administração do Regional em relação a
temas pendentes, como é o caso da indenização de transportes.

Campinas terá Programa
Trabalho, Justiça e Cidadania
Dando continuidade à implementação do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC) no âmbito da 15ª Região, a Amatra XV apresentou o programa a representantes da Secretaria de Educação de
Campinas. Com isso, será executado um
projeto local nas escolas do município-sede do TRT-15, com a inclusão de 13 escolas
do EJA (Educação de Jovens e Adultos),
que irão receber a programação e robustecer a formação cidadã dos respectivos
corpos discentes, em questões de Direito
e Trabalho, ainda no corrente ano.
Paralelamente, a Amatra XV está dando sequência à implantação do TJC na região de Piracicaba, com a possibilidade
de realização de capacitação de professores de quatro escolas neste semestre.
Contudo, para que o programa sedimente-se com qualidade e eficiência, é indispensável o apoio dos colegas.
Assim, a Amatra está oficializando a existência e a composição do núcleo de aplicação do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania, para além da própria Comissão
Extraestatutária encarregada do tema. Os
magistrados que integrarem o referido
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núcleo serão chamados, após prévio agendamento, a disponibilizar uma pequena parte de seu precioso tempo para a
realização de palestras de capacitação,
visitas e participação em eventos de culminância. “Será tudo muito simples e eficiente, mas com um gigantesco retorno
em termos de cidadania e realização pessoal. Sabemos que o tempo de todos é escasso. Por isso mesmo, abrimos agora o
programa para todos os juízes associados
interessados em participar desse premiado projeto da Anamatra, ainda que em uma única ocasião. Quanto maior o número de participantes, menor será o tempo
despendido por cada um de nós”, explica
a juíza Adriene Sidnei de Moura David
Diamantino, integrante da Comissão de
TJC da Amatra XV.
Além dela, fazem parte do grupo responsável pelo programa na 15ª Região os
juízes Flávio Landi, Amanda Barbosa e Andreia de Oliveira. Já anteciparam o interesse em participar do TJC, entre outros, os
juízes Ivani Martins Ferreira Giuliani, Oséas Pereira Lopes Júnior, Patrícia Maeda,
Rosana Alves Siscari, Gislene Aparecida
Sanches, Marcelo Chaim Chohfi, Natália

Scassiotta Neves Antoniassi, Maria Inês
Corrêa de Cerqueira César Targa e Rita de
Cássia Scagliusi do Carmo.
De acordo com a magistrada, a demanda pelo programa Trabalho, Justiça e
Cidadania é grande. “Para nós, magistrados do trabalho, é uma oportunidade do
exercício de nossa responsabilidade social, como espera a sociedade civil, ávida, aliás, por conhecimentos que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro”, afirma Adriene.
A Amatra XV informa que os colegas
que estiverem interessados em participar
do núcleo de aplicação do programa TJC,
em especial aqueles com disponibilidade
para participação de eventos nos municípios de Campinas e Piracicaba, para que
entrem em contato, pessoalmente ou pelos e-mails presidencia@amatra15.org.br
ou adrienesmd@terra.com.br. A Amatra
XV aguardará manifestações até o dia 15
de junho de 2011. Podem participar do
programa quaisquer magistrados: desembargadores, juízes titulares, substitutos e
aposentados. Afinal, a cidadania é um valor democrático.

Giro de
Notícias
Entrevista

Fixações: atendido o pleito
sobre licença-saúde e gestantes
Em reunião com o presidente do TRT15, desembargador Renato Buratto, de
que também participaram a juíza Andrea
Guelfi, da Comissão de Prerrogativas da Amatra XV, os Juízes Auxiliares da Presidência do TRT-15 e o Diretor-Geral do Regional, a Presidência do Tribunal deliberou atender ao requerimento da Amatra XV
quanto ao AR n. 05/2011 (fixações), no
que diz respeito à revisão das normas que
vedam a ocupação das vagas destinadas à
fixação por juízes beneficiados com licença-gestante e/ou com licença-saúde por
mais de sessenta dias.

tivemos, uma viva ilustração de como as
relações entre Tribunal e Associação podem ser informadas pelo mais alto grau
de cordialidade, democracia, espírito público e recíproca compreensão. Veja abaixo a íntegra da alteração regulamentar:

O Presidente Buratto ainda atendeu
ao pedido da Amatra XV quanto aos juízes
que se fixaram pelas atuais regras e que
venham a ser atingidos pela sua mudança
em favor de colegas gestantes e enfermos. A eles será garantida a reversão à situação anterior, caso a desejem, prevenindo-se maiores adversidades por conta
do ocorrido. Na medida das possibilidades e das necessidades, ademais, as unidades em que se fixarem juízes sob tais
condições terão, durante os períodos de
licença, o auxílio de juízes substitutos da
escala móvel.

O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
15ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista as ponderações consignadas pela AMATRA XV,
no requerimento protocolado sob nº
003404/2011, respeitantes ao Ato Regulamentar nº 005/2011,

ATO REGULAMENTAR Nº 007/2011, de
23 de maio de 2011.
Altera as redações do parágrafo 4º do
artigo 2º e do parágrafo único do artigo
3º, ambos do Ato Regulamentar nº
005/2011.

RESOLVE:
Art. 1º - O parágrafo 4º do artigo 2º do
Ato Regulamentar nº 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:

rante o prazo de inscrição estipulado no
edital, esteja afastado ou tenha, em futuro próximo, previsão de afastamento em
decorrência de licença para estudos de
pós-graduação.”
Art. 2º – O parágrafo único do artigo
3º do Ato Regulamentar nº 005/2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - …................................
Parágrafo único – Garantido o direito
ao contraditório e a ampla defesa, a Presidência do Tribunal, por fundamentada iniciativa própria ou das partes envolvidas,
poderá determinar a desvinculação do
Juiz do Trabalho Substituto que, excluídas
as hipóteses do artigo 69 da LOMAN, não
atuar na designação fixa por interregno
superior a 60 (sessenta) dias corridos.”
Art. 3º – Este Ato Regulamentar entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias, especialmente as contidas no parágrafo 4º do
artigo 2º e no parágrafo único do artigo 3º
do Ato Regulamentar nº 005/2011.
Publique-se. Cumpra-se.

A Amatra XV não pode deixar de publicamente enaltecer, mais uma vez, a
postura dialógica do Desembargador Buratto no trato das questões que lhe são
apresentadas pela Amatra XV. Na ocasião,

“Art. 2º - …...............................
(a)RENATO BURATTO
§ 4º - Não poderá participar dos concursos de seleção, visando a atuação em
designação fixa, o Juiz Substituto que, du-

Desembargador Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Visitas regionais: novas demandas

Cúpula do TRT-15 participou das reuniões com os associados

O presidente da Amatra XV, juiz Guilherme Guimarães Feliciano, participou
de reuniões periódicas em cinco circunscrições regionais da 15ª Região, dando
cumprimento ao Calendário de Eventos
da Amatra XV para 2011 e ao item 2.7.2 da
Carta-Programa firmada quando da sua
eleição. A maioria das visitas foi programada de acordo com a agenda do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, Renato Buratto, e de integrantes da Administração do Tribunal, para

Cinquenta juízes da circunscrição de Campinas foram ao evento

que TRT e Amatra possam dialogar mais
ampla e frequentemente.
No mês de maio, foram feitas reuniões em Campinas (no dia 6), em São José
dos Campos (dia18), São José do Rio Preto
(dia 20) e Presidente Prudente (dia 25). A
visita regional a Ribeirão Preto foi realizada em 3 de junho. A reunião na circunscrição de Bauru está marcada para o dia 22
de julho, a de Sorocaba para 19 de agosto
e a de Araçatuba ainda não foi definida.

Nas visitas regionais, foram discutidos
vários assuntos de interesse da magistratura da 15ª Região, tanto no aspecto interno (associativo) como externo (nacional/cidadania/legislativo), além de itens
da pauta institucional (relações com a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Conselho Nacional
de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil, Tribunais Superiores, etc.). Deu-se particular atenção às questões das fixações e
da indenização de transporte.
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ABAS

O custo dos materiais especiais
na assistência à saúde
Possivelmente, todas as pessoas que
já foram submetidas a procedimentos cirúrgicos, que requeriam materiais implantáveis (órteses e próteses), devem ter
se deparado com algum tipo de indicação
de marca ou fornecedor determinados,
sempre de produtos importados, cuja não
utilização implicaria na inviabilidade da
cirurgia ou em resultado duvidoso.
Infelizmente, tal conduta, faz parte
de verdadeiro “esquema” de indicação e
uso de certas marcas e produtos, com
custos muito mais elevados do que os regulares. A situação tem provocado o encarecimento da assistência à saúde para a
fonte pagadora, seja ela pública ou privada, e causa prejuízos, também, para os
usuários do sistema privado, em especial.
Segundo a legislação vigente, em se
tratando do sistema privado, não há obrigatoriedade da cobertura de materiais importados, exceto se não houver produto
similar de origem nacional. Num panorama geral, os planos comerciais cobrem os
materiais nacionais ou, se houver a opção
do usuário pelo uso do importado, pagase ao fornecedor o valor equivalente ao
do material coberto e o paciente arca com
a diferença.
Na nossa ABAS 15, entre outros dife-

renciais de cobertura, não se aplica a distinção de origem do produto. Cobrimos o
material indicado, nacional ou importado, observando-se teto máximo de reembolso, bastante amplo.
Apesar de não registrarmos problemas com a cobertura de materiais especiais para nossos usuários, as árduas auditorias e negociações realizadas pelos profissionais da entidade na área não raro registram casos de superfaturamento de
preços, bem como indicações médicas
baseadas em possíveis políticas de recompensas praticadas por empresas do
ramo. A constatação da existência desses
expedientes nos leva a concluir que o
gasto assistencial com a rubrica poderia
ser muito menor do que o registrado.
Entre os principais desafios da ABAS
para o futuro está o de administrar a elevação dos gastos com os materiais especiais (que já são naturalmente influenciados pelas inovações decorrentes do avanço tecnológico em Saúde), causada pelo
pernicioso relacionamento entre os atores envolvidos na cadeia de indicação e
fornecimento dos produtos.
Para tanto, precisaremos contar com
o apoio de nossos participantes no controle dos desperdícios e abusos.

É faculdade do usuário do plano, na
qualidade de paciente, exigir de seu médico a indicação do tipo de material necessário, suas características e quantidade, de forma genérica, sem especificação
de fornecedor e marca, ou, pelo menos,
solicitar a indicação de três marcas de produtos de fabricantes diferentes, conforme determina a Resolução nº 1956/2010,
do Conselho Federal de Medicina.
Solicitamos, pois, aos nossos participantes, que façam valer seu direito e nos
auxiliem na busca por preços mais adequados para os materiais especiais de
que necessitarem em suas cirurgias. Somente trabalhando em parceria com os usuários poderemos controlar melhor a adequação dos preços dos materiais implantáveis e continuar garantindo acesso
a produtos diferenciados, sem repercussões no custo do sistema como um todo.

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)
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Fontes: Editora LTr e Campus Elsevier

Publicações

Fênix por um Novo Processo do Trabalho
Sub-Título: A Proposta dos Juízes do Trabalho da 15ª Região para a Reforma do Processo Laboral
Coordenador: Guilherme Guimarães Feliciano
Autores: Gerson Lacerda Pistori, Jorge Luiz Souto Maior e Manoel Carlos Toledo Filho
Edição: Março/2011 - 168 páginas
Editora: LTr
Preço: R$ 40,00
Em meados de 2007, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região anunciou a intenção de constituir
uma comissão temporária de Magistrados do Trabalho para estudar, elaborar e propor um anteprojeto de código de
processo do trabalho para o Brasil. A comissão, de que tomaram parte os autores deste livro, encerrou seus trabalhos
com a apresentação do anteprojeto de reforma do processo laboral que ora se revela ao grande público, com os
comentários de seus próprios criadores, assunto por assunto:
 princípios do processo do trabalho (positivados e contextualizados);
procedimento em dissídios individuais (modificado e atualizado);
 ação promocional trabalhista — pensada para ser o primeiro remédio processual brasileiro destinado exclusivamente à tutela preventiva e

repressiva de direitos fundamentais no primeiro grau de jurisdição (nesse caso, os direitos fundamentais não patrimoniais do trabalhador,
concebidos individual, coletiva ou difusamente, no imo da relação de emprego) — e o respectivo procedimento especial;
dissídios coletivos;
 cumprimento de sentença e execução trabalhista;
 recursos trabalhistas;
 contribuições do Direito Comparado.
A obra oferece ao leitor uma reflexão madura e progressista sobre a legislação processual trabalhista brasileira, em modo propositivo, na
expectativa de que o legislador finalmente realize o que já tarda quase setenta anos. Recomendada como leitura auxiliar em cursos de
graduação e como livro-texto em cursos de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho.

Quantificação dos Danos Morais e Materiais
Sub-Título: E o Acidente do Trabalho no Setor Sucroalcooleiro
Autor: José Guido Teixeira Júnior
Edição: Fevereiro/2011 – 184 páginas
Editora: LTr
Preço: R$ 45,00
Este livro apresenta um estudo sobre o acidente do trabalho, a responsabilidade civil do empregador e os
parâmetros para a quantificação dos danos morais e materiais, com enfoques socioambientais, constitucionais e
econômicos do setor sucroalcooleiro. Trata-se de obra de indiscutível relevância à comunidade jurídica.

Justiça do Trabalho
E

Teoria da Discriminação nas Relações de Trabalho
Autor: Firmino Alves Lima
Edição: Março/2011 – 376 páginas
Editora: Campus Elsevier
Preço: R$ 79,90
O intuito primordial desta obra é desenvolver uma teoria sobre a discriminação nas relações do trabalho. A
proposição da mencionada teoria envolve muitas questões, em especial aquelas de ordem conceitual e os elementos
verificados nos atos discriminatórios. A obra pretende reunir os principais conceitos de discriminação encontrados na
doutrina e nos diplomas legais, internos e internacionais, universo bastante vasto e variado. E, em posse de tais dados,
Justiça
docom
Trabalho
confronta tais
conceitos
as diversas correntes doutrinárias existentes sobre o tema para extrair conceitos
fundamentais e elementos comuns. Ao E
final, a obra apresenta um conceito de um ato discriminatório nas relações do
trabalho,
seusdo
componentes
e suas características.
Justiça
Trabalho

E
CLT-LTR 2011
Autores: Armando Casimiro Costa, Irany Ferrari e Melchíades Rodrigues Martins
Edição: Janeiro/2011 – 976 páginas
Editora: LTr
Preço: R$75,00
Texto da Consolidação das Leis do Trabalho, como se acha em vigor . Legislação complementar. Constituição da
República Federativa do Brasil e Emendas Constitucionais (dispositivos sobre matéria trabalhista). Súmulas do STF, exTFR (em matéria trabalhista) e STJ (em matéria trabalhista). Súmulas e Orientações Jurisprudenciais da SDI-I, II, Inclusive
as transitórias da SDI-I e SDC, do TST. Ementas Normativas e Precedentes Administrativos de órgãos do Ministério do
JustiçaLeido
TrabalhoJudicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
Trabalho e Emprego.
da Recuperação
E e de acidente do trabalho). Índice cumulativo da CLT e da legislação
(dispositivos sobre créditos trabalhistas
complementar. Índice sistemático da CLT.
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