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Retrato de nossos tempos
e de nosso trabalho
A crise econômica fez desaguar, nas
unidades de primeira instância da Justiça
do Trabalho da 15ª Região, considerável acréscimo de reclamações trabalhistas
neste primeiro semestre de 2009. Como
resultado desse aumento de demanda,
projetos e estudos que já eram prementes tornaram-se ainda mais inadiáveis.
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A ampliação do TRT-15, de 36 para 55
desembargadores, voltou a tramitar no
Congresso Nacional, o mesmo ocorrendo
com a criação de mais 65 cargos de juízes
do trabalho substitutos, com a aprovação
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Tais projetos são imprescindíveis para
o enfrentamento do grande saldo de processos em conhecimento e, sobretudo,
em execução. E mais, buscam corrigir uma gritante diferença: o Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, a despeito de
ser a segunda corte trabalhista em movimentação processual do país, possui o
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O Jornal da Amatra XV traz nesta edição o registro do esforço coordenado da
Administração do TRT-15, da Anamatra e
da própria Amatra XV para que referidos
projetos de lei fossem incluídos em pauta
e apreciados pela Câmara dos Deputados. Traz ainda um relato das experiências de fixação de juízes substitutos em
outras regiões da Justiça do Trabalho.
A proposta de fixação, apresentada
pela Amatra XV à Administração do Tribunal depois de muitos estudos, consultas
aos associados e aprovação em assembléia, busca fixar juízes auxiliares nas varas de maior movimento processual. Com
isto, ganham os jurisdicionados, com
maior celeridade e qualidade do trabalho
dos magistrados, inclusive para a conciliação responsável. Ganham os advogados,
por poder contar com a presença constante dos mesmos juízes em cada vara. E

ganham, também, os magistrados de primeira instância, titulares e substitutos,
por poderem programar melhor o seu trabalho e, no caso dos substitutos, a própria
vida privada, com a expectativa de designações longas e estáveis.
O Jornal da Amatra XV traz ainda uma
entrevista com o premiado jornalista Mário Magalhães. Ex-ombudsman da Folha
de São Paulo, Magalhães conquistou,
dentre outros, o prêmio Anamatra de Direitos Humanos em 2008, com uma extensa reportagem sobre o trabalho dos
cortadores de cana, realidade tão próxima à Justiça do Trabalho da 15ª Região.
Ao tratar de temas como liberdade de
informação, indenizações por danos, obrigatoriedade de diploma para jornalistas e dia-a-dia da Justiça, o jornalista faz
interessante análise das relações entre
duas instituições essenciais ao Estado Democrático de Direito, a imprensa e o Poder Judiciário.
Seguindo a política de divulgação de
iniciativas de apoio social, levadas à frente por instituições de reconhecida idoneidade, o Jornal da Amatra XV relata nesta edição o formidável trabalho desenvolvido
pela Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias (APACC).
O trabalho voluntário de muitos levou a
APACC a erguer um serviço de apoio aos
familiares de crianças em tratamento,
com notável estrutura.
A relevância dos temas acima quase
faz esquecer a posse da nova diretoria da
Amatra XV. A nova gestão, que se iniciou
em abril, tem aqui reiterados seus compromissos institucionais, e o Jornal da Amatra XV é um significativo retrato de nossos tempos e de nosso trabalho.
Uma boa leitura a todos,

Flávio Landi
Presidente da Amatra XV
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Fixação de juízes substitutos
já é realidade em outras regiões
A Amatra XV apresentou ao Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, em
fevereiro de 2009, uma proposta de fixação de juízes substitutos nas varas de maior movimento processual. Fruto de longos estudos, os critérios para a proposta
foram objeto de deliberação em assembléia e sistematizados na forma de requerimento. Considerado um dos principais
pontos da política associativa da atual
gestão da Amatra XV, a fixação de juízes
substitutos já é uma realidade em outros
TRTs. Exemplo disso são as 3ª, 4ª e 9ª regiões, que possuem características de interiorização das unidades de primeiro grau
semelhantes às da 15ª Região.

Arquivo/Amatra 3

TRT´s de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná
são exemplos de implantação de juízes auxiliares
fixos em varas de maior movimento processual

Com o objetivo de trazer aspectos
dessa realidade, o Jornal da Amatra XV ouviu magistrados de outras regiões sobre
as formas de fixação de juízes substitutos
de 1ª instância e as vantagens efetivas da
implantação de tal medida.
De acordo com a juíza Olívia Figueiredo Pinto Coelho, presidente da Amatra 3
(MG), a fixação de juízes substitutos em
varas de maior movimento processual foi
regulada por meio de uma instrução normativa e um provimento. “Há um quadro
de juízes substitutos móveis e um quadro
de fixos. A escolha é feita mediante edital, em que se inscrevem os interessados.
A seleção obedece ao critério da antigüidade”, informa Olívia.
Todas as varas da capital (Belo Horizonte) contam com juiz auxiliar fixo. “Como não havia juiz auxiliar para todas as varas da capital, um juiz substituto atua em
duas varas, seis meses em cada uma. Algumas (VTs) do interior também têm juiz
substituto fixo, de acordo com o número
de processos”, observa a magistrada.
Segundo Olívia, a fixação agrada a
cerca de 90% dos juízes. "Publicado o edital, o juiz substituto se inscreve e, se o faz,
é porque se identifica com o titular da vara, o que já é meio caminho para dar certo", diz ela. As vantagens do modelo são
muitas. "Dá para o juiz substituto organizar a vida nesses seis meses, os prazos se
revolvem. Não se fazem pautas duplas,
pois não há estrutura física nas varas e
porque as secretarias não comportam,
mas aumentam-se as pautas e as estatísticas comprovam isto".
Olívia lembra que “os períodos de fé-
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Olívia Figueiredo Pinto Coelho, presidente da Amatra 3

“Publicado o edital,
o juiz substituto se
inscreve e, se o
faz, é porque se
identifica com o
titular da vara, o
que já é meio
caminho para
dar certo."
Olívia Coelho, Amatra 3

rias são decididos em comum acordo entre o titular e o substituto e o TRT-3 não designa outro magistrado quando um deles
sai para gozar o descanso”.
Outro aspecto ressaltado pela presidente da Amatra 3 concerne ao pagamento de diárias. Segundo ela, os juízes substitutos fixados não recebem diárias, quando em atuação nas respectivas unidades
de primeiro grau.
No caso do Paraná, a fixação de substitutos começou há mais de 11 anos. O sistema foi implantado em março de 1998,
por meio de ato conjunto da Presidência
do Tribunal e da Corregedoria. “Funciona
com juízes substitutos fixos, que atendem a determinada unidade judiciária, e
com juízes substitutos volantes, que ficam à disposição da corregedoria para atuar em qualquer unidade judiciária', afirma o juiz substituto Carlos Augusto Penteado Conte, vice-presidente da Amatra 9.

Paraná, 51 juízes substitutos atuam de forma fixa, 10 são compartilhados e 14 são
volantes. Nas varas em que há substituto,
as questões de férias e afastamentos são
combinados entre o juiz auxiliar e o titular”, diz o vice-presidente da Amatra 9, acrescentando que diárias são pagas somente aos substitutos volantes.
A vantagem mais significativa da fixação para os juízes substitutos é a estabilidade. “Atualmente, considerando o longo tempo em que um juiz permanece na
condição de substituto, é fundamental
que possa programar a sua vida, sabendo
em que unidade trabalhará. Depois, como o critério adotado é o da antiguidade,
o juiz inicialmente pode até ser fixado em
uma unidade distante daquela em que
tem interesse de permanecer, mas com o
passar do tempo surgirão vagas decorrentes da promoção dos juízes mais antigos,
e aí ele poderá obter a sua remoção para
outra unidade judiciária, exemplifica Conte, que atua como substituto.

Carlos Augusto Conte, vice-presidente da Amatra 9

“No Paraná, 51
juízes substitutos
atuam de forma
fixa, 10 são
compartilhados e
14 são volantes.”
Carlos Conte, Amatra 9
A seleção das varas é feita de acordo
com o movimento processual. “As Varas
de maior movimento contam com juiz
substituto fixo o ano inteiro, exceto nas
férias. Varas com menor movimento processual contam com juiz substituto fixo apenas alguns meses do ano, sendo o juiz
compartilhado com outra vara em igual
condição. Por fim, as varas com pouco
movimento processual não contam com
juízes substitutos fixos. Essas varas, nas
férias do titular, são atendidas pelos juízes volantes”, explica Conte.
Segundo ele, o critério de escolha é
objetivo - os juízes substitutos, de acordo
com a antiguidade, escolhem a unidade
judiciária em que desejam trabalhar. “No

O magistrado paranaense destaca
que, para a administração do tribunal, a
vantagem está em permitir um melhor
planejamento das atividades jurisdicionais. “A fixação dos substitutos acaba facilitando a concessão de férias para os juízes, sem falar na economia gerada pelo
fim do pagamento das diárias”.
Outro dirigente associativo que destaca os benefícios da fixação de substitutos é o juiz Luiz Antonio Colussi, presidente da Amatra 4 (Rio Grande do Sul). Na
4ª Região existe um sistema de zoneamento em que juízes são fixados em varas de acordo com o movimento processual. Em Porto Alegre, por exemplo, há
um zoneamento para cada vara, ou seja,
um juiz substituto por vara da capital. “A
grande vantagem do zoneamento é a estabilidade ou quase inamovibilidade dos
juízes substitutos, que passam a atuar na
mesma vara, conhecendo melhor os processos e os advogados”, afirma Colussi.

“Em Porto Alegre,
há um juiz
substituto por
vara da capital.”
Luiz Colussi, Amatra 4
Haveria dois grupos de juízes substitutos: o de auxiliares fixos e o de volantes,
estes a suprir a ausência dos juízes titulares em casos de férias e afastamentos, como ocorre atualmente. Para o primeiro
grupo, dos auxiliares fixos, o critério de
escolha da designação, aprovado por
86% dos magistrados que responderam à
consulta preliminar levada a efeito pela Amatra, seria o da antiguidade, sendo que
60% opinaram pela aferição deste aspecto dentro de cada uma das oito circunscrições em que se divide administrativamente o TRT-15 (Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba).
A proposta é objeto de estudos por
parte da Administração do TRT-15. A Amatra XV reuniu-se em algumas oportunidades com órgãos auxiliares da Presidência
do Tribunal, para prestar informações sobre a proposta de fixação.
Luiz Antonio Colussi, presidente da Amatra 4

De acordo com Colussi, na 4ª Região,
o juiz substituto fixado só recebe diárias
quando é designado para outra localidade, fora de seu zoneamento.
A proposta apresentada pela Amatra
XV ao Tribunal Regional do Trabalho da
15ª. Região prevê a fixação de cerca de 80
juízes do trabalho substitutos, para as varas com maior índice de congestionamento processual. Este índice foi apurado
a partir de critérios que levaram em conta
os processos em fase de conhecimento e
de execução. Notadamente para a execução, utilizou-se ponderação equivalente a
50% da fase cognitiva.
Como parte das varas receberia fixação integral e parte receberia fixação parcial ou compartilhada (em que o juiz
substituto fixado atenderia mais de uma
vara da circunscrição respectiva), em torno de 100 unidades de primeiro grau seriam beneficiadas.

Arquivo/Amatra 4

Arquivo/Amatra 9

Fixação
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Nova Diretoria da
Amatra XV toma posse

A melhoria nas condições de trabalho
dos juízes em primeira instância foi o
principal assunto no discurso de posse do
novo presidente da Amatra XV, juiz Flávio
Landi, empossado em cerimônia no dia
27 de março, no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Landi,
que sucede à juíza Ana Paula Pellegrina
Lockmann na presidência da entidade,
reiterou pedido para que seja concedido
direito de assento e voz à Associação nas
sessões administrativas do Tribunal.

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Melhoria das condições de trabalho em primeira instância e
direito de assento e voz à Associação, nas sessões
administrativas do Tribunal, foram alguns dos assuntos
ressaltados pelo novo presidente da entidade, juiz Flávio
Landi, no discurso inaugural da gestão

O novo presidente iniciou o discurso
destacando a qualidade do ordenamento
jurídico brasileiro, quanto ao acesso à Magistratura mediante concurso público
“sem dúvida a forma mais democrática de
se selecionar agentes para as carreiras típicas de Estado, a despeito das dificuldades do ensino público fundamental e médio”. Para ele, “apesar desta porta de entrada amplamente democrática, o desenvolver da carreira carece de mecanismos
de participação institucional”.

Presidente da Amatra XV, juiz Flávio Landi, discursa no evento observado por autoridades

Condições de trabalho
De acordo com Landi, as associações
de classe buscam trazer a voz da primeira
instância para a administração dos destinos do Poder Judiciário. Exemplo disso é o
pedido, feito pela Amatra XV, de assento e
voz nas sessões administrativas do tribunal. “Ao trazer sobretudo a voz do primeiro grau para a administração dos tribunais, as associações de magistrados não
atuam como entes sindicais, como a primeira vista se poderia supor. Atuam como
representantes dos juízes de primeiro
grau, pois, como dispõe a Constituição da
República, em seu artigo 111, os juízes do
trabalho de primeira instância são órgãos
da Justiça do Trabalho. E como tal, lhes
devem ser franqueados mecanismos institucionais de participação”, afirmou o
magistrado, antes de reiterar o compromisso da diretoria da entidade de apresentar novo requerimento para que a associação tenha assento e voz nas sessões
administrativas da corte.
A atuação da Escola da Magistratura
da 15ª Região recebeu elogios “por suas
notáveis gestões ao longo de mais de uma década”. A Amatra integra o Conselho
da Escola, em uma parceria iniciada há
pouco mais de 2 anos, e que, de acordo
com Landi, “só produziu bons frutos”.
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O novo presidente reafirmou o compromisso da Amatra XV com a participação ativa e responsável, para ajudar no
encaminhamento dos intrincados desafios da Justiça do Trabalho, desafios que
ganham relevo especialmente dramático
na 15ª Região. “Refiro-me, aqui, às dificílimas condições de trabalho dos nossos
magistrados, de primeiro e de segundo
grau. A Justiça do Trabalho é uma das pontas de lança de nossas seculares mazelas
sociais. Mazelas que ganham contorno
ainda mais grave quando crises cíclicas
de desemprego, como esta que nos acomete, surgem no horizonte”, ressaltou.
Ele lembrou as quantidades de processos na 15ª. Região estão a crescer, e
com elas as cobranças por produtividade.
“Os juízes e valorosos servidores da 15ª
Região tentam responder a esta demanda, em um esforço frenético que faz lembrar o filme A Lista de Schindler, quando o
personagem Oskar Schindler, já desesperado, tenta incluir mais um, mais um e
mais outro nome em sua lista de pessoas
a serem salvas. Não somos máquinas. Somos seres limitados. E nosso trabalho não
é uma linha de produção fordista, em que
se pode simplesmente aumentar o ritmo

das esteiras. Nossa missão é julgar nossos semelhantes, notadamente em suas
relações de trabalho, um dos primados da
dignidade do ser humano”.
Segundo o magistrado, o sacrifício,
ao longo de anos, tem sido enorme para
todos os juízes da 15ª Região, “com gravames irreparáveis para a saúde e para o
convívio familiar e social”. Ele recordou
que tal problema não passou despercebido pelo Tribunal Superior do Trabalho
nem pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, que vieram a adotar a Resolução n. 53, cujo objetivo é unificar a estrutura da Justiça do Trabalho em todo o
país. “Também não passou despercebido
pelo TRT-15, que institui uma comissão
para estudar a implementação da norma,
e o fez chamando a Amatra XV para participar das discussões”, destacou o presidente em seu discurso.
Fixação de substitutos
Dois grupos de magistrados, da 15ª
Região, foram ressaltados no discurso de
posse: os juízes convocados para atuar
em segunda instância e os juízes do trabalho substitutos. Estes, em particular, sofrem com a alternância involuntária das
designações e, em algumas oportunida-

des, são deslocados para outras regiões
do Estado, distantes de seus filhos, maridos e esposas, de forma pouco proveitosa inclusive para a Administração Pública. Sofrem com a falta de estrutura de apoio, porque não têm o auxílio sequer de
um assistente, nem o espaço físico de
uma pequena sala com computador e um
mínimo de tranquilidade para que possam desempenhar seu mister”, explicou.

Plínio Moraes Jr.

Posse Diretoria - Biêno 2009/2011

Landi traçou a atual situação da carreira de magistrado na Justiça do Trabalho: “Já não haverá grandes projetos de
criação de cargos, sobretudo de juízes, e,
como conseqüência disto, a carreira está
estagnada. Dos que ingressam hoje, alguns atuarão como juízes substitutos por
15 ou 20 anos. Outros chegarão à aposentadoria nesta condição funcional. Por isso, ser juiz substituto já não é uma fase
transitória. Representa, para muitos, a fase mais longa, senão a única, da carreira.
É preciso melhorar as condições de trabalho em primeira instância. Este é o reclamo que chega diuturnamente à Amatra”.
O novo presidente enfatizou que várias medidas são necessárias para tanto,
como a aprovação, pelo Congresso Nacional, dos projetos-de-lei que ampliam os
cargos de magistrados e servidores no
TRT-15, aprovação que tem sido objeto de
grande empenho por parte das administrações do Tribunal e da Amatra XV, em atuação conjunta e colaborativa.
Outras medidas, entretanto, podem
ser implementadas em âmbito regional,
como a proposta de fixação de juízes
substitutos nas varas de maior movimento processual. Segundo ele, se implementada a proposta, varas que hoje vivem
congestionadas, com longas pautas de
audiência e execuções que se avolumam
a níveis alarmantes, poderão contar com
a atuação permanente de dois juízes. “Em
outras palavras, haverá mais audiências,
mais decisões e, sobretudo, mais conciliações, inclusive em execução, experiência que o TRT 15 há tantos anos desenvolve de forma paradigmática e responsável”, destacou o juiz, que acrescentou
que a proposta de fixação de juízes substitutos é uma das grandes bandeiras de
luta e reivindicação da Amatra XV.
ABAS e outras lutas
Landi afirmou que um aspecto pioneiro dos juízes da 15ª Região, voltado para a
qualidade de vida, foi a criação do plano
de saúde ABAS 15, “fruto do sonho de alguns magistrados nos anos 90, e hoje uma realidade, cujo valor e caráter associativo foram, inclusive, objeto de recente reconhecimento por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)”.
A luta pela recuperação do valor dos
subsídios também foi ressaltada pelo magistrado. “A questão remuneratória deve
ser vista como garantia do próprio exercício do poder jurisdicional firme e independente, por pessoas vocacionadas e

Plenário do TRT-15 durante a posse da diretoria

que se dedicam primordialmente à judicatura. A recomposição salarial constante
requer nossa atuação coordenada com
outras entidades de representação da
Magistratura e do Ministério Público, a começar pela Anamatra”, disse ele.
A propósito, lembrou que outrora, no
Estado de São Paulo, juízes e professores
da rede pública ganhavam salários semelhantes. “O desenrolar desta história nós
bem sabemos. Hoje, a remuneração de
um diretor de escola, um dos cargos mais
relevantes da carreira do magistério, fere
a dignidade dos trabalhadores da educação, e afronta os ditames constitucionais
do ensino público de qualidade”.
Com relação ao desempenho da Amatra XV em outras questões, Landi afirmou
que a entidade “adquiriu significativo
know-how na realização de eventos culturais e científicos, assim como no trato de
questões de prerrogativas e de demandas por apoio institucional e jurídico a
magistrados”. Por outro lado, ainda segundo ele, “as associações de magistrados da Justiça do Trabalho cresceram, tor-

naram-se referência para a sociedade civil
e são chamadas a contribuir para a construção da cidadania no país”.
Para falar sobre o desenvolvimento da
Amatra XV ao longo dos anos, Landi agradeceu a alguns ex-presidentes da entidade, “certo de que eles representam a todos que, à sua época, lutaram pela magistratura do trabalho”. Entre os citados, os
desembargadores Gerson Lacerda Pistori,
Lorival Ferreira dos Santos, Samuel Hugo
Lima e os juízes, Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, Marcos da Silva Porto,
Renato Henry Sant´Anna, Firmino Alves
Lima e Ana Paula Pellegrina Lockmann.
Prestigiaram a posse inúmeros associados da Amatra XV, dentre eles o presidente do TRT-15, desembargador Sotero.
Também estiveram presentes os então futuros presidente e vice-presidente da Anamatra, respectivamente, juízes Luciano
Athayde Chaves e Renato Sant´Anna, os
ministros do Tribunal Superior do Trabalho Vantuil Abdala e Luiz Philippe Vieira
de Mello Filho, além de diversas outras
autoridades e convidados.
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Plínio Moraes Jr.

Plínio Moraes Jr.

O magistrado Franscisco Alberto da Motta Peixoto Giordani
e a esposa Vera prestigiaram a festa na Tênis Clube

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Presidente da Amatra XV para o biênio 2009/2011,
juiz Flávio Landi, com a esposa Ana Cláudia, na posse

O ministro do TST, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
e o presidente da Anamatra, Luciano Athayde Chaves

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Plínio Moraes Jr.

Juiz Firmino Alves Lima com o vice-presidente da
Amatra XV, juiz Guilherme Guimarães Feliciano

Os diretores da Amatra XV Valdomiro Paes Landim,
Rita Scagliusi, Ana Maria Vasconcellos e Antonia Sant'ana

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Plínio Moraes Jr.

Desembargadoras Odette Silveira Moraes e Maria Aparecida
Pellegrina, do TRT-2, com Eliana Felippe Toledo

Desembargadoras Gisela Moraes, Helena Coelho,
Ana Amarylis e a ex-presidente Ana Paula Lockmann
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Des. Luís Carlos Sotero, a dep. Célia Leão, e os juízes Ana Paula
Lockmann, Flávio Landi, Ana Maria Vasconcellos e Samuel Lima

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Plínio Moraes Jr.

Posse Diretoria - Biêno 2009/2011

Os juízes Fábio Natali Costa e Newton Cunha de Sena foram à
posse da diretoria da Amatra XV para o biênio 2009-2011

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Plínio Moraes Jr.

Decano do TST, o ministro Vantuil Abdala
participou da posse da nova diretoria da Amatra XV

O juiz Artur Ribeiro Gudwin com sua esposa Patrícia no
jantar de posse, realizado no Tênis Clube de Campinas

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

O desembargador aposentado Antonio Miguel Pereira e a
desembargadora Olga Joaquim Gomieri no evento

Os juízes José Otávio de Souza Ferreira, Francisco Giordani e
Alexandre dos Anjos na posse da nova diretoria

As amigas Cristiane, Giovana e Ana Lúcia ao lado das procuradoras
do PRT-15, Eleonora Bordini Coca e Márcia Kamei López Aliaga

Plínio Moraes Jr.

Plínio Moraes Jr.

Juiz Flávio Landi recebe os cumprimentos dos desembargadores
do TRT-15 Fernando da Silva Borges e Renato Buratto

As juízas Denise Lima, Patrícia Glugovskis Martins, Déborah Nagy
e Juliana Benatti com o presidente da Amatra XV, juiz Flávio Landi

Jornal da AMATRA XV 9

Reportagem sobre trabalho
no corte da cana é premiada

Mário Magalhães nasceu no Rio de Janeiro em 1964. Formou-se em jornalismo
na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É jornalista desde 1986 e trabalhou na "Tribuna da Imprensa", em "O Globo" e "O Estado de S. Paulo" antes de ingressar na Folha de S. Paulo, em 1991. Na Folha, foi editor-assistente do "Folhateen", repórter, editor-assistente e colunista de Esportes,
repórter da Sucursal do Rio e repórter especial. Deixou o jornal em 2003 para escrever a biografia do guerrilheiro Carlos
Marighella (1911-69), livro que será lançado pela Companhia das Letras. Voltou ao
jornal em 2006, como repórter especial,
baseado no Rio de Janeiro.
Entre prêmios e menções honrosas,
recebeu duas vezes o Prêmio da Sociedade Interamericana de Imprensa, o Grande
Prêmio Esso de Jornalismo, o Prêmio Lorenzo Natali (da União Européia), o Prêmio Vladimir Herzog, a Medalha Chico
Mendes de Direitos Humanos e o prêmio
Anamatra de Direitos Humanos em 2008.
É co-autor, com o fotógrafo Antônio Gaudério, do livro "Viagem ao País do Futebol"
(DBA-1998) e autor do livro-reportagem
"O Narcotráfico" (Publifolha-2000).
Leia a seguir trechos da entrevista
concedida pelo jornalista, que recebeu o
prêmio da Anamatra pela reportagem sobre os cortadores de cana no interior de
São Paulo, feita em conjunto com o repórter fotográfico Joel Silva. A matéria, publi-

Arquivo Pessoal

Mário Magalhães, jornalista da Folha de São
Paulo, fala sobre matéria que ganhou o Prêmio
Anamatra de Direitos Humanos 2008 e relações
entre a imprensa e o Poder Judiciário

Jornalista Mário Magalhães discursa, em Paris, após receber o Prêmio Lorenzo Natali

cada pela Folha em agosto de 2008 e que
denuncia situação análoga à escravidão,
pode ser vista na íntegra no site da Amatra XV (www.amatra15.org.br).
Jornal da Amatra XV - O senhor ganhou o prêmio Anamatra de Direitos

Trabalhador usa o podão para cortar cana em Limeira-SP

Humanos com uma reportagem sobre
a realidade do trabalho dos cortadores
de cana. O que motivou este trabalho?
Mário Magalhães - A iniciativa da reportagem foi da editora-executiva da Folha, Eleonora de Lucena. Motivou-nos o
interesse jornalístico de saber quem tem
razão: aqueles que denunciam como degradantes as condições de trabalho no
corte manual da cana ou os produtores de
cana e proprietários de usinas de álcool e
açúcar, que sustentam o contrário. O repórter-fotográfico Joel Silva e eu mergulhamos por dois meses no cotidiano dos
trabalhadores em duas dezenas de cidades paulistas. Testemunhamos suas vidas
e as expusemos escrupulosamente no
jornal, em relatos que descortinam a degradação no trabalho.
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Joel Silva/Folha Imagem

Jornal da Amatra XV – O que mais o
impressionou durante a reportagem?
Mário Magalhães - A manutenção,
500 anos depois da chegada das primeiras mudas de cana ao Brasil, de uma atividade para a qual o ser humano não nas-

Joel Silva/Folha Imagem

Entrevista

Trabalhador ateia fogo em canavial durante trabalho à noite

ceu: o corte manual da cana. Em outras
palavras, esse é um trabalho desumano.
Jornal da Amatra XV - A imprensa, de
modo geral, está preparada para tratar
das realidades do interior do país ou
ainda é muito focada no que acontece
nas grandes cidades brasileiras e, especialmente, em Brasília?
Mário Magalhães - O jornalismo brasileiro sofre de dependência atávica de
fontes oficiais. Nós jornalistas seríamos
muito mais úteis se gastássemos menos
as orelhas, apurando informações à distância, por telefone, e gastássemos mais
as solas dos sapatos, peregrinando país
afora para descobrir e contar as grandezas e misérias do país em que vivemos. É
mais cômodo abastecer-se exclusivamente com as informações fornecidas por
grandes empresários, como são os usineiros, do que ir a campo para confrontar
as versões deles com o mundo real. Às
vezes, acompanhando o jornalismo, há
impressão de que o Brasil se limita a Brasília e às capitais dos Estados de São Paulo e
do Rio de Janeiro.

Jornal da Amatra XV – O senhor atuou como ombudsman da Folha de São
Paulo. Depois dessa experiência, como
analisa a relação da imprensa com o
Poder Judiciário?
Mário Magalhães - O jornalismo brasileiro não tem o costume de dar ao Judiciário a mesma atenção que dispensa aos
outros dois poderes. É um erro por dois
motivos fundamentais: no Estado democrático de direito os três poderes são igualmente relevantes, e o equilíbrio entre eles alicerça e fortalece as instituições; e porque, se uma das funções relevantes do jornalismo é fiscalizar o poder,
o Judiciário mereceria mais interesse como objeto de monitoramento jornalístico. Um indício dessa falta de atenção é a
relação diminuta de especialistas em Justiça na imprensa nacional. Um dos mais
qualificados é o excepcional Frederico
Vasconcelos, repórter especial da Folha.
Há poucos da mesma linhagem.
Jornal da Amatra XV – Os juízes costumam se queixar que jornalistas não
compreendem a realidade do trabalho

do Judiciário. Qual o melhor caminho
para se aprimorar a cobertura jornalística de temas ligados à Justiça?
Mário Magalhães - Os juízes têm razão. Numerosos contingentes de jornalistas não dominam os rudimentos do sistema judicial do País, inclusive da Justiça do
Trabalho. Ainda creem que juiz “pede”,
promotor “determina”, policial “acusa”...
O melhor caminho para superar essa deficiência é a qualificação dos jornalistas,
cuja formação universitária é frágil ou nu-

“Jornalistas não
dominam os
rudimentos do
sistema judicial
do País.”
Jornal da AMATRA XV 11

Alojamento dos trabalhadores (acima)
e detalhes das instalações (abaixo)

la no que se refere à Justiça. As maiores
empresas jornalísticas mantêm programas de treinamento, nos quais há empenho em ensinar sobre o Judiciário. Mas a
maioria dos profissionais segue sem acesso a essa formação. Há boas iniciativas
de instituições do Judiciário, que editam
publicações explicando seu funcionamento a jornalistas. Pior do que a ignorância sobre o sistema judicial é quando o
jornalista confunde sua função, a de informar, com a de policiais, advogados,
promotores e juízes.
Jornal da Amatra XV – Órgãos de imprensa têm sofrido condenações judiciais, por ofensa à honra e à imagem de
autoridades e cidadãos comuns. Como
o senhor vê esta questão?
Mário Magalhães - A Constituição assegura direitos e deveres aos cidadãos,
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“Uma indústria
indenizatória
poderia inibir
o jornalismo
independente e
crítico, que é uma
necessidade de
sociedades
democráticas”
entre os quais o de acesso à informação.
O fim da Lei de Imprensa, decisão do Supremo Tribunal Federal, foi um passo adiante nos esforços históricos em defesa
da liberdade de informar. Norma criada
pela ditadura militar para constranger a
difusão de informações de interesse público, a Lei de Imprensa integrava o que
se convencionou chamar de entulho autoritário. A legislação ordinária permite
aos cidadãos recorrerem à Justiça em defesa dos seus direitos, se os considerarem
feridos pelos jornalistas e as empresas
jornalísticas. Mas é possível que seja necessária lei específica que assegure do
pronto direito de resposta a limites a eventuais indenizações, para que eles não
constituam empecilho ao exercício do jornalismo. Uma indústria indenizatória poderia inibir o jornalismo independente e
crítico, que é uma necessidade de sociedades democráticas que têm na fiscalização dos poderes um dos seus pilares. Por
outro lado, é imprescindível assegurar
aos cidadãos o direito de recorrer à Justiça
quando se considerarem vítimas de crimes de imprensa. Isso não deve implicar
censura prévia, um instrumento do obscurantismo.

submetidos exclusivamente à intermediação que é feita pelo relato jornalístico.
Jornal da Amatra XV - O senhor é a
favor do diploma de jornalista para o
exercício da profissão?
Mário Magalhães - Já fui a favor da
exigência de formação superior
específica para o exercício do jornalismo.
Não sou mais. Penso que a evolução
tecnológica, que resultou em mudanças
profundas na produção de informações,
tornou anacrônica a exigência do
diploma. Em um cenário sem exigência
do diploma específico, sobreviveriam as
faculdades que realmente se empenham
em fornecer uma formação de qualidade,
e não as instituições universitárias caçaníquel que se proliferam por todo o país.
Jornal da Amatra XV – O caso Embraer teve grande repercussão no noticiário. O senhor o acompanhou? Como
jornalista, qual sua opinião a respeito
da decisão que impediu, num primeiro
momento, as demissões?
Mário Magalhães - Acompanhei pelo
noticiário. Não tenho elementos para me
posicionar sobre a decisão judicial.
Jornal da Amatra XV - O senhor prepara uma biografia sobre Carlos Marighella. O que pode falar sobre ele?
Mário Magalhães - Carlos Marighella
(1911-69) foi um militante comunista baiano que ganhou projeção mundial como o
principal líder da luta armada contra a ditadura militar. Contar a sua história, cinematográfica, permite contar meio século
de vida política do Brasil. É o desafio a que
me proponho desde 2003, quando comecei o trabalho. O livro sairá no ano que
vem, editado pela Companhia das Letras.
Cortador afia facão durante colheita de cana

Jornal da Amatra XV – A transmissão
ao vivo de sessões dos tribunais traz a
público alguns aspectos positivos e outros controvertidos do dia-a-dia do Poder Judiciário, como o embate entre os
Ministros Gilmar Mendes e Joaquim
Barbosa, do STF. O senhor faria alguma
projeção sobre esta nova realidade?
Mário Magalhães - Na minha opinião, a transmissão ao vivo das sessões dos
tribunais contribui para a transparência
do Judiciário. Se eventualmente alguns
magistrados medeiam suas atuações pela exposição midiática, cabe aos espectadores-cidadãos avaliar. Se estes podem
assistir às sessões, têm mais elementos
para formar opinião do que se estivessem

Joel Silva/Folha Imagem

Joel Silva/Folha Imagem

Entrevista

Artigo

“Ativismo judicial”
para bom entendedor
por Guilherme Guimarães Feliciano
Em editorial do dia 08 de abril, o jornal
“O Estado de S. Paulo” teceu considerações no mínimo inquietantes sobre o que
denominou “ativismo judicial”, expressão que associou às decisões liminares
proferidas pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Embraer) e pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Usiminas), ambas condicionando a formalização de dispensas massivas e abruptas de
trabalhadores à prévia tentativa de negociação e à apresentação de balanços patrimoniais. Ao final, censuravam-se tais
decisões, porque, baseadas “isoladamente” em princípios constitucionais, disseminariam insegurança jurídica e representariam intervenção abusiva na liberdade de iniciativa.
Na realidade, decisões judiciais que
condicionam dispensas coletivas à prévia
negociação coletiva e à demonstração
contábil das alegadas dificuldades econômico-financeiras não radicam “apenas”
nas ideias de dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (que, a rigor, não são princípios, mas fundamentos ― logo, sobre-princípios ― da República Federativa do Brasil). O artigo 7º, I,
da Constituição dispõe explicitamente ser
direito dos trabalhadores urbanos e rurais
a “relação de emprego protegida contra
despedida arbitrária ou sem justa causa,
nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre
outros direitos”.
Por razões que agora não convém discutir, o Poder Legislativo federal até hoje
não regulamentou esse inciso, de modo
que a única garantia que a lei ordinária
outorga contra a dispensa arbitrária – e
mesmo assim por expressa determinação
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – continua sendo a indenização de quarenta por cento sobre o Fundo
de Garantia do trabalhador. Entretanto, a
Constituição é bem clara ao dispor que a
tal “indenização compensatória” é apenas uma das garantias gerais do empregado contra as dispensas arbitrárias (ainda que não sejam propriamente abusivas); e, tratando-se aqui de direitos sociais fundamentais, vale sempre invocar a
norma do artigo 5º, §2º, da Constituição,
pela qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem os
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados”.
Ora, se a própria Constituição autoriza
o reconhecimento de direitos decorrentes dos princípios perfilhados pelo sistema jurídico brasileiro – entre os quais o da

dignidade da pessoa humana, o do valor
social do trabalho e o da vedação do abuso de direito (veja-se o artigo 187 do Código Civil) –, qual a impropriedade em se
julgar com base em tais princípios, derivando deles direitos e condicionalidades
que, se não previstos textualmente na lei
ordinária, estão em consonância com o
sistema constitucional?
Alguém dirá, em sã consciência, que
uma dispensa coletiva promovida apenas
para aumentar ou preservar a margem de
lucros da empresa, sem qualquer transigência com o valor-trabalho, e a pretexto
de uma crise mundial econômico-financeira – mas com perdas que não se documentam – não parece ser abusiva? E, se é
abusiva, não vai além da mera “dispensa
arbitrária” (à qual tem direito o empregador individual), devendo ser controlada
pela Justiça do Trabalho?

“O que há naqueles
julgados não é viés
ideológico ou
‘ativismo’. É, sim,
uma óbvia e
irrefragável
mudança de
perspectiva.”

vista”), que se interpretem as leis conforme a Constituição; não o contrário.
Eis aqui, altaneiro, o princípio da supremacia da Constituição – festejado aos
quatro ventos desde a sentença do juiz
Marshall no caso Marbury vs. Madison,
mas, curiosamente, muito pouco explorado. Se a lei é contrária à Constituição,
deve ser expungida do sistema; se a lei
admite variegadas interpretações, devese optar pela interpretação conforme à
Constituição; e se a lei é lacunosa, devese completá-la com os princípios da Constituição Federal.
Tudo isso, mais os olhos atentos à realidade social e à sua contextualidade, porque o Direito não se exaure nos textos. E
tampouco aqui se revelam quaisquer novidades. Cuida-se daquilo que o jurista
português Menezes Cordeiro identificou,
há mais de uma década, como integração
vertical: a montante, o pré-entendimento
do magistrado; a jusante, a análise dos fatos sociais ao seu redor. Sem tal norte, a
Justiça claudica.
Aliás, considerando-se que Marbury
vs. Madison é de 1803, não há, naqueles
dois julgados, absolutamente nada de revolucionário, neo-socialista ou “ativista”.
Há, sim, boa técnica. Bom senso. E boa
dose de coragem.

Aliás, quando se diz que tais decisões
promovem “intervenção abusiva” na liberdade de iniciativa e de empreendimento, não se está a esgrimir exatamente
um princípio, inserto no artigo 170 da
Constituição Federal? Então, por que o
horror aos princípios?
Em verdade, o que há naqueles julgados não é viés ideológico ou “ativismo”
de qualquer ordem. É, sim, uma óbvia e
irrefragável mudança de perspectiva. Já
não se pode mais interpretar a Constituição pelas lentes míopes das leis, como se
o legislador fosse o único intérprete autorizado do texto constitucional. Manda a
hermenêutica contemporânea, libertada
dos arreios do positivismo jurídico (e dizse dela, por isso mesmo, ser “pós-positi-

Guilherme Guimarães Feliciano
juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de
Taubaté, é Professor Doutor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da Universidade de São
Paulo. Doutor e Livre-Docente em Direito
pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vice-Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do
Trabalho da 15ª Região (Amatra XV).
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APACC conforta famílias
de pacientes com câncer
Fundada em 1992, ONG campineira atende pacientes
infanto-juvenis em tratamento de câncer e hemopatias;
desembargador do TRT-15 foi um dos fundadores
da entidade e até hoje atua como voluntário
A Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias (Apacc)
foi fundada em outubro de 1992 por pais
de crianças diagnosticadas com câncer e
que não encontraram nenhuma entidade
que os auxiliasse na difícil tarefa de apoiar os filhos e absorver o impacto da
notícia. Entre estes pais estava o hoje desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), Renato Buratto, que juntamente com sua esposa, Carmem, liderou a criação da ONG, que hoje
é referência na área e atende pacientes
de todo o Brasil e até de outros países.
A Apacc atende pacientes infanto-juvenis em tratamento de câncer e hemopatias, encaminhados pelo Serviço Social
dos hospitais de Campinas, onde estão
em tratamento. A entidade fornece gratuitamente alojamento – com direito a
roupa de cama, banho, material de higiêne, cinco refeições diárias –, suporte psico-social, palestras, recreação, administração de dietas alimentares, auxílio em
medicamentos e próteses, auxílio-funeral, auxílio passagens terrestres ou áreas,
transporte diário para locais de tratamento, entre vários itens.
Mas, no início da década de 90, quem
sofria de câncer ou tinha alguém na família com a doença, não tinha apoio, além
do tratamento convencional, realizados
nos hospitais de Campinas, em especial,
no Centro Boldrini. “Nossa filha Estela ficou doente em agosto de 91. Descobrimos que ela tinha câncer, leucemia. Então, quando você chega ao hospital e vê
aquela realidade é um choque, você perde o chão”, recorda Carmem, vice-presidente e administradora da instituição.
Ela conta que foi ao Boldrini juntamente com o marido antes da filha iniciar
o tratamento. “Fomos antes, sem ela, para não impressionar. Fomos com a lâmina
do exame e o médico disse para levar
para a Dra. Silvia Brandalise, do Boldrini.
Com isso, a gente sabia que era alguma
coisa séria. Chegamos lá e tivemos o diagnóstico. Ela fez o tratamento e foi tudo
bem. Mas tudo que nós passamos, o apoio que faltava para a gente, aquela palavra
amiga, aquela dedicação com os pais,
não existia. Porque ali (no Boldrini) eles
cuidam da criança, o objetivo deles é o
tratamento da criança. O que os pais estão sentindo, o que estão passando, não
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Des. Renato Buratto e a esposa Carmem com as crianças da Apacc: voluntariado

faz parte do atendimento. Todo o acompanhamento psicológico é para a criança.
Não tem ajuda para os pais”, explica ela.
Após uma ligação de uma pessoa conhecida que tinha tido uma criança em
tratamento no Boldrini, começou a ser
germinada a idéia da criação de uma entidade. “Ela foi em casa para conversar e foi
muito bom pra gente. A partir daí, nós começamos a buscar outros pais que
sentiram o mesmo ali dentro do Boldrini.
Uma psicóloga que trabalhava lá ajudou a
gente a reunir as famílias”, lembra ela.
De acordo com o desembargador do
TRT-15, acompanhar o sofrimento das
pessoas em tratamento foi determinante
para a criação da ONG. “ “Lá (no Boldrini)
tem pobre, rico, tem de tudo. Víamos gente pobre que saía de lá, não tinha pra onde ir, ia pro barraco. Juntamos dez mães e
acompanhantes, fundamos a entidade
em 1992 e começamos numa casa de seis
quartos. É muito difícil lidar com o câncer
infantil. Nosso desafio era buscar uma sede e uma identidade próprias, pois muita
gente acha que somos ligados ao Boldrini. Ele foi apenas nosso ponto de partida.
A partir daí, tivemos que andar sozinhos,

com muita dificuldade”, afirma Buratto.
Hoje, a Apacc é uma casa de apoio
que atende pacientes e familiares de todos os Estados e de outros países. “Teve
uma criança que ficou 10 anos aqui.
Enquanto fizer o tratamento ela fica aqui,
com acompanhante. Atendemos pessoas
Acre, Bahia, Rondônia e de vários países
da América do Sul. Chegamos a atender
até um russo. Se não tiver condição de vir
para Campinas, se não tiver um lugar pra
ficar, nós também ajudamos nisso. Eles
moram aqui, tem tudo aqui, como se fosse a casa deles, tudo de graça. Não tem
nenhuma despesa”, explica o magistrado, que foi um dos fundadores e atua como voluntário na ONG até hoje.
O trabalho dos voluntários foi e é realmente impressionante. Da acanhada sede provisória, no Jardim das Paineiras, em
Campinas, só restaram as lembranças. Atualmente, a ONG tem uma sede própria
com 1.344 metros quadrados de área
construída, que começou a ser construída em 2002 e foi inaugurada em 2005.
A casa de apoio conta com 28 dormitórios, que atendem 56 pacientes e seus

Matéria Especial

Vista geral da sede própria da entidade, em Barão Geraldo: capacidade para 112 hóspedes simultâneos

respectivos acompanhantes, ou seja, até
112 hóspedes simultaneamente. Além
disso, conta com sala de TV, brinquedoteca, capela, dois lavabos, sala de Computação, sala de Psicologia e Serviço Social,
rouparia, bazar, refeitório, cozinha industrial (e outra de apoio, com câmaras frigoríficas), lavanderia e playground, além de
outras salas e departamentos. O prédio
conta com elevador, sistema anti-incêndio, aquecimento solar e a gás, circuito interno de câmeras e internet. A estrutura é
impressionante. “Quando começamos, acho que ninguém acreditava que iríamos
tão longe, que fôssemos crescer tanto.
Mas a manutenção desta estrutura e dos
benefícios que oferecemos é muito cara”, afirma Carmem.
Voluntariado
Apesar do tamanho, a ONG tem apenas quatro funcionários registrados (assistente social, recepcionista, motorista e
cozinheira) e mais de 40 voluntários que
se dividem na diretoria, administração,
psicologia, recreação dos pacientes e acompanhantes, manutenção da casa, bazar, transporte e no plantão diário e nos

finais de semana. Mesmo assim, o custo
mensal da Casa de Apoio da APACC é de
R$ 38,7 mil. “A Prefeitura de Campinas
ajuda com R$ 24,7 mil anualmente, ou seja, a verba pública de um ano inteiro não
cobre os gastos de um mês. Todos os demais gastos com custeio mensal da casa
são provenientes de doações em espécie
de empresas e pessoas, através de depósito bancário na conta da APACC, depósito
via FMCDA, ou doações em material de
limpeza, alimentos e equipamentos”, informa a administradora.
De acordo com Buratto, o trabalho voluntário na Apacc só acrescenta no desenvolvimento da sua função. “Eu não dou
nada aqui, eu só recebo. Apesar de tratar
pessoas com uma doença tão séria, não é
um ambiente carregado. Na minha concepção, todo juiz deveria realizar algum
tipo de trabalho voluntário para melhorar
a percepção do mundo real. Este trabalho me traz satisfação e ajuda a melhor
compreender a vida, pois são nos momentos difíceis que damos valor a ela. O
contato com os problemas dos pacientes
e familiares me faz crescer como homem
e como profissional”, observa ele.

Projeto para 2009
Construção de uma Ala de Vivência,
que terá espaço para salão multi funcional, sala de informática e estudo, sala de
vídeo e biblioteca, artesanato, sala para
voluntários, sala de psicologia, serviço social, além de um salão de beleza para administrar cursos de cabeleireiro e manicure para acompanhantes.
Segundo Carmem, o diagnóstico de
câncer em uma criança ou adolescente afeta intensamente toda a família, gerando impacto emocional aos pais, irmãos,
parentes e também aos amigos. “Sentimentos de incredulidade, de culpa, medo, desamparo e desespero comumente
ocorrem. As perdas são inúmeras e importantes: da rotina, da convivência fami-

liar e social, a necessidade de freqüentes
atendimentos, entre outras. O grupo familiar é diretamente atingido, sofrendo
alterações significativas em sua dinâmica
com pais tendo que deixar o trabalho para
cuidar do filho doente, irmãos sendo cuidados por parentes ou amigos, mudanças
que afetam as dimensões emocional, social e financeira. “Assim, o projeto “Ala de
Vivência”, como indica o próprio nome,
expressa o desejo e a justificativa de buscar a criação de um espaço “de vida”, que
possa tornar factíveis e alcançáveis os objetivos propostos, dentro de acomodações adequadas e planejadas que traduzam o respeito e a dignidade que nossos
usuários merecem e têm direito”, explica
Carmem Buratto.

Como doar à Apacc
Depósito em conta bancária:
Banco Bradesco - 237
Ag. 0046-9 – C.c. 320.891-5
CNPJ n. 67.994.103/0001-95
Inscrição Estadual: isenta
Doação com direito a descontar no IR
devido:
Contribuição Dedutível
Veja um exemplo de uma declaração
com e sem destinação:
Declaração COM destinação
Imposto a pagar
R$ 7.000,00
IR Retido na Fonte
R$ 6.500,00
Dedução da Contribuição ao Fundo

Saldo de IR a pagar

R$ 420,00
R$ 80,00

Declaração SEM destinação
Imposto a pagar
R$ 7.000,00
IR Retido na Fonte
R$ 6.500,00
Saldo de IR a pagar

R$ 500,00

A soma do valor da contribuição e do
saldo a pagar na declaração com a
destinação – R$420,00 + R$ 80,00 = R$
500,00 é igual ao saldo de IR a pagar na
declaração sem destinação R$ 500,00.
A lei estabelece o limite de 6% do
Imposto de Renda devido para
contribuição dedutível no caso de
pessoas físicas.
Para maiores detalhes acesse o site:
www.campinas.sp.gov.br A esquerda
entre no ícone “Contribua com o Fundo
da Criança e do Adolescente”
Preencha o Formulário e no campo
“Você vai destinar para alguma entidade
ou programa?”, diga “sim” e escolha
APACC – Associação de Pais e Amigos
da Criança com Câncer e Hemopatias.
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Câmara dos Deputados aprova
PL’s dos cargos na 15ª Região
Os Projetos de Lei 1.796 e 1.989, ambos de 2007, que criam cargos de desembargadores, juízes e servidores para a Justiça do Trabalho da 15ª Região, foram aprovados em sessão extraordinária do Plenário da Câmara dos Deputados, na manhã do dia 14 de maio. Os projetos seguem agora para apreciação do Senado.
O PL 1.796/2007 dispõe sobre a criação de 65 cargos de juiz substituto e 65 de
analista judiciário para a 15ª Região. Já o
PL 1.989/2007 amplia a composição do
TRT-15 de 36 para 55 desembargadores,
criando ainda de 68 cargos de analista judiciário e 135 de técnico judiciário.
O presidente da Amatra XV, juiz Flávio
Landi, esteve em Brasília nos dias anteriores à aprovação e, juntamente com o presidente do TRT-15, desembargador Luis
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, e
com o vice-presidente eleito da Anamatra, juiz Renato Henry Sant'Anna, levou a
vários deputados federais do Estado de
São Paulo, entre eles o presidente da Câmara, Michel Temer, informações sobre a
15ª Região. Também foram mantidos contatos com líderes dos partidos, para pleitear a inclusão dos PL’s na pauta de votações da Câmara Federal.

Des. Luís Carlos Sotero mostra dados do TRT-15 ao deputado Arnaldo Jardim

Segundo Landi, a aprovação dos projetos “é imprescindível para que o TRT-15,
segunda corte trabalhista do país em mo-

vimentação processual, possa conciliar,
julgar e executar com celeridade as milhares de ações que recebe anualmente”.

Juiz Renato Sant'Anna é o
vice-presidente da Anamatra
O juiz Renato Henry Sant'Anna, titular
da 1ª VT de Ribeirão Preto e ex-presidente
da Amatra XV, foi eleito vice-presidente da
Anamatra, para o biênio 2009/2011. A votação foi encerrada no dia 24 de abril e a apuração ocorreu no mesmo dia.

O magistrado Luciano Athayde Chaves da 21ª Região, encabeçou a chapa única que participou da eleição nacional. A
nova diretoria tomou posse em evento
com várias autoridades no dia 27 de maio, em Brasília.

Congresso do TRT-15 acontece em julho
Nos dias 2 e 3 de julho acontece o 9º
Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª
Região, em Paulínia. Trata-se de um dos
mais importantes eventos do Tribunal,
que na última edição reuniu mais de 1,3
mil congressistas no Teatro Municipal de
Paulínia. A conferência de abertura será
feita pelo jurista Paulo Bonavides, um dos
maiores constitucionalistas do País. Além
dele, o congresso reunirá grandes expoentes do mundo jurídico para tratar de
temas atuais e relevantes para a atuação
de todos os operadores do Direito.
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Giro de
Notícias
Entrevista

Oficina discute o trabalho escravo
Fotos: Denis Simas/Setor de Imprensa TRT-15

O ministro da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo de Tarso Vannuchi, participou no dia 15 de maio da “Oficina sobre
trabalho escravo e a efetividade da jurisdição na prevenção e sanção à sua ocorrência”, no Fórum Trabalhista de Campinas.
O evento, organizado pela Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho da 15ª
Região (Ematra XV) em parceria com a Secretaria, contou com a presença de aproximadamente 60 pessoas, entre magistrados e procuradores do trabalho.
O evento faz parte do 2º Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo,
lançado em 2008 pela secretaria, e será repetido nas outras 23 regiões em que está
dividida a Justiça do Trabalho brasileira.
No encerramento do evento, a Amatra
XV promoveu uma confraternização entre
os participantes.

Ministro Paulo de Tarso Vannuchi concede entrevista durante o evento em Campinas

Novos magistrados são empossados na 15ª
Três novos juízes substitutos tomaram
posse em datas diferentes em cerimônias
realizadas na sede do TRT-15. No dia 24 de
abril foi a vez de um juiz substituto,
oriundo da 9ª Região, ser empossado no
Tribunal, por meio de permuta.

Aprovados no 23º Concurso para a
Magistratura da 15ª Região, os novos
magistrados Arthur Albertin Neto e
Juliana Jamtchek Grosso também foram
empossados na oportunidade. Já o
magistrado Marcelo Chaim Choffi veio

para a 15ª em decorrência de permuta
com o juiz Roberto Joaquim de Souza,
que foi para o Paraná. No último dia 28 foi
a vez da juíza substituta Patrícia Maeda,
também aprovada no 23º concurso,
tomar posse na 15ª Região.

Arthur Albertin Neto

Juliana Jamtchek

Marcelo Chaim Choffi

Patrícia Maeda
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ABAS

Por que ingressar no plano
de saúde da ABAS 15?
1. A ABAS 15 é uma autogestão em
saúde, ou seja, um sistema fechado e não
comercial de assistência médica, concebido, financiado e dirigido pelos próprios
associados. Você ingressa num plano
com regras claras, solidez financeira, rigor técnico, sem fins lucrativos e administrado por seus próprios colegas. Um plano desenvolvido com o objetivo de prover
acesso às necessidades no campo da saúde, com personalismo, abrangência, segurança e desburocratização.
2. Você pode assegurar assistência
médica a todos os membros de sua família (respeitado o limite de idade para ingresso, de 50 anos).
3. A assistência, baseada no modelo
segurador, é oferecida através do conveniente sistema de livre-escolha e reembolso, com elevados limites de restituição, garantindo cobertura para despesas
com internações, cirurgias e procedimentos ambulatoriais, exames, emergências
médicas, consulta preventiva contra o
câncer ginecológico/prostático, fisioterapia, acupuntura etc (observadas as respectivas regras e limites do estatuto).
Além disto, mantém sistema de convênios diretos com instituições de alto nível,
onde nenhum pagamento é requerido.
4. O plano da ABAS 15, ao lado de seus
dois sistemas de atendimento próprios e
sem custo adicional, também mantém
parceria com o Sistema Unimed, que proporciona aos seus integrantes o direito de
usufruir os serviços disponibilizados pela
cooperativa, em duas cidades (Campinas
e mais uma localidade, a sua escolha).
5. As acomodações previstas pela cobertura consistem em aposentos individuais, com direito a acompanhante.

tamento do período cumprido em outros
planos de saúde similares.

ABAS 15
R$ 921,63

8. O plano da entidade, que já é dos
atuais participantes, também será seu,
sem possibilidade de desvio de lucro para
quem quer que seja, sendo certo que eventuais sobras operacionais são sempre
destinadas, de modo exclusivo, a beneficiar os próprios associados, através da implantação de novas coberturas ou aumento da margem de segurança financeira (fundo de reserva).

SulAmérica/Anamatra
R$ 1.803,28

9. Suas contribuições são integralmente dedutíveis de seus rendimentos,
para fins de cálculo do Imposto sobre a
Renda. Lembramos, também, que os integrantes da 15ª Região, ao ingressarem na
entidade, passam a receber, automaticamente, o custeio parcial previsto para os
membros do Regional, conforme Portaria
GP nº 02/2009.

Somente Unimed/TRT 15
R$ 756,34

Seja previdente, racional e inteligente. Junte-se a nós!
Ligue hoje mesmo - (19) 3235-3540 ou
acesse: www.abas15.com.br.
Disponível para Magistrados da 15ª
Região e conveniados (Amatra 2, Amatra
12 e Ajufesp).

10. A contribuição mensal é calculada
segundo critério porcentual, tendo por
base o ganho básico de Juiz Titular de Vara Trabalhista. Assim, o valor só é reajustado quando também for revista essa base de cálculo.
11. Você passa a contar com atendimento que não está sujeito a descontinuidades, decorrente da troca de operadoras
por licitações periódicas, aumentos abusivos nas renovações dos contratos coletivos ou problemas comuns ao complicado
mercado privado da assistência médica.
12. O plano da ABAS 15 tem caráter
mutualista, cooperativo e de solidariedade entre seus integrantes. Participar da
entidade, além da garantia de assistência
médica diferenciada e confiável, é sinônimo de consciência corporativa.

Maurício Corrêa de Cerqueira César
Gerente Executivo da ABAS 15

6. A ABAS concede, mesmo por telefone, em caso de internações e cirurgias, adiantamento de valores, com ulterior
prestação de contas.
7. Você pode ficar isento do cumprimento das carências, através do aprovei-

13. O custo x benefício da autogestão
é imbatível. Veja, ao lado, um exemplo
comparativo de grupo familiar constituído por titular (34 a 38 anos), cônjuge (34 a
38 anos) e dois filhos (menores de 18 anos), nos planos disponíveis para os
magistrados da 15ª Região.

Especialista em Gestão de Sistemas de
Saúde (EPGE/FGV)
Aluno Especial de Disciplinas de
Mestrado em Saúde Coletiva
(FCM/UNICAMP)
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Atendimento especial para associado da Amatra XV. Consulte tarifas imperdíveis.

Fonte: Editora LTr, Del Rey e Elsevier

Publicações

Revista da Amatra XV N. 2
Organizadora: Luciana Caplan
Edição: 2009 – 318 páginas
Editora: LTr
Preço: R$ 30
A Amatra XV apresenta o segundo exemplar doutrinário de sua Revista anual que continua prestigiando artigos vinculados
ao direito material e ciências afins, ou seja, um enfoque de cunho multidisciplinar, sempre com espaço para doutrinadores
estrangeiros, cujas idéias e noções serão de intensa valia para a evolução do pensamento jurídico, sem olvidar a ênfase do
Justiça
do Trabalho
caráter humanista
do direito
do trabalho, bem como sua importância estratégica para a preservação do equilíbrio das relações
em sociedade. É, pois, com justo orgulho
Eque a Amatra XV espera ofertar aos estudiosos um subsídio naturalmente focado para
o direito do trabalho.

Revista Trabalhista - Direito e Processo
Organização: Anamatra
Editora: Ltr

A editora LTr é a responsável pela publicação da Revista Trabalhista Direito e Processo. A publicação, que já está em sua 30ª
edição, começou a ser editada no ano de 2002 para substituir a Revista Anamatra (1984), até então de caráter meramente
científico. A editora LTr comercializa a Revista Trabalhista sob a forma de assinatura e também de venda direta, dando a mais
Justiça
do Trabalho
ampla divulgação
ao periódico
através dos seus meios regulares. A publicação alcança não só trabalhos de magistrados, mas
E do Trabalho. Os artigos recebidos serão submetidos à Comissão Editorial da Revista.
também de todos os operadores do Direito
Será reservado um exemplar para cada autor de trabalho publicado.

Direito Processual do Trabalho Comparado
Organizadores: Manoel Carlos Toledo Filho e Vitor Salino de Moura Eça
Edição: 1ª/2009 – 400 páginas
Editora: Del Rey
Preço: R$ 58

Justiça
Trabalho
Na publicação
são do
analisados
procedimentos trabalhistas de nove países (Alemanha, França, Espanha, Portugal, México,
E
Argentina, Chile, Uruguai e Peru).

Livro das Profissões Regulamentadas
Autor: Homero Batista Mateus da Silva
Edição: Abril/2009 – 352 páginas
Editora: Elsevier
Preço: R$ 59,90

Dicionário das profissões regulamentadas, com a legislação aplicável e os principais pontos controvertidos. De A de
advogado a Z de zelador. Diz-se profissão regulamentada toda aquela que mereceu, em algum estágio do direito do trabalho, a
atenção do legislador.
casos tão singelos como do ascensorista ou cabineiro de elevador, que recebeu o direito à
Justiça Misturam-se
do Trabalho
jornada de seis horas pela Lei 3.270/1957,Equanto normas excessivamente minuciosas do tipo do aeronauta (Lei 7.183/1982) e do
artista (Lei 6.533/1978).

LACIER
Livraria Jurídica

Representante LTr
"Os melhores descontos e condições de
pagamento com a nossa tradição”
Livros de todas as áreas (nacionais e importados)

Pabx: (19) 3232-1342 - e-mail: lacier@lacier.com.br - site: www.lacier.com.br

Um ponto de encontro
do Direito com a
doutrina de vanguarda

