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Novas instâncias de luta
O ritmo de mudanças no Poder Judiciário por vezes chega a causar vertigem.
Magistrados de todo o país e de todos os
ramos da Justiça convivem com um cabedal de normas administrativas, emanadas dos conselhos superiores e das respectivas cortes.
Por outro lado, passou-se a impor aos
magistrados, como um todo, o cumprimento de sucessivas metas, em uma visão no mínimo incompleta do que deveria ser o planejamento estratégico de um
dos poderes da República, como bem explicita o juiz Alessandro Tristão em artigo
desta edição do Jornal da Amatra XV. Mas
passados os percalços iniciais, as mudanças mostram também seus frutos.
As associações de classe da Magistratura Trabalhista aprenderam a se valer das
normas do Conselho Nacional de Justiça e
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho como fundamento para exigir o cumprimento de direitos, prerrogativas e vantagens. E o caráter vinculante de tais ditames, aliado ao poder revisional dos conselhos em relação às decisões das administrações dos tribunais, tem efetivamente imposto uma mudança de cultura.
Passada a apreensão inicial com a atuação do CNJ, e ainda que remanesçam
pontos de discordância quanto a algumas
normas ali editadas (v.g. aspectos da Resolução n. 106, a tratar dos critérios das
promoções por merecimento), é certo
que o Conselho Nacional tornou-se uma
importante instância de atuação das associações de magistrados e uma fonte de
normas cogentes para a Administração
Pública do Poder Judiciário.
Outro aspecto que passa a demonstrar sua importância é a uniformização
dos procedimentos administrativos das
cortes. É certo que há imensas barreiras a
serem vencidas, sobretudo pelos tribunais de maior movimento processual, como o TRT-15, dos quais se exigem números iguais aos de cortes com menor movimento processual e estrutura física e humana proporcionalmente muito superior.

Referida resolução, inicialmente, ensejava questionamentos quanto a diversos aspectos, notadamente, o de se submeter a autonomia administrativa do Judiciário ao crivo do Poder Executivo. Mas no
sistema de freios e contrapesos internos
da Administração Pública, a fiscalização
de atos é constante e, não raro, chega a
se sobrepor em mais de um órgão.
O importante, no caso da Resolução
61/2010-CSJT, foi estipular um contraditório administrativo para a Magistratura e a
União. Assim se deu por ocasião da PAE,
cuja previsão de pagamento para a segunda parcela já se encontra no Projeto
de Lei Orçamentária Anual de 2011.
Não é demais relembrar que questões de interesse de toda a Magistratura,
judicializadas perante o STF, não são julgadas há pelo menos uma década. Além
da celeridade, o procedimento administrativo da Res. 61 traz a necessária segurança jurídica para os passivos submetidos ao seu rito, o que afasta, em muito, a
possibilidade de glosa e traumáticos processos de devolução de valores recebidos
de boa-fé.
Quanto ao planejamento estratégico,
é mais que chegada a hora de se contemplar, enfaticamente, em suas metas, o necessário incremento estrutural das unidades de 1ª instância, inclusive quanto aos
aspectos de saúde e qualidade de vida de
juízes e servidores. Em não se fazendo isto, a cobrança insistente de produtividade
pode resultar na exaustão do sistema,
com efeitos contrários aos desejados.
O desafio das associações de classe é
levar aos conselhos nacionais e aos tribunais, cada vez mais, as peculiaridades de
cada região, e as imensas carências estruturais da base da magistratura, onde, nunca é demais repetir, se dá o atendimento
e o contato direto da imensa maioria dos
cidadãos, que buscam por justiça, com o
Poder Judiciário.

Uma boa leitura a todos,
Mas é de se notar que algumas normas trouxeram efetivos benefícios. Citese, a propósito, a Res. nº 61/2010, do CSJT,
que “estabelece critérios para o reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de dívidas de exercícios anteriores – passivos – a magistrados e
servidores da Justiça do Trabalho”.

Flávio Landi
Presidente da Amatra XV
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Planejamento Estratégico
ou Estratégia de Controle?
Alessandro Tristão
"Todos podem ver as táticas de minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir a estratégia que gerou as
vitórias". Sun Tzu
A precedência do pensar sobre o agir
é um marco admirável na evolução humana, pois se confunde com a própria constatação da existência de uma aptidão cognitiva que nos diferencia enquanto espécie. Daí porque essa capacidade de planejamento, por assim dizer, tem sido objeto
de estudo pelos mais variados campos do
conhecimento, resultando, hodiernamente, em complexos e emaranhados
conceitos que visam explorar em profundidade tal habilidade.
No campo da administração, esse assunto sempre mereceu grande destaque,
não sendo nova a percepção de que o planejamento de longo alcance, empregado
para definir os objetivos organizacionais
e as linhas de atuação para a sua consecução, demandava atenção especial.
Nesse contexto surgiu o planejamento estratégico que, procura delinear claramente a missão e a visão de futuro da organização, bem como, a partir das relações internas e externas dessa organização, estabelecer os objetivos estratégicos para a
realização da missão definida.
Portanto, deve-se saudar com entusiasmo a adoção desse instrumento de
gestão no âmbito do Poder Judiciário, determinada através da Resolução 70/2009
do Conselho Nacional de Justiça, que implicou na necessidade de todos os Tribunais, à exceção do STF, até 31/12/2009, elaborarem seus respectivos planejamentos estratégicos com abrangência mínima
de cinco anos.
Nos termos da mencionada Resolução, o Plano Estratégico Nacional, ao qual
todos os demais planejamentos estratégicos dos Tribunais devem estar alinhados,
estabeleceu a missão e a visão de futuro
do Poder Judiciário, os atributos de valor
desse Poder para a sociedade e, nessa
conjuntura, distribuídos em 8 (oito) temas, foram definidos 15 (quinze) objetivos estratégicos. Ainda, para cada objetivo estratégico são adotadas linhas de atuação e ações específicas, bem como a fixação de metas, cujos cumprimentos são
avaliados periodicamente através dos respectivos indicadores.
Finalmente, além da existência desse
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Planejamento Estratégico Nacional e daqueles no âmbito de cada Tribunal, o CNJ
tem fomentado a eleição anual das denominadas metas prioritárias, definidas, no
III Encontro Nacional do Judiciário, em número de 10 para o ano de 2010.
A iniciativa é, de fato, animadora, haja
vista que a administração estratégica fornece um processo contínuo e interativo,
promovendo a integração apropriada da
organização ao seu ambiente. Todavia,
como sói acontecer toda a vez que se propõe novo paradigma de atuação, o desafio é a aplicação da teoria e seus conceitos sem desvirtuar a espinha dorsal dessa
ferramenta de gestão. E, como apenas estamos no preâmbulo dessa empreita, pelo menos três ponderações já se fazem
necessárias para não perder a referência
do ideal que motivou a adoção do novo
modelo de planejamento.

“Assim, segue a
pergunta que não
quer calar, dirigida
a todos, (...):
qual a missão e
qual a visão de
futuro adotada
para o Poder
Judiciário?”
A primeira ponderação diz respeito à
averiguação da importância efetivamente atribuída à visão global e sistêmica, eis
que intrínseca ao planejamento estratégico. Assim, segue a pergunta que não quer
calar, dirigida a todos, principalmente aos
magistrados enquanto partícipes naturais
desse novo modelo de gestão: qual a missão e qual a visão de futuro adotada para
o Poder Judiciário?

Se não souber responder, ainda não é
hora para a lamentação.
Na verdade, embora o eventual desconhecimento desse norte do modelo de
planejamento eleito, por si só, não surpreenda, deve causar espanto, isso sim,
que tal desconhecimento venha acompanhado da exata noção de qual é, por exemplo, a meta prioritária 2 ou 3. Isso porque, referida situação fática revela verdadeira inversão de importância dos elementos do planejamento e propaga uma
visão míope da gestão estratégica.
De fato, metas são instrumentos para
a consecução dos objetivos estratégicos
que, por sua vez, visam assegurar a realização da missão da organização. São acessórios em relação ao principal e parte
integrante de um plano maior.
Dessa forma, tanto o discurso como a
cultura organizacional devem estar centradas, em primeiro lugar, no planejamento e na gestão estratégica, motivados pela missão e visão de futuro adotados, pois a importância das metas surge
num segundo momento para mensurar,
com as limitações inerentes ao modelo, o
cumprimento dos objetivos estratégicos.
Mais importante se torna essa primeira ponderação ao analisarmos outra anomalia existente na implementação do
modelo em curso, qual seja, a distorção
na quantidade das metas prioritárias estabelecidas em relação a cada um dos temas estratégicos. Com efeito, há nítida
desproporcionalidade em favor de apenas um dos temas do planejamento estratégico, a eficiência operacional, conforme comprova o quadro a seguir.
Registre-se que não se questiona a efetiva necessidade estratégica de aprimoramento da eficiência operacional para a
consecução da missão do Poder Judiciário. Entretanto, há que se ponderar que os
demais temas estratégicos, mormente no
que diz respeito à gestão de pessoas, infraestrutura, tecnologia e orçamento, apresentam igual importância e prioridade
para o êxito da gestão estratégica. Tanto é
assim que todos esses temas foram inseridos, em tese, de forma isonômica no
Planejamento Estratégico Nacional.
Mas não é só. Não basta assegurar
quantitativamente a proporcionalidade
de metas entre os vários objetivos e te-

Artigo
Plano Estratégico do Poder Judiciário - Res. 70 do CNJ
Objetivos

Metas Prioritárias

Temas
Qtde

(%)

Qtde

(%)

Eficiência Operacional

2

13,33%

7

70,00%

Atuação Institucional

3

20,00%

1

10,00%

Gestão de Pessoas

2

13,33%

1

10,00%

Infraestrutura e Tecnologia

2

13,33%

1

10,00%

Acesso ao Sistema de Justiça

2

13,33%

0

0,00%

Responsabilidade Social

1

6,67%

0

0,00%

Alinhamento e Integração

2

13,33%

0

0,00%

Orçamento

1

6,67%

0

0,00%

O eventual dissenso na classificação temática de algumas das metas prioritárias
não traria grandes conseqüências para o resultado da presente analise.

mas estratégicos. Mister se faz garantir
que as metas estabelecidas apresentem,

te, evitando o culto às metas, que não podem nunca constituir um fim em si mesmo e se apresentarem como elementos
autônomos. Quando muito, a meta pode
ser associada à tática, nunca à estratégia,
posto que aquela, no contexto conceitual
ora tratado, diz respeito à forma específica e imediata de atingir um objetivo delimitado, diferente, pois, da estratégia que
procura equacionar com amplitude no
tempo e espaço a missão e a visão de futuro da organização.
Esse desafio deve ser enfrentado. Caso contrário, restará sacramentada a simples adoção de uma estratégia de controle no âmbito do Judiciário, expressão que
se veicula na exata acepção de tática de
direção geral da linha de atuação administrativa e jurisdicional, eis que os Tribunais também estão adstritos ao mesmo
padrão de gerência, ou na hipótese das
disfunções permanecerem, ingerência.
Assim, apropriada é a menção do recado do autor de “A Arte da Guerra” em
complemento ao pensamento reproduzido no início do artigo: “A tática sem estratégia é o ruído antes da derrota”.

Alessandro Tristão
Juiz do Trabalho Substituto e Diretor
de Assuntos Legislativos da Amatra XV
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Campanha de valorização
da magistratura
Renato Henry Sant'Anna
Aproveito este espaço no Jornal da Amatra XV para expor, em conjunto com o
colega de diretoria da Anamatra e presidente da Amatra 8, Gabriel Velloso, uma
iniciativa interessante, que surgiu entre
os juízes do trabalho paraenses: a campanha de valorização da magistratura.
Milhares de trabalhadores brasileiros
sofrem sistematicamente com a exploração a que são submetidos. E, por não conhecerem seus direitos, não conseguem
lutar, reivindicar. A Constituição Federal
de 1988 inaugurou uma nova ordem no
cenário jurídico brasileiro, com a construção do conceito de cidadania baseado no
respeito e na promoção dos direitos do
trabalhador. Recai sobre a Magistratura a
incumbência de garantir a concretização
dos princípios constitucionais e realizar,
concretamente, a justiça.
O Poder Judiciário ganhou destaque
institucional, afirmando-se como guardião dos ditames constitucionais e protetor
do equilíbrio da democracia brasileira. Para assegurar uma jurisdição efetiva, ágil e
acessível, capaz de proteger a dignidade
dos trabalhadores brasileiros e manter o
equilíbrio democrático, é necessário que
se promovam suas: a) modernização, dotando-o de meios adequados para exercer suas funções; b) valorização, prestigiando a magistratura como carreira de Estado e; c) democratização, introduzindo o
princípio democrático nas relações de poder dos tribunais e conselhos.
Sem isso, estaremos de mãos atadas
para defender quem mais precisa.
Parece contraditório afirmar que os
juízes do trabalho estão reivindicando
melhores condições de trabalho, mas é a
mais pura verdade. O Poder Judiciário tem
suas instituições e normas voltadas para
garantia dos direitos do cidadão, dotando seus integrantes de instrumentos efetivos e adequados para assegurar a realização concreta da Justiça em todos os
seus aspectos. E como a sociedade brasileira se modernizou e apresenta relações
sociais mais complexas, que demandam
soluções ágeis, o Poder Judiciário precisa
estar conectado com os novos tempos.
Preocupa-nos, em especial, a discrepância de condições de trabalho entre as
instâncias do Poder Judiciário, em prejuízo dos magistrados de primeiro grau. É
preciso que sejam tomadas medidas ad-
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ministrativas que garantam a melhoria
das condições de trabalho dos magistrados de primeiro grau. Em tal sentido, a
Resolução nº 63, do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho, traz algumas soluções interessantes, notadamente no que
se refere a uma melhor divisão da força
de trabalho entre os Tribunais e os órgãos
de primeiro grau. Compete a todos nós,
magistrados, lutarmos, notadamente na
esfera associativa, para garantir que tais
conquistas sejam consolidadas.
A prioridade do Poder Judiciário deve
ser os órgãos judiciários de primeiro grau,
a quem cabe a responsabilidade de receber o jurisdicionado e aplicar a Justiça em
primeira mão, lidando com os conflitos
sociais de forma imediata. É neste sentido, inclusive, que se inscreve o pleito histórico das associações da magistratura do
trabalho para que haja assistentes para os
juízes substitutos. Os desafios crescentes
que se impõe à magistratura, com novas
e mais complexas demandas, bem como
a sempre perseguida celeridade, torna inadiável tal estrutura.
Aqui impõe-se outra reflexão: é necessário lembrar e resgatar o desenho
constitucional dos conselhos nacionais
da magistratura: defender a independência e a dignidade dos juízes brasileiros. Se
existe um Conselho Nacional de Justiça,
seu papel não pode ser - à guia de exemplo - o de estabelecer regras que imponham aos juízes a silenciosa obediência à
jurisprudência dos tribunais superiores,
como pretende a Resolução nº 106, já
impugnada pela ANAMATRA. Nosso dever
e papel é garantir que, pelo contrário, os
conselhos sejam a linha de frente de defesa da magistratura, seja ante a ameaça
sempre presente do poder econômico eventualmente descontente com as decisões -, seja mediante o compromisso de
dotar a Justiça de instrumentos adequados para cumprir sua função.
Para assegurar um Poder Judiciário efetivo, ágil e forte em nosso país, capaz
de proteger a dignidade do cidadão, é necessário prestigiar a magistratura como
carreira de Estado, dotando-a de instrumentos adequados para preservação de
seu poder aquisitivo e adequação de tempo de serviço. A carreira deve ser dotada
de estímulo para o recrutamento, permanência e qualificação de seus integrantes, com uma política remuneratória justa
e igualitária, que garanta reajustes perió-

dicos para preservar a dignidade de seus
integrantes.
Também lutamos por “Diretas Já” e
democracia. O Poder Judiciário é o único
que mantém, em sua essência, a forma
de eleição herdada do regime ditatorial,
ao concentrar o poder nas cúpulas dos tribunais, o que não se harmoniza com o
modelo democrático instituído pela Constituição de 1988. Por fim, o universo de elegíveis aos cargos eletivos é limitado, apenas podem concorrer a eles os magistrados mais antigos, causando um distanciamento entre os iguais por direito.
Nosso compromisso e meta histórica
é defender e resgatar a modernização,
valorização e democratização do Judiciário. É nosso papel contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e baseada no respeito aos direitos e em uma
cultura de paz, que só se torna possível
quando a magistratura transforma-se em
uma instância valorizada e apta a responder às demandas concretas de justiça.
Por isso, a palavra de ordem, a ser levada a toda sociedade, é : quem trabalha
pela justiça, merece trabalhar com justiça.

Renato Henry Sant'Anna
Vice-presidente da Anamatra e Juiz Titular da 1ª VT de Ribeirão Preto
Gabriel Napoleão Velloso Filho
Diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra, Presidente da Amatra 8 e juiz do TRT na 8ª Região

Resenha

Livro revela Clóvis Beviláqua
oculto e esquecido
Cássio Schubsky
Em 4 de outubro de 2009, completaram-se os 150 anos de nascimento de Clovis Bevilaqua. O jurisconsulto de Viçosa
do Ceará deveria merecer festas nacionais, homenagens múltiplas, enfim, comemoração ruidosa em prol de sua memória e de seu rico legado intelectual, por
seu exemplo de amor à pátria e por sua
grandeza moral. Mas nosso país ainda se
caracteriza pelo desdém com o culto de
seus grandes personagens históricos.
Lançado em março e abril deste ano
(em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília), o
livro Clóvis Beviláqua – um senhor brasileiro (org. Cássio Schubsky, Editora Lettera.doc) joga luzes sobre a vida e a obra do
grande jurisconsulto e intelectual cearense, revelando facetas inéditas de Clóvis.
Um personagem e tanto
Do ponto de vista intelectual, vastíssima é a contribuição de Clovis. A começar
pela atividade como jurista. É ele o grande mentor do primeiro Código Civil brasileiro, aprovado em 1916, que vigorou por
quase noventa anos.
Outra vertente de atuação relevante
foi desenvolvida por Clovis como consultor jurídico do Itamaraty, durante vinte e
oito anos seguidos, de 1906 a 1934. Emitiu
centenas de pareceres, sobre os mais variados assuntos, enfeixando lições que
permanecem atuais, sobretudo como
pregoeiro da cultura da paz entre os
povos.
Professor de Legislação Comparada e
Filosofia, redigiu estudos sobre Economia
Política, Criminologia, Direito Constitucional, Comercial e Administrativo. Foi eminente representante da Escola do Recife,
grupo filosófico pioneiro no país. Parecerista ilustre, transformou-se, nas palavras
de San Tiago Dantas, em “oráculo do direito”.
Merece atenção a enorme contribuição de Clovis para o aperfeiçoamento do
Direito Constitucional, faceta pouquíssimo conhecida de sua atuação. Pois no terreno do constitucionalismo, Clovis articulou lições basilares, como a necessidade
de conter o poder infrene do Executivo,
que invade, não raro, a seara do Legislativo – aí estão as medidas provisórias que
não nos deixam mentir...

Se não bastasse a vasta contribuição
jurídica, imorredoura, Clovis foi também
historiador virtuoso, com estudos célebres, por exemplo, sobre a história da Faculdade de Direito do Recife (hoje pertencente à Universidade Federal de Pernambuco) e sobre o Tratado de Tordesilhas.
Destacou-se como crítico literário,
com pioneiro artigo sobre a literatura do
escritor russo Dostoievski. É justo que se
assinale que ele próprio, Clovis, era grande literato, pela qualidade invejável de
seus textos. Com tal perícia, granjeou uma cadeira de fundador da Academia Brasileira de Letras. As lições de patriotismo,
de credo democrático, de defesa intransigente das liberdades públicas e de aversão às injustiças espraiam-se por todos os
recantos da vasta obra do Mestre. O desapego aos bens materiais, a devoção à família e aos amigos e o modo simples de
ser e de conviver com os semelhantes são
exemplos de seu caráter irretocável.

mas em declarações, não identificadas à
imprensa, atribuídas ao jurista.
Vicente Ráo, ministro da Justiça, o presidente Getúlio Vargas assinaram o decreto de expulsão de Olga Benário Prestes –
como atesta documento inédito, obtido
no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro,
fruto da pesquisa de Cássio Schubsky e
publicado pela primeira vez em Clóvis Beviláqua – um senhor brasileiro.
A obra traz também ricos depoimentos de personalidades como os ministros
Eros Grau e Dias Toffoli, do STF, do expresidente do Supremo José Carlos Moreira Alves e do presidente do STJ, Cesar
Asfor Rocha, entre outros.

Sua obra merece ser preservada, difundida e cultuada. É por isso que a Editora Lettera.doc lançou a edição de Clóvis
Beviláqua – um senhor brasileiro, resultado de detalhada pesquisa documental e iconográfica, além da coleta de depoimentos.
Caso Olga Benário
Apesar de sua enorme contribuição
para o Direito Internacional, o jurista ficou
estigmatizado por episódio narrado pelo
jornalista Fernando Morais em seu livro
Olga. É que, em 1936, ano da expulsão da
mulher do líder comunista Luís Carlos
Prestes, Clóvis, que já havia se aposentado como consultor do Itamaraty, teria dado declarações não identificadas claramente por Morais, a favor da expulsão de
Olga Benário (ou Maria Prestes) para a
Alemanha, já sob o comando de Hitler. O
fato é que Olga estava grávida e acabou
morta em um campo de concentração – a
filha do casal Prestes nasceu antes e, por
pressão internacional, acabou retornando ao Brasil.
A que jornais teriam sido dadas as tais
declarações citadas por Fernando Morais,
não se sabe, o jornalista, em seu livro,
não esclarece. Suas conclusões não se
baseiam em fonte primária, ou seja, em
documento assinado de próprio punho,

Clóvis Beviláqua – Um senhor brasileiro
Editora: Lettera.doc
Organizador e autor do texto histórico:
Cássio Schubsky
Páginas: 256, papel couchê, a cores,
ilustrado com fotos e documentos
Formato: 16cm x 23cm
Capa: dura, com miolo em papel couchê
Preço de capa: R$ 59,90
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4º Encontro dos Aposentados
reúne mais de 80 pessoas
Evento ocorreu no hotel The Royal Palm Plaza, em Campinas
Mais de 80 pessoas, entre magistrados aposentados, da ativa e familiares
prestigiaram o 4º Encontro Anual dos Juízes Aposentados, promovido pela Amatra
XV, no dia 28 de agosto, no hotel The Royal Palm Plaza, em Campinas.

Foi uma ótima oportunidade de reencontrar amigos e, sobretudo, de render as
justas homenagens a pessoas que trabalharam pelo engrandecimento da Justiça
do Trabalho da 15ª Região. De acordo
com o presidente da Amatra XV, juiz Flávio

Landi, o evento, que faz parte do calendário oficial da associação, "é motivo de
grande alegria para todos, e uma pequena homenagem aos magistrados aposentados, que tanto se dedicaram à carreira".

O Diretor de Aposentados da Amatra XV, Hermelino de
Oliveira Santos, e a esposa Anna Karenina Mendes Góes

A ex-presidente do TRT-15, Eliana Felippe
Toledo, e a nora Silvia Barbutti Toledo

O magistrado aposentado, Alfredo Nogueira Bahia Barros,
aproveitou o almoço com a esposa Cristina

Os juízes aposentados Antônio Miguel Pereira e Melchiades
Rodrigues Martin (dir.) bateram um animado papo no evento

Os juízes aposentados Irany Ferrari (esq.) e Arnaldo Moreira
conversam com o juíz Luiz Felipe Paim da Luz Bruno Lobo (dir.)

Os ex-presidentes do TRT-15 Carlos Alberto Moreira Xavier,
Luiz Carlos de Araújo (em pé) e Antônio Mazzuca (dir.)
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Encontro dos Juízes Aposentados

O magistrado jubilado Melchiades Rodrigues Martins e a
esposa Maria Lydia Corrêa Martins prestigiaram o encontro

A juíza aposentada Silvia Beatriz de Mendonça Pereira
e o marido Newton no evento no The Royal Palm Plaza

O atual e o ex-presidente do TRT-15 Luís
Carlos Sotero da Silva (esq.) e Luiz Carlos de Araújo

Os magistrados aposentados Ralph Cândia (esq.)
e Pedro Benjamin Vieira no evento

O juíz Oswaldo Preuss, com a diretora de aposentados da
Anamatra, Cristina Ottoni Valero (esq.) e a esposa Maria Clara

A juíza Maria Vitória Breda Vieites, com o
marido Reinaldo e o filho Pedro

Dr. Alfredo Bahia degustando o almoço no
encontro dos aposentados no The Royal Palm Plaza

Presidente e vice da Amatra XV, juízes Flávio Landi (dir.) e Guilherme
Feliciano, com a juíza Ivani Giuliani (centro) e a acompanhante Marielza
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“Trabalho Justiça e Cidadania"
é lançado em Piracicaba
Alunos de 64 escolas públicas da região vão participar do programa
A Amatra XV assinou no dia 8 de outu-bro, em evento na Câmara de Vereadores
de Piracicaba, Termo de Cooperação com
a Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba, para a realização do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania em 64 escolas da
região. O presidente da Amatra XV, juiz
Flávio Landi, o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, diretor da Escola Judicial
do TRT-15, e a juíza Adriene Sidnei de
Moura David Diamantino, coordenadora
do programa na 15ª Região, participaram
da cerimônia de assinatura do termo.

Também prestigiaram o evento, o juiz
Wander Pereira Rossete Junior, diretor do
Fórum da Comarca de Piracicaba, o Procurador do Trabalho Fábio Kosaca, representando a Procuradoria da 15ª Região, o ge-

De acordo com o presidente da Amatra XV, os professores são as peças-chave
do programa. “São eles que irão levar o
conhecimento aos alunos, que se tornarão agentes divulgadores em suas casas e

O programa TJC é uma ação solidária
de iniciativa da Anamatra e leva aos alunos da rede pública noções básicas sobre
Direito do Trabalho, Direito da Criança e
do Adolescente, Direito do Consumidor,
Direito Penal, ética e cidadania. Durante o
evento, foi assinado o Termo de Cooperação pelo Dirigente Regional de Ensino de
Piracicaba, Oldack Chaves, e o presidente
da Amatra XV.
A coordenadora do programa na 15ª
Região, juíza Adriene Diamantino, falou
sobre o sucesso do projeto piloto que se
desenvolve na Escola Estadual Maria de
Lourdes Silveira Cosentino, no distrito de
Santa Terezinha, em Piracicaba, com a capacitação de professores e realização de
encontros para discutir temas ligado à cidadania. Entre as atividades do programa
estão a realização de palestras nas escolas, distribuição de cartilhas e guias de assistência jurídica gratuita, visitas dos alunos ao Poder Judiciário, simulação de audiências e julgamentos, todos instrumentos de integração que têm mostrado excelentes resultados.

O presidente Flávio Landi e o dirigente Oldack Chaves celebram o convênio

rente Antenor Jesus Varola, do Ministério
do Trabalho e representantes dos Poderes
Executivo e Legislativo locais.

suas comunidades, difundindo informações sobre o Direito, fundamentais para a
formação de cidadãos conscientes e responsáveis”, afirmou Landi.
A cerimônia foi enriquecida com a apresentação do Coral do TRT-15, com músicas que a todos emocionaram.

Autoridades de várias esferas do poder prestigiaram o evento
Professoras da rede estadual de ensino serão as mutiplicadoras
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Combate ao trabalho infantil

Projeto-piloto comemorou o
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil
Antes da assinatura do convênio com
a Diretoria Regional de Ensino de Piracicaba, um projeto-piloto foi realizado. A
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Associação dos Magistrados da
Justiça do Trabalho da 15ª Região (Amatra
XV), formada pelos Juízes Adriene Sidnei
de Moura David Diamantino, Firmino Alves Lima e Flávio Landi, e a Escola Judicial
do TRT-15, motivadas pela comemoração
de 12 de junho - Dia Mundial de Combate
ao Trabalho Infantil, desenvolveram em
11 de junho atividades relacionadas ao tema Trabalho Infantil, com os alunos da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes
Silveira Cosentino, em Piracicaba.
A programação realizou-se durante os
horários da manhã, tarde e noite, atingindo o público total de 240 alunos, oitenta
em cada período, com faixa etária entre
13 e 16 anos.
No evento, foi explorado o slogan
“Existe um tempo para cada coisa”... bem
como o tema da campanha de combate
ao trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o ano de
2010: “Marque um gol: erradique o trabalho infantil.”

sunto no âmbito internacional e ante a realidade brasileira.

A Juíza Adriene David Diamantino e o
Juiz Firmino Alves Lima ministraram palestra com apresentação de slides. O tema
trabalho infantil foi desenvolvido mediante abordagem de fatos e estatísticas, conceitos, aspectos jurídicos, consequências
e mitos. Procurou-se contextualizar o as-

Na segunda parte da programação,
cada aluno recebeu um gibi da Turma da
Mônica, com o tema “Toda criança quer
ser criança”, da Anamtra, para leitura imediata, bem como foi proposta a realização
de atividades em grupo. Em 30 minutos
os alunos criaram cartazes, frases e can-

Os juízes Adriene Diamantinho (2ª à esq.) e Firmino Lima (último à dir.) após a palestra

Alunos da Escola Estadual Maria de Lourdes Cosentino fizeram atividades do programa

ções relacionadas ao tema.
Em seguida, cada grupo apresentou
seu trabalho para toda a sala, mediante o
entusiasmo e aplausos dos colegas. Finalmente, foi lançado um desafio: cada aluno levou para casa um manifesto, redigido em nome da Amatra XV, sobre a importância do combate ao trabalho infantil.
Coube-lhes transmitir o conteúdo a
três pessoas, convencendo-as sobre as
consequências danosas do trabalho infantil e sobre a responsabilidade e importância de engajamento de cada um de
nós nessa luta.
A realização da tarefa, cujo prazo se
esgotou no dia 15 de junho, deveria ser
comprovada mediante assinatura das
pessoas contatadas pelo aluno e breve relato dos argumentos usados por cada aluno como meio de convencimento. A elaboração do trabalho valeu ponto em quatro matérias (português, matemática, história e geografia) para os alunos do ensino fundamental e um ponto no provão,
para os alunos do ensino médio.
A escola recebeu certificado da Amatra XV, em que se imprimiu a parceria estabelecida entre a associação e a escola
Professora Maria de Lourdes Silveira Cosentino para o combate ao trabalho infantil. Além disso, a associação doou ao acervo escolar um exemplar da Constituição
Federal de 1988 e uma Consolidação das
Leis do Trabalho.
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15ª Região tem 16
novos desembargadores
A cerimônia de posse foi realizada no dia 20 de agosto,
na sede do Tribunal em Campinas

Novos Desembargadores empossados na 15ª Região: nomeação foi publicada no Diário Oficial em junho

Diversas autoridades prestigiaram a
solenidade de posse dos 16 novos desembargadores do TRT-15, realizada no
dia 20 de agosto, na sede do Tribunal, em
Campinas. A cerimônia teve caráter comemorativo, uma vez que a posse administrativa ocorreu no dia 8 de junho,
quando da publicação, no Diário Oficial
da União, da nomeação dos magistrados
pelo presidente Lula.
Os novos desembargadores foram escolhidos pelo Pleno da Corte em 10 de dezembro de 2009. Foram promovidos os
magistrados: Maria Madalena de Oliveira,
Suzana Monreal Ramos Nogueira, Erodite
Ribeiro dos Santos De Biasi, Valdevir Roberto Zanardi, Dagoberto Nishina de Azevedo, Thelma Helena Monteiro de Toledo
Vieira, Manoel Carlos Toledo Filho, Antônio Francisco Montanagna, Fábio Grasselli, Francisco Alberto da Motta Peixoto
Giordani, Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, Luiz José Dezena da Silva,
Claudinei Sapata Marques, João Alberto
Alves Machado, José Otávio de Souza Ferreira e Ana Paula Pellegrina Lockmann.
Entre as autoridades que prestigiaram
a posse estavam o presidente do Tribunal
Superior do Trabalho (TST) e do Conselho
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Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministro Milton de Moura França, o secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania de
São Paulo, Ricardo Dias Leme, o ministro
do Tribunal Superior do Trabalho, Caputo
Bastos e o deputado federal Paulo Pereira
da Silva, além do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho (MPT) na 15ª
Região, Alex Duboc Garbellini.
A desembargadora Maria Madalena, a
mais antiga magistrada empossada no evento, lembrou que em seus primeiros
passos na 15ª Região, a Justiça do Trabalho não tinha uma estrutura adequada.
“Tenho muitas histórias para contar, pois
sou da época que a audiência era com
máquina de escrever”, contou ela, que
trabalhou em todas as regiões do interior
do Estado de São Paulo.
Para a desembargadora Suzana Monreal, é um orgulho muito grande chegar
ao Tribunal. “Fui secretária do Pleno como
servidora. Desde 1991, fui titular em Ituverava, Itapetininga, Campinas e Amparo. É
uma emoção ver o crescimento do TRT-15
ao longo dos anos. No começo, eram
poucos funcionários, todos se conheciam. Hoje, é o segundo maior Tribunal
do país”, disse a magistrada.

De acordo com o juiz Flávio Landi, Presidente da Amatra XV, “esta também é a oportunidade de se fazer um apelo, para
que, com a mesma força e o mesmo entusiasmo, se busque apoio aos futuros projetos de ampliação do Tribunal. O próximo deles, com urgente necessidade para
atendimento à população que reclama acesso ao Poder Judiciário, é o de ampliação de varas do trabalho. Os estudos estão em curso, com significativa cooperação da Amatra XV. Em breve, o novo projeto estará em Brasília, submetido ao CSJT,
ao Conselho Nacional de Justiça e à apreciação de deputados e senadores”.
Em seu discurso durante a posse, o
presidente da Amatra XV destacou que “o
êxito deste novo projeto permitirá futuras
solenidades semelhantes a esta, que se
dedica a saldar, a homenagear, os 16 novos desembargadores da 15ª Região, pessoas abnegadas cujas trajetórias traduzem o significado profundo do que é ser
um magistrado do trabalho”.
Após a solenidade, os desembargadores e juízes da 15ª Região, acompanhados de familiares e amigos, participaram
de uma grande festa na Sociedade Hípica
de Campinas.

Posse dos novos desembargadores

O Des. Fábio Grasselli (esq.)e a esposa Celia, junto com o irmão juiz
Hélio Grasselli e a esposa Maria Cristina no jantar de posse

A Desa. Suzana Monreal Ramos Nogueira e o marido Ari
Nogueira no jantar na Sociedade Hípica de Campinas

O Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto
Giordani e a esposa Vera no jantar comemorativo

O Desembargador Luiz José Dezena da Silva e a esposa Maria
no evento que movimentou a Hípica de Campinas

A Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino
de Souza, o marido Antonio e as filhas na comemoração

A Desembargadora Erodite Ribeiro dos Santos de Biasi
comemorou a posse junto com a filha e o marido Carlos de Biasi

A Desembargadora Maria Madalena de Oliveira com familiares
e a Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla (dir.)

O Desembargador Valdevir Roberto Zanardi
festejou a posse junto com sua esposa Clairce
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Posse dos novos desembargadores

O Desembargador Claudinei Sapata Marques e a esposa
Léia na posse dos 16 novos desembargadores do TRT-15

O Desembargador Dagoberto Nishina de Azevedo e Leila
Horie na cerimônia na Sociedade Hípica de Campinas

O Desembargador João Alberto Alves Machado com a esposa
Cláudia (esq.) e familiares na festa da 15ª Região na Hípica

A Desa. Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira com familiares
na festa em homenagem aos 16 novos desembargadores

O Desembargador José Otávio de Souza Ferreira comemorou a
promoção à segunda instância com sua esposa Celi

O Des. Manoel Carlos Toledo Filho, com a esposa Silvia (dir.), recebeu
os cumprimentos do Des. Flávio Cooper e da mãe Eliana Toledo

A Desembargadora Ana Paula Lockmann entre os
filhos Luiz Fernando e Eduardo na posse do TRT-15

O Des. Antônio Francisco Montanagna e a mãe Rosalina na
grande festa dos novos Desembargadores da 15ª Região
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Seminário Internacional

Seminário reúne juristas de
seis países em Montevideu
Pela primeira vez encontro foi no exterior; Brasil, Uruguai,
Paraguai, Argentina, Chile e Colômbia participaram do evento
A terceira edição do Seminário Internacional da Amatra XV foi realizada na cidade de Montevideo, no Uruguai, com
programação científica nos dias 09 e 10
de setembro. Foi a primeira vez que o encontro se deu no exterior, com apoio da
Associação Uruguaia de Direito do Trabalho e da Seguridade Social e a presença
da Associação Uruguaia de Magistrados.
Participaram conferencistas e palestrantes de Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e Colômbia, cuja representante, a jurista Carmen Sottas, atua há
mais de 25 anos na Organização Internacional do Trabalho, em Genebra.
A conferência de abertura foi proferida por Hector Hugo Barbagelata, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade da República (Uruguai). Estando às vésperas de completar 87 anos,
o professor Barbagelata abordou os três
temas principais do seminário com grande profundidade, ao discorrer sobre “meio ambiente do trabalho”, “assédio moral
e sexual no ambiente de trabalho” e “responsabilidade patronal por danos derivados de desequilíbrio labor-ambiental”.
Para tanto, citou julgados recentes do
Brasil sobre danos morais e assédio moral, comentou alterações de entendimento de cortes constitucionais, como a do Equador, em 2008, e o caso dos mineiros
chilenos soterrados. O professor Barbagelata surpreendeu a todos ao citar fala do
Ministro da Fazenda italiano, de que as
normas de proteção social são um luxo
que a Itália não pode ter.
Hector Hugo Barbagelata, do Uruguai

Magistrados da 15º Região durante o 3º Seminário Internacional da Amatra XV

Após traçar este abrangente e atual panorama, o professor Barbagelata foi homenageado pela Amatra XV com uma placa
comemorativa, entregue pela juíza Rita
Scagliusi do Carmo.
Trabalho forçado é tema de
palestra de representante da OIT
A primeira mesa, dedicada ao tema
“meio ambiente do trabalho: aspectos gerais”, foi aberta com a fala da jurista Carmen Sottas, ex-coordenadora da Seção de
Trabalho Forçado do Departamento de
Normas Internacionais da OIT. Sottas citou a Convenção Internacional n. 29, de
1930, que se dedica ao tema.

dicais, na denúncia e no enfrentamento
do trabalho forçado no país. “É muito importante perceber o que isto significa não
só para o Brasil, mas para outros países.
Decisões que consideram o trabalho forçado não só um dano individual, mas um
dano moral coletivo”, afirmou.
Segundo ela, a Convenção dedicada
ao tema do trabalho forçado é a única da
OIT que impõe aos governos que sancionem penalmente a prática. O Código Penal brasileiro traz esta previsão, mas, segundo Sottas, até hoje a Justiça Federal só
proferiu duas condenações criminais por
trabalho forçado.
Casos clássicos de trabalho forçado

Em seguida, indagou a todos se o excesso de horas extras não pode ser considerado como uma das formas de trabalho
forçado. Exemplificou com um caso real
de um trabalhador submetido a três turnos de 24 horas, demitido, à luz da Convenção 158 (que veda a dispensa imotivada), sob o argumento de que faltou a dois
desses turnos.
Os mecanismos que impõem dívidas
aos trabalhadores nos locais de trabalho,
forçando-os a ficar nas propriedades rurais, seja por coação direta, seja por terem
sido transportados para locais distantes e
estranhos aos de suas origens, foram trazidos ao público como evidências que caracterizam o trabalho forçado.
Carmen Sottas elogiou a atuação da
Justiça do Trabalho brasileira, assim como
do Ministério Público e de entidades sin-

O Procurador do Ministério Público do
Trabalho de Santa Catarina, Marcelo
D’Ambroso, foi o segundo a palestrar na
tarde do dia 9. Lembrou casos clássicos
de trabalho forçado, em que trabalhadores foram jogados na selva, tiveram de improvisar seus alojamentos com barracas
de lona ou plástico, em locais que distam
cerca de 200 km de chão de terra de qualquer cidade. A respeito, D’Ambroso mostrou diversas fotos, em que trabalhadores
e suas famílias arrumavam, no meio do
mato, camas e cozinhas improvisadas.
O procurador citou dispositivos de
proteção infraconstitucional a respeito. A
Lei nº 6.938/81, em seu artigo 14, parág.
1º., determina a responsabilidade objetiva do causador do dano ambiental. A Lei
n. 9.605/98 prevê a responsabilidade penal ambiental (citou o exemplo de falta
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Fotos: Robson Adilson de Moraes

Dentre as modalidades, Firmino apresentou um panorama da doutrina estrangeira, e citou aspectos a serem sempre
considerados, como dano, repetição, duração, intencionalidade, intensidade etc.
Disse dos problemas quanto à intenção
de se causar o assédio, pois muitas vezes
as condutas não são premeditadas, não
há intenção direta.
Segundo Firmino, o assédio moral
traz repercussão direta sobre o meio ambiente do trabalho e representa um ataque direto à dignidade do ser humano.
Defendeu que, quando se está diante de
uma “constelação de indícios”, citando
expressão utilizada pelo autor Guilherme
Guimarães Feliciano, o juiz deve inverter
o ônus da prova quanto ao assédio moral.
O “mobbing” na
legislação argentina

Painel do juiz Firmino Alves Lima durante o seminário

de água potável, como infração ao meio
ambiente do trabalho).
Segundo o expositor, sanções penais
são instrumentos persuasivos contra as
práticas de trabalho escravo. Para tanto,
defendeu a competência penal da Justiça
do Trabalho para conhecer e julgar crimes
contra o meio ambiente laboral. Lembrou
que o art. 149 do Código Penal criminaliza
a exploração do trabalho em condições análogas à escravidão.
Meio Ambiente do Trabalho:
interesse de toda a sociedade
O terceiro integrante da mesa do dia 9
foi Dario Cristaldo, professor titular das Faculdades de Direito e de Economia da
Universidade Nacional de Assunção, Paraguai. Ao abordar o tema em estudo,
Cristaldo afirmou tratar-se de assunto afeto a várias ciências. O tema do meio ambiente do trabalho não interessa só aos trabalhadores, só aos sindicatos ou às empresas, mas a toda a coletividade de um
país, afirmou.
Deve ser analisado sob uma perspectiva ética e pede um enfoque multidisplinar. As normas de meio ambiente laboral
se dirigem a todos, pois dão o estatuto de
pessoa humana aos trabalhadores. Por isso, segundo o mestre paraguaio, tais normas são dotadas de conteúdo ético e
transcendem o Direito Laboral.
Para tanto, propôs o conceito de “etoecologia del trabajo.
Abuso sexual e a inversão
do ônus da prova
Na manhã do dia 10, os trabalhos foram abertos por Eduardo Goldstein, advogado, professor universitário e mestre em
direito pela Universidade da República, Uruguai. Goldstein analisou o abuso moral
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a partir da legislação de seu país, que não
traz previsão específica a respeito. Citou
conceitos doutrinários e jurisprudências
sobre o tema, ressaltando que o abuso
moral implica em uma transgressão múltipla de direitos, que têm como gênero a
dignidade do ser humano.
Ao tratar do abuso sexual, o professor
uruguaio mencionou lei de seu país de
2009, e defendeu que, a exemplo do assédio moral, deveria ser aplicado nos casos de alegado abuso sexual a inversão
do ônus da prova, tendo em vista as peculiaridades da recusa por parte da vítima.
“O trabalhador tem dificuldades em manifestar sua recusa, pois se encontra em
uma relação de subordinação. Por isso,
deveria haver a inversão do ônus da prova, com o trabalhador indicando os indícios de que houve o abuso”, afirmou.
Segundo ele, o Estado uruguaio se
encontra em débito com a população,
pois não há lei a respeito do assédio moral, de forma que devem ser aplicados
princípios, para solução dos casos levados à Justiça.
Assédio como estratégia de se
impingir dano aos inimigos
O juiz Firmino Alves Lima, titular da 1ª.
Vara de Piracicaba, mestre e doutor em direito do trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de S. Paulo, deu sequência à mesa sobre “Assédio Moral e
Sexual no Ambiente de Trabalho”.
Iniciou sua exposição com aspectos etimológicos do termo assédio, nas línguas francesa e inglesa, ressaltando tratar-se de estratégia militar de se causar
sofrimento ao inimigo. Mencionou que o
Ministério do Trabalho brasileiro possui uma relação, acessível em seu “site”, de
várias condutas típicas de assédio moral.

Alejandro Sudera, juiz nacional do trabalho e professor da Universidade de Buenos Aires, principiou sua exposição indagando se não há diversos dispositivos legais que preveem o “mobbing”, como
normas de direito civil ou mesmo o Pacto
de S. José. Sudera relatou que o art. 14, da
Constituição Federal argentina, foi criado
na época da ditadura, quando o Partido
Peronista estava proscrito, ou seja, quando metade da população argentina estava proscrita.
Segundo ele, a comissão que deu redação ao artigo acabou por permitir que o
mesmo avançasse, de forma a se ter neste dispositivo a origem de toda a proteção
jurídica dos trabalhadores subordinados
na Argentina. A redação atual do art. 14bis é a seguinte:
El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que
asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil;
igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del
empleado público; organización sindical
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

O Desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira

Seminário Internacional

Juíza Paola Díaz, do Chile, discorreu sobre o caso dos 33 mineiros presos na Mina de San Jose

Queda garantizado a los gremios:
concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje;
el derecho de huelga. Los representantes
gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
Sudera defendeu que se leve em conta, sempre, o principio da boa-fé, nos contratos de trabalho. Em relação ao jus variandi do empregador, disse que a questão
deve se pautar pela razoabilidade, de forma a não se causar danos ao trabalhador.
Citou dispositivos legais de seu país que
prevêem a responsabilidade do empregador por atos de seus prepostos.
Defendeu, ao final, que não é necessária a criação de novas normas jurídicas
para repressão ao “mobbing”, pois as existentes já são suficientes. De acordo
com ele, a mudança cultural, de não se
admitir a prática, tem levado os juristas a
defenderem novas leis sobre o tema, o
que, na visão do professor Alejandro Sudera, não é necessário.
Leis específicas sobre assédio
Álvaro Rodríguez, professor da Universidade da República, Uruguai, foi o primeiro expositor da mesa dedicada à “Responsabilidade Patronal por Danos Derivados de Desequilíbrio Labor-Ambiental”.
Falou que o meio ambiente do trabalho
parte de uma noção de bem estar. Para
tanto, abordou o conceito de trabalho decente e os meios de garantia de sua eficácia, como limitação ao tempo de trabalho, justa remuneração, instrumentos de
negociação coletiva etc.
De acordo com o jurista uruguaio,
condições de segurança e higiene do trabalho são objeto de lei no Uruguai desde
1914. E as leis devem assegurar um ambiente de trabalho livre de assédio moral e
sexual. As leis devem representar garantias efetivas para tal proteção.
Citou, a respeito, o “bloque de consti-

tucionalidade”, quando direitos previstos
na Constituição Federal de seu país não
possuem legislação específica, e se discute sobre a aplicabilidade direta dos preceitos constitucionais.
O professor uruguaio defendeu, como mecanismos de repressão e reparação de danos ao ambiente de trabalho, a
utilização de ações judiciais e de presunções, estas para se decidir quanto ao ônus e a aferição da prova.
Cumulação de danos
moral e estético
O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Sebastião
Geraldo de Oliveira, deu início à sua exposição com números sobre acidentes do
trabalho no Brasil e nos países com representantes no Seminário Internacional. Segundo ele, o Brasil alcançou a marca de
recordista mundial de infortúnios em
1975, como 1.916.187 registros, dos quais
4.001 resultaram em mortes. Em 2008, foram registrados 545.268 acidentes, com
2.757 óbitos.
Já as enfermidades cresceram: em
1975 houve 2.191 registros e, em 2008,
18.576. Oliveira explicou que foi criado,
em 2006, o nexo técnico epidemiológico
(nexo causal presumido), derivado da relação entre a atividade da empresa e a doença do trabalhador.
Em seguida, analisou a evolução da
legislação brasileira sobre acidentes do
trabalho desde 1924. Lembrou do preceito constitucional que estabelece a cumulação do seguro social e da indenização devida por dano causado por culpa
ou dolo do empregador. Mencionou,
também, o art. 927, parágrafo único, do
Código Civil brasileiro, que prevê a responsabilidade objetiva do empregador
pelo risco da atividade.
Ao falar da reparação de danos, o jurista brasileiro abordou a cumulação entre danos materiais, morais e estéticos,
estes dois conforme entendimento do Su-

perior Tribunal de Justiça, em sua Súmula
n. 387, assim versada: “É possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral.” Oliveira tratou, ainda, do
conceito de “perda de uma chance”, por
conta dos danos decorrentes de infortúnio laboral.
O caso dos mineiros chilenos
A última exposição foi feita por Paola
Díaz, juíza do 2º Julgado de Letras do Trabalho de Santiago. Após apresentar uma
introdução da legislação social chilena, a
jurista chilena trouxe alguns fatos a respeito do acidente envolvendo os 33 mineiros soterrados na Mina San Jose.
Segundo ela, em 2004, a empresa responsável pela mina foi punida em decorrência das condições de trabalho dos mineiros, devido às reclamações do sindicato profissional. No ano seguinte, foi premiada por sua competitividade.
Em março de 2006, houve a morte de
um trabalhador, e a empresa pagou uma
indenização de US$ 180 mil, para evitar a
decisão judicial. Um ano depois, foi fechada a Mina de San Jose.
Em maio de 2008, o sítio foi reaberto,
mas havia inúmeras dívidas com trabalhadores e multas da fiscalização do trabalho
que, no entanto, não fechou o local. Em
julho de 2010, um mineiro se acidentou e
perdeu a perna. E, em agosto, ocorreu o
acidente que resultou em 33 trabalhadores soterrados.
Segundo Paola, a empresa se encontra em risco de quebra e não há no Chile
legislação que permita atingir o patrimônio dos sócios, salvo em caso de condenação por narcotráfico. A questão dos 33
mineiros trouxe à tona a questão social
como um todo no Chile.
A jurista mencionou, ao final, que as
condições de trabalho dos mineiros são
muito difíceis, mas que as grandes minas,
exploradas por grandes empresas, vivem
outra realidade, bem mais adequada.
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Fotos: Robson Adilson de Moraes

O desembargador do TRT-15, Manoel Carlos Toledo Filho, foi
um dos idealizadores do 3º Seminário Internacional

O desembargador do TRT-3, Sebastião Geraldo de Oliveira,
falou sobre acidentes do trabalho no Brasil

O uruguaio Álvaro Rodríguez falou sobre “Responsabilidade
Patronal por Danos Derivados de Desequilíbrio Labor-Ambiental”

O juiz e professor Alejandro Sudera falou sobre
“O mobbing na legislação argentina”

O jurista Mario Garmendia (esq.) e o advogado e
professor universitário Eduardo Goldstein, do Uruguai

O juiz José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva fez
uma exposição voluntária durante o seminário

Suzana Marques da Fonseca, do Paraná, que
fez uma "ponencia" voluntária no evento

O servidor do TRT-15, Pedro Henrique Guedes Bueno
também fez uma exposição no evento científico
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Seminário Internacional

As magistradas Andréa Guelfi (esq.) e Rita Scagliusi
do Carmo durante passeio por Montevideu

O professor Hector Hugo Barbagelatta e o diretor de
Comunicação da Amatra XV, juiz Robson Adilson de Moraes

Os desembargadores Lorival Ferreira dos Santos e José Antônio
Pancotti acompanharam as palestras no Hotel Sheraton

Carolina Bonança Barbosa e Ester Bonança, filha e
sobrinha da juíza Maria da Graça Bonança Barbosa

Os juízes Luciana Nasr e Jorge Antônio dos
Santos Cota também foram ao Uruguai

A juíza Antonia Sant’anna entre as desembargadoras
Ana Maria Vasconcellos (esq.) e Maria Madalena de Oliveira

Os magistrados José Antônio Ribeiro, Manoel Penido e Odair
Rodrigues da Rocha no evento internacional da Amatra XV

Participantes do Seminário durante jantar no primeiro dia
do Seminário Internacional, em Montevideu
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Roberto Santiago é o relator
do PL dos Subsídios na Câmara
O deputado Roberto Santiago (PV-SP)
foi designado como relator do Projeto de
Lei nº 7749/2010, que trata da revisão do
subsídio mensal da magistratura brasileira. A proposta está na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
(CTASP) da Câmara dos Deputados.
O projeto prevê reajuste salarial de
ministro do Supremo com base na reposição das perdas inflacionárias com IPCA e
em resíduos.

STF, ministro Gilmar Mendes, a pedido da
Anamatra e de outras entidades nacionais
da magistratura. O presidente da Anamatra, Luciano Athayde Chaves, participou
dos debates do grupo, coordenado pelo
conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Ives Gandra Martins Filho, e integrado também pelos presidentes da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe).
Sobre o PL

A proposta que embasou o anteprojeto de lei foi elaborada por um grupo de
trabalho instituído pelo ex-presidente do

A proposta legislativa, aprovada na
sessão administrativa do STF do dia 5 de

agosto, prevê uma correção de 14,79%, o
que inclui os 4,6% subtraídos pelo Congresso quando da última revisão de subsídios (a Lei nº 12.041/2009 concedeu 5%, a
partir de 1º de setembro de 2009, e
3,88%, a partir de 1º de fevereiro de 2010);
o resíduo do IPCA de 2009 (4,31%) já que
o reajuste foi concedido a partir de setembro de 2009; e a previsão do mesmo índice em 2010 (5,2%).
Se o projeto for aprovado tal qual enviado à Câmara dos Deputados, o subsídio mensal de um ministro do Supremo
passará dos atuais R$ 26.723,00 para R$
30.675,00, a partir de janeiro de 2011.

Simetria com MP: Anamatra Diárias: Amatra
interpõe recurso
reúne-se com AGU
No dia 13 de setembro, o Presidente
da Anamatra, Luciano Athayde Chaves, reuniu-se com o Advogado Geral da União,
para tratar de diversos assuntos de interesse da magistratura, tendo como tema
central o PP da simetria com o Ministério
Público. Foi entregue à AGU nota técnica
da Anamatra sobre o assunto e feito pedido para que a questão seja analisada sob
o ponto de vista dos argumentos lançados pelo CNJ.
O Presidente da Anamatra também relatou exemplos de judicialização em ma-

téria remuneratória (subteto estadual, por
exemplo), e que a Magistratura da União
está deixando de ser teto, o que é inconstitucional. O Ministro Adams, chefe da
AGU, adiantou que já recebeu indicação
do Governo para recorrer da decisão do
CNJ que reconheceu a simetria entre a
magistratura e o Ministério Público, mas
assegurou que fará antes um exame do
tema. Segundo Luciano Athayde, “a situação da decisão do CNJ é delicada e ainda
precisamos de muito trabalho para efetivá-la, embora tenhamos a convicção do
seu acerto jurídico”.

Amatra interpôs recurso administrativo contra decisão, da Presidência do TRT15, que indeferiu o pagamento de diárias
aos juízes que se encontram designados
para as varas onde não houve interessados na fixação (v.g. Barretos, Botucatu, Fórum de Piracicaba). A questão também foi
levada ao juiz da causa, na ação em que a
Amatra obteve adiantamento de tutela
para o pagamento de diárias. Nesta ação,
foi determinado à Advocacia Geral da União (AGU) que se manifestasse sobre o requerimento, e os autos agora encontramse conclusos para decisão.

Amatra requer cessão de estrutura
a juízes convocados para o 2º grau
A associação apresentou requerimento à Presidência do Tribunal para que
sejam “destinados aos Juízes convocados
a mesma assessoria dos Desembargadores substituídos, isto é, em igual número
e com as mesmas funções gratificadas,
nos termos do artigo 4º, e parágrafos 1º e
2º, da Resolução nº 72, do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente manutenção dos assistentes de juízes em
primeira instância”. O requerimento busca, agora com amparo em norma do CNJ,
reparar uma antiga assimetria da 15ª Região, relativa à resistência em se ceder, integralmente, a estrutura de gabinetes de 2ª
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instância aos juízes convocados. Como dito no requerimento, o “postulado tem o
propósito de resolver gargalos que tem
impactado a própria atividade jurisdicional em primeiro grau de jurisdição, uma
vez que o déficit estrutural tem levado os
juízes convocados a absorverem integralmente o tempo e os esforços de seus assistentes, privando os juízes substitutos, à
frente das respectivas unidades judiciárias, do acesso a esse importante elemento do serviço público judiciário”.
Outro aspecto trazido com as razões
do requerimento é de que as convoca-

ções de juízes de primeira instância, para
atuação no segundo grau, estejam adstritas aos termos permissivos do art. 118 da
LOMAN e das disposições da Res. n. 72,
do Conselho Nacional de Justiça.
Pede-se, ainda, que, “encerrado o período de convocação, os processos em
poder do juiz convocado sejam conclusos
ao desembargador ou juiz de segundo
grau substituído, ressalvados aqueles em
que haja lançado o relatório ou que tenham sido incluídos em pauta de julgamento”, conforme determina, expressamente, a Res. 72 do CNJ.

Giro de
Notícias
Entrevista

CNJ: ajuda de custo nas
fixações de juízes substitutos
O Conselho Nacional de Justiça acolheu pedido da Amatra XV, formulado em
Pedido de Controle Administrativo, para
que haja o pagamento de ajuda de custo
aos juízes do trabalho substitutos que venham a se fixar. Esta ajuda de custo é devida nos casos em que o juiz fixado alterar
sua residência em decorrência da fixação.
Segue a decisão do relator, Conselheiro
Jefferson Kravchychyn:
Conforme se infere da leitura do Ato
Regulamentar n.º 03/2010, do TRT da 15ª
Região, por meio do instituto da fixação, o
juiz substituto passa a desempenhar suas
atividades em vara para a qual for designado de maneira fixa, não podendo ser

requisitado para outra sede de jurisdição
enquanto assim permanecer.
As varas e fóruns que receberam ou
receberão mencionados juízes substitutos fixos foram pré-determinadas pelo TRT
(Anexo Único do Ato Regulamentar n.º
03/2010) a partir do critério de maior movimentação processual (art. 1º do mencionado ato normativo). A seleção dos
magistrados a serem fixados nas referidas
unidades judiciárias deve se dar por meio
de concurso (art. 2º), em que concorrerão
os magistrados de uma mesma circunscrição. Terão preferência, no preenchimento das vagas, os candidatos já residentes
na cidade onde há Vara Trabalhista incluí-

da no rol da fixação (§§ 1º e 2º).
No entanto, ainda que haja preferência dos juízes substitutos residentes na cidade em que se situa a vara, não se trata
de uma regra, havendo a possibilidade de
magistrados serem designados para regiões distintas da cidade em que são domiciliados. Nessa hipótese, os candidatos
terão de arcar com diversas custas decorrentes da mudança e do estabelecimento
de nova moradia. Por essa razão, faz-se
necessário o pagamento de verba indenizatória pela administração, haja vista a remoção ser de interesse da mesma, independente do fato de haver, também, interesse do removido.

Criação de varas é tema de reportagens
A proposta da Amatra XV para a ampliação do número de varas do trabalho
foi destaque em diversos meios de comunicação no mês de abril. O jornal Correio
Popular e as rádios CBN e Band, todos de
Campinas, repercutiram a notícia com
grande destaque. No caso do jornal, o assunto foi tema, inclusive, de um editorial.
No dia 13 de abril, o Correio publicou a
manchete “Pressão por mais juízes chega
à área trabalhista”, destacando que a proposta inclui “a criação de 89 novas unidades em todo o interior de São Paulo, sendo 20 delas na Região Metropolitana de
Campinas (RMC)”. Três dias depois, o jor-

nal defendeu integralmente a proposta
da Amatra XV, com o editorial “O Judiciário
na fila de reivindicações”.
Também no dia 16 de abril, a proposta
foi notícia na rádio CBN Campinas. No dia
23, foi a vez da rádio Band Campinas tratar
do assunto, em uma entrevista ao vivo
com o presidente da Amatra XV, no quadro “Canal Aberto com a Justiça” do programa “Ciranda da Cidade”.
Segundo o Presidente da Amatra XV,
juiz Flávio Landi, "trazer a público a importância da atuação dos juízes do trabalho e
a urgente necessidade de crescimento da

primeira instância em nossa região são
passos fundamentais para se obter o necessário apoio da sociedade e de parlamentares, para os futuros projetos de ampliação do TRT-15".
A proposta de anteprojeto para criação de varas do trabalho deverá ser analisada pelos setores administrativos do TRT15, antes de ser submetida ao Pleno da
Corte; em seguida, será enviada ao TST,
para análise do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Depois, segue para o
Conselho Nacional de Justiça, para nova
apreciação. Só depois, se aprovada, é encaminhada ao Poder Legislativo.

Licença-adotante de 180 dias
O Órgão Especial do TRT-15, ao apreciar recurso administrativo de uma juíza e
da Amatra XV (que atua no caso como assistente, por meio da Comissão de Prerrogativas), reconheceu direito a licença-adotante com o mesmo número de dias da
licença maternidade, ou seja, 180 dias. O
voto do relator entendia que, em sede ad-

ministrativa, não haveria como se declarar tal direito, tendo em vista que o Órgão
Especial estaria adstrito ao princípio da
estrita legalidade.
A divergência, porém, levantada pelo
Desesembargador Nildemar da Silva Ramos, mencionou que o artigo 227, pará-

grafo 6º, da Constituição Federal, não
permite qualquer forma de discriminação
entre filhos, sejam naturais ou adotivos.
Somaram-se a este argumento diversos
outros dos que acompanharam o voto divergente, sempre ressaltando que o escopo da licença é, sobretudo, o bem estar
da criança.

Liminar: Amatra XV garante
prerrogativas de juiz em execução
A Amatra XV atuou como assistente de
um associado, em situação de flagrante
violação das prerrogativas da magistratura. Trata-se de inusitado caso em que um
associado passou de juiz da causa a devedor subsidiário, em uma reclamação trabalhista. Em decisão proferida em agravo

de petição, uma das câmaras do Tribunal
Regional do Trabalho da 15ª Região, por
maioria, considerou irregular a liberação
de numerário ao exeqüente. Determinou
que o dinheiro fosse restituído pelo mesmo e, se este não o fizesse, quem deveria
fazê-lo seria o juiz da causa.

Ao tomar conhecimento do caso, a Amatra XV desde logo concedeu assistência ao associado, por meio da Comissão
de Prerrogativas. Os advogados da Amatra ingressaram com Mandado de Segurança, cuja liminar foi concedida para suspender a decisão atacada.
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Projeto de Lei Orçamentária
Anual prevê passivos
O projeto de lei orçamentária anual
(PLOA) para 2011 já se encontra em tramitação na Comissão Mista de Orçamento
(CMO) do Congresso Nacional. Consta do
projeto ação orçamentária específica, no
grupo de pessoal, com a segunda parcela
dos recursos destinados ao pagamento
decorrente dos passivos judiciais/administrativos da magistratura e servidores
da Justiça do Trabalho. Essa previsão orçamentária foi inserida diretamente pelo Ministério do Planejamento e é resultado do
amplo processo de construção constitucional para a solução definitiva daquelas
pendências, objeto inclusive do parecer

da Advocacia-Geral da União (AGU), aprovado em 20 de abril de 2010, e enviado à
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
De acordo com o Presidente da Anamatra, Luciano Athayde Chaves, o trabalho, agora, é de acompanhar junto à Comissão Mista de Orçamento a tramitação
do PLOA, a fim de que, uma vez aprovado
e sancionado o projeto, os recursos sejam
liberados o mais rapidamente possível
nos primeiros meses de 2011.
Paralelamente a isso, grupo de trabalho, com apoio da assessoria de Orça-

mento da Anamatra, fez um amplo estudo da execução do orçamento de 2010 da
Justiça do Trabalho, em ordem a identificar, desde logo, fontes de possíveis recursos remanescentes, que poderiam ser remanejados, já nesse exercício, para a amortização daqueles passivos. Desse estudo resultou um requerimento, já apresentado ao presidente do Conselho Superior a Justiça do Trabalho (CSJT), ministro
Milton de Moura França, pugnando pela
apuração desses recursos e, até o final do
exercício, seu remanejamento para o pagamento dos passivos devidos aos magistrados do Trabalho.

Presidente eleito do TRT-15 reúne-se
com diretoria da Amatra XV

O presidente eleito do TRT-15, Renato Buratto (ao centro, de óculos), tratou de vários assuntos com a diretoria da Amatra XV

No dia 15 de outubro, o Presidente eleito do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, Desembargador Renato Buratto, reuniu-se com a Diretoria da Amatra
XV. Na oportunidade, foram citados diversos projetos associativos que se encontram em processo de implementação,
como a fixação de juízes substitutos e a
respectiva destinação de assistentes, além de outros requerimentos que aguardam solução, como da falta de segurança
em unidades de primeira instância.
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Foram levantados aspectos da Resolução n. 63, do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, notadamente quanto à presença de dois juízes por vara, para aquelas com expressivo movimento processual. Nesta e nas demais questões suscitadas, ponderou-se que a 15ª Região vive
uma oportunidade histórica, com a criação de cargos de juízes e de servidores,
para a melhoria da estrutura de trabalho
em primeira instância. O Desembargador
Buratto disse estar aberto para ouvir e co-

nhecer os pedidos da Amatra, nestas e
em diversas outras matérias, para que juntos, Amatra e Administração, possam
construir as decisões mais adequadas para cada caso. E acrescentou: “podemos acertar juntos, e juntos corrigir os rumos
quando estivermos errados”.
Além de integrantes da Diretoria da Amatra XV, participaram da reunião os ExPresidentes da entidade Francisco Giordani e Ana Paula Pellegrina Lockmann.

Giro de
Notícias
Entrevista

Xadrez e corrida dão medalhas
à Amatra XV nos jogos nacionais
A delegação da Amatra XV teve destaque em duas modalidades (xadrez e corrida rústica) na 6ª Edição dos Jogos Nacionais da Anamatra, realizada entre os dias
8 e 11 de outubro, na cidade de Bento
Gonçalves (RS). A maioria das competições ocorreu no Clube de Caça e Pesca
Santo Huberto.
O maior destaque da 15ª foi a medalha de ouro no xadrez, conquistada pelo
juiz Alexandre Klimas. Também foram obtidas três medalhas de prata e duas de
bronze na corrida rústica 5 km e 10 km. A
primeira medalha de prata foi obtida pelo
juiz Adhemar Prisco da Cunha Neto, na
corrida de 5 km categoria até 39 anos. Ele
chegou dois segundos na frente do também juiz da 15ª Região, José Antônio Dosualdo. Na corrida 10 km as posições se
inverteram e Dosualdo ficou com a medalha de prata e Adhemar com a de bronze.
As duas corridas foram vencidas pelo juiz
Luciano Paschoeto, da Amatra 12 (SC).

O juiz Alexandre Klimas ganhou a medalha de ouro no xadrez

Na corrida rústica 5 km feminino, a juíza Maria Cristina Brizotti Zamuner, da 15ª,
ficou com a prata.
O time de futebol da 15ª Região não
foi completo e por isso se juntou com os
atletas da Amatra 2 (SP), formando a Equipe 6 na competição. No primeiro jogo, o
time venceu por 2 a 1 a Equipe 7, formada
por juízes das Amatras 24,10 e 18. Na segunda rodada, os juízes paulistas enfrentaram os donos da casa, a Equipe 8 (Amatra 4) e perderam por 2 a 1.
A Amatra XV parabeniza todos os atletas pela participação nos jogos e lembra
que a próxima edição do evento será em
Porto de Galinhas (PE).

Adhemar Prisco e José Antônio Dosualdo: prata e bronze para a 15ª na corrida de 5 km

O time formado por juízes da 15ª e da 2ª Região que disputou os Jogos no RS

Maria Zamuner, prata na corrida de 5 km
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Juízes Substitutos reúnem-se
com a Presidência do TRT
No dia 1º de outubro, a Presidência do
Tribunal reuniu-se com diversos juízes
substitutos e representantes da Amatra
XV. Foram levados ao Des. Sotero alguns
dos assuntos de maior relevância para o
primeiro grau de jurisdição e, notadamente, para os juízes substitutos.

servidores, ficaria desde já assegurada a
destinação dos mesmos para a função de
assistente. A Presidência do TRT informou
que desses 65 cargos falta a nomeação de
35 servidores. Sinalizou de forma positiva
para a proposta e ficou de estudar uma
forma de contemplá-la.

O primeiro ponto tratado foi quanto
aos assistentes para os juízes substitutos. A Lei n. 12.000/2009, que criou 65 cargos de juízes substitutos, acrescentou 65
cargos de analista judiciário, com as respectivas FC’s 4, ao quadro de servidores
do tribunal. Na justificativa do projeto de
lei, o então Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Min. Rider Nogueira de
Brito, mencionava que tais cargos de servidores deveriam servir à função de assistentes de juízes substitutos.

Outro assunto tratado durante a reunião foi quanto às convocações de juízes de primeira instância para atuar no
segundo grau. Amatra XV possui requerimento a respeito, em que pede a aplicação da Resolução n. 72 do CNJ, ou seja:
para que haja convocação somente nos
estritos termos permitidos pela norma do
CNJ; que sejam destinados aos Juízes convocados a mesma assessoria dos Desembargadores substituídos, isto é, em igual
número e com as mesmas funções gratificadas, com a consequente manutenção
dos assistentes de juízes em primeira instância; que, encerrado o período de convocação, os processos em poder do juiz
convocado sejam conclusos ao desembargador ou juiz de segundo grau substituído, ressalvados aqueles em que haja
lançado o relatório ou que tenham sido
incluídos em pauta de julgamento.

Um dos aspectos relembrados na reunião foi o de que a atuação do magistrado, como substituto, já não é uma curta
fase da carreira. Os que alcançam a
titularidade, hoje, o fazem após cerca de
12 anos de ingresso na magistratura. Para
os mais novos, sequer há previsão de
quando, ou se, chegarão à titularidade.
Diversos colegas relataram, ainda, as imensas dificuldades enfrentadas em primeira instância, decorrentes do volume
de trabalho, da crescente complexidade
das ações, da falta de juízes (varas que recebem mais de 2.000 processos por ano e
ainda não contam com dois juízes de forma permanente) e de assistentes.
Foi proposto, então, que, independentemente das circunstâncias, seja desde logo normatizada a destinação desses
65 cargos à função efetiva de assistentes
dos juízes substitutos, com prioridade sobre o complemento dos deltas das varas.
Assim, ainda que contingências orçamentárias posterguem a nomeação desses

Para tanto, ponderou-se que a cultura
das convocações, sem a devida estrutura,
por mais de uma década, retirou considerável número de juízes e de seus respectivos assistentes de primeira instância, o
que fez aumentar sobremaneira os saldos
de processos a entrar em pauta de conhecimento e de processos em execução, além de afetar as conciliações e fazer crescer o grau de recorribilidade. Também
muito se falou a respeito dos impactos
desta falta de magistrados em primeira
instância para a qualidade de vida e a saúde dos juízes da 15ª Região, sendo que
muitos acumulam, em casa ou nos gabinetes, saldos de ações para julgamento. E

isto numa época de insistentes cobranças de metas.
Um terceiro assunto discutido foi
quanto às fixações de juízes substitutos e o escasso número de juízes auxiliares nas varas. Na tarde do dia 1º de
outubro foi proclamada a aprovação de
24 candidatos no concurso de ingresso à
magistratura da 15ª Região. A boa notícia
foi confrontada com o fato de haver apenas 40 vagas destinadas à fixação de juízes substitutos, sendo que a Res. 63, do
CSJT, estipula que todas as varas que recebam mais de 1.000 processos/ano devem contar com dois juízes, de forma
permanente. Citaram-se, a propósito, alguns exemplos, como varas que receberam em 2009 cerca de 2.800 novas ações, mas contam com apenas 1,5 juiz
(um titular e um substituto compartilhado com outra unidade). A escassez de
juízes em primeira instância foi inclusive
relatada por muitos como a mais crônica
do Judiciário Trabalhista no país.
Esses, em resumo, foram os assuntos abordados na reunião do dia 1º de
outubro. Por fim, diversos colegas manifestaram sua satisfação pela possibilidade do encontro e do debate diretamente
com o Presidente do Tribunal, de forma
absolutamente acessível e clara.
Proposta de ato
normativo é entregue
Alguns dias depois da reunião com o
Desembargador Sotero, a Amatra XV enviou ao Juiz Auxilar da Presidência uma
proposta de ato normativo acerca da destinação de assistentes aos juízes substitutos. A proposta busca contemplar, em
síntese, os diversos aspectos que foram
objeto de requerimentos pela Associação sobre este tema.

Concurso aprova 24 novos juízes para 15ª
Foram aprovados 24 candidatos no
24º Concurso para Ingresso na Magistratura do Trabalho da 15ª Região. Os aprovados representam aproximadamente 0,7%
dos 3.500 candidatos inscritos no concurso, que teve início em março deste ano. A
posse dos novos juízes está prevista para
o dia 26 de novembro.
Os resultados foram anunciados no
início de outubro, no edifício-sede da Corte, em Campinas, pela banca examinadora da prova, composta pelo Ministro Pedro Paulo Teixeira Manus (presidente da
banca), do Tribunal Superior do Trabalho
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(TST), pelo corregedor regional da 15ª, desembargador Flavio Allegretti de Campos
Cooper, e pelo advogado Romeu Gonçalves Bicalho, representante da OAB. A classificação final será divulgada após a avaliação dos títulos acadêmicos dos candidatos, última fase do concurso.
Os novos juízes da 15ª Região, em ordem alfabética são: Adenilson Brito Fernandes, Andressa Venturi da Cunha Weber, Caio Rodrigues Martins Passos, Elias
Terukiyo Kubo, Fernanda Amabile Marinho de Souza, Francieli Pissoli, Francisco
José dos Santos Junior, Gabriela Lenz de

Lacerda, Gothardo Rodrigues Backx Van
Buggenhout, Laura Rodrigues Benda, Levi
Pereira de Oliveira, Liana Maria Freitas de
Sá Cavalcante, Luís Guilherme Bueno Bonin, Maria Lucia Ribeiro Morando, Natalia
Scassiotta Neves Antoniassi, Patrícia Caroline Silva Abrão, Rafael Moreira de Abreu,
Roberta Confetti Gatsios Amstalden, Rosério Firmo, Samuel Batista de Sá, Sibele
Rosi Moleta, Sofia Lima Dutra, Vanessa
Maria Sampaio Lopes Villanova e Zilah Ramires Ferreira Siqueira.
A Amatra deseja aos aprovados muita
boa sorte na nova fase de suas vidas.

Giro de
Notícias
Entrevista

“É correto o projeto de lei que altera o método
de reajuste dos salários de ministros do STF?”
Artigo publicado na Folha de São Paulo em 28/08/2010
Projeto é justo e ético
FLÁVIO LANDI e
GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO
No último domingo, o colunista Elio
Gaspari teceu, nesta Folha ("Peluso quer
autonomia salarial"), severas críticas contra o projeto de lei nº 7.749/2010, que "dispõe sobre o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no art.
48, XV, da Constituição Federal, e dá outras providências".
O referido projeto de lei, encaminhado pelo presidente do STF ao Congresso
Nacional, não tem o propósito de "criar uma república soberana e automatizada"
no Poder Judiciário, como supõe o articulista, nem pretende criar privilégios ou salários estratosféricos.
O escopo do projeto é justo, ético e unívoco: fazer valer o comando constitucional de revisão geral anual, para a reposição de perdas inflacionárias.

Também por isso, quando há necessidade de reajuste dos subsídios dos juízes
de primeira instância, não há outro caminho possível: é necessário reajustar os
subsídios do ministro do STF.

se da carreira e ingressando no MP ou
passando para a advocacia, não raro com
a intenção de retornar à magistratura, já
no segundo grau de jurisdição, por intermédio do "quinto constitucional".

Tampouco é possível ao magistrado
complementar seus ganhos com atividades paralelas, como se faz em outras
carreiras e profissões.

No campo do direito, o que se espera
dos juízes é que façam valer, para os cidadãos, a Constituição e as leis do país. É
o que têm feito, diuturnamente, ainda
quando têm de contrariar interesses de
administrações, políticos ou grandes grupos econômicos.

A Constituição limita as possibilidades
desses agentes públicos: além da magistratura, estão circunscritos ao exercício de
um único cargo de magistério. Juízes não
podem dar consultorias, não vendem pareceres e não podem desenvolver atividades empresárias.
Para efeito de reposição inflacionária,
a Constituição assegura reajuste anual,
sempre na mesma data, com índices padronizados, independentemente de lei
específica.

Não se pretende, com este novo modelo, conquistar ganhos salariais reais
(como fazem todas as demais categorias
de trabalhadores).

Na prática, porém, a magistratura
nacional vem testemunhando a perda do
poder aquisitivo de seus subsídios, desde
pelo menos o ano de 2005 (lei nº
11.143/2005), com um pequeno reajuste
somente em setembro de 2009.

Diversamente de outros profissionais
da iniciativa privada, juízes não podem
receber subsídios além do teto remuneratório previsto pelo artigo 37, XI, da Constituição Federal.

Tais perdas têm engendrado uma inflexão de tendências: expressiva migração dos contingentes oriundos das melhores faculdades de direito para outras
carreiras e atividades; juízes exonerando-

O que a nova proposta, consubstanciada no projeto de lei n.º 7.749/ 2010, faz,
em síntese, é garantir à magistratura aquilo que a magistratura garante à população brasileira: pleno acesso às garantias
constitucionais.

FLÁVIO LANDI, 41, mestre em direito do trabalho pela USP, juiz titular da
Vara do Trabalho de Itapira (SP), é presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região (Amatra 15).
GUILHERME GUIMARÃES FELICIANO,
36, professor do Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social da USP, juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Taubaté (SP), é vice-presidente da Amatra 15.

Pesquisa sobre a saúde dos juízes trabalhistas
A Anamatra realiza, em parceria com a
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) da Universidade Federal de
Minas Gerais, no período de 3 de novembro a 6 de dezembro de 2010, pesquisa
entre seus associados com o objetivo de
fazer um diagnóstico da saúde e das condições do exercício profissional dos magistrados da Justiça do Trabalho.
Será fornecida a cada associado da Anamatra uma senha para participação e
preenchimento do formulário. Serão ava-

liados diversos aspectos que podem prejudicar a saúde do magistrado em decorrência do trabalho e das novas tecnologias que vem sendo adotadas.
O formulário possui apenas o objetivo de coletar dados universais para utilização em pesquisa. Dessa forma, não possui nenhum mecanismo que possa vincular os dados enviados com a identidade
do pesquisado.
O link para a pesquisa também está

presente na página da Anamatra: www.
anamatra.org.br/.
Os(as) associados(as) que responderem o formulário por completo participarão de um sorteio para concorrer a meia
semana no Kurotel Centro de Longevidade e Spa, localizado em Gramado (RS),
com direito a acompanhante.
O endereço eletrônico para acessar a
pesquisa completa é o:
http:// pesquisa.anamatra.com.br/.
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ABAS

Alteração do sistema
contributivo da Abas
A ABAS 15 alterou a forma pela qual
são calculadas as contribuições dos participantes que ingressam na entidade.
O novo sistema contributivo é baseado na faixa etária do participante ou de

Faixa Etária do Usuário
De 0 a 18 anos
De 19 a 23 anos
De 24 a 28 anos
De 29 a 33 anos
De 34 a 38 anos
De 39 a 43 anos
De 44 a 48 anos
De 49 a 53 anos
De 54 a 58 anos
De 59 anos ou mais
Apesar da mudança na lógica contributiva, o sistema continua baseado em
percentuais aplicáveis sobre o vencimento de Juiz Titular de Vara do Trabalho; assim, qualquer alteração no valor da contribuição continua, em princípio, vinculada
a uma revisão nos vencimentos da Magistratura. Os valores, expressos em Reais,
correspondem ao montante atual da con-

Percentagem
0,78%
0,98%
1,17%
1,37%
1,57%
1,76%
1,96%
2,87%
3,78%
4,70%

Valor
R$ 178,71
R$ 224,54
R$ 268,07
R$ 313,89
R$ 359,71
R$ 403,25
R$ 449,07
R$ 657,57
R$ 866,06
R$ 1.076,85

tribuição para cada faixa etária prevista.
Por oportuno, informamos que, para os usuários inscritos até 01/04/2010, a antiga
fórmula de cálculo das contribuições permanecerá inalterada.
O novo sistema contributivo torna
mais fácil a comparação do excepcional
custo-benefício oferecido pela entidade,

tou também o término das antigas limitações de idade vigentes para ingresso no
plano.
Abaixo consignamos a nova tabela
contributiva da ABAS:

Ressarc. Port. GP 02/09
R$ 88,00
R$ 130,00
R$ 144,00
R$ 158,00
R$ 175,00
R$ 234,00
R$ 263,00
R$ 320,00
R$ 433,00
R$ 530,00
frente às demais opções de planos de
saúde com padrão equivalente disponíveis no mercado privado. Em especial, e
a título exemplificativo, comparamos, a
seguir, os valores contributivos previstos
pela ABAS 15 com os de outros planos
disponíveis aos Juízes da 15ª Região:
Lembramos que os juízes e servido-

Faixa Etária

Unimed

SulAmérica

ABAS 15

0 a 18 anos
19 a 23 anos

R$ 134,16
R$ 198,60

R$ 320,95
R$ 540,41

R$ 178,71
R$ 224,54

24 a 28 anos
29 a 33 anos
34 a 38 anos

R$ 218,43
R$ 240,25
R$ 264,30

R$ 543,05
R$ 564,33
R$ 580,69

R$ 268,07
R$ 313,89
R$ 359,71

39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
59 anos ou mais

R$ 356,79
R$ 399,64
R$ 487,54
R$ 658,17
R$ 805,02

R$ 589,09
R$ 785,01
R$ 921,36
R$ 927,99
R$ 1.920,01

R$ 403,25
R$ 449,07
R$ 657,57
R$ 866,06
R$ 1.076,85

res vinculados ao TRT da 15ª Região, ao ingressarem na ABAS, receberão, automaticamente, o ressarcimento de que trata a
Portaria GP nº 02/2009, reduzindo consideravelmente o montante desembolsado
com o plano de saúde.
Ao lado do excepcional custo-benefício demonstrado, a ABAS 15 oferece amplos limites de cobertura em seu sistema
de livre-escolha e reembolso, acesso sem custo adicional - a nossa parceria
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seus dependentes prioritários/beneficiários especiais indicados, tornando a fórmula de cálculo da contribuição mensal
prestada à entidade parecida com aquela
usualmente utilizada pelo mercado de
assistência à saúde. A mudança possibili-
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com o Sistema Unimed, procedimentos ágeis e desburocratizados, atenção personalizada e demais flexibilidades que sua
rotina atribulada certamente exige.
Converse com seus colegas já participantes e peça maiores informações sobre
nossa entidade. Não há melhor referência sobre os serviços e garantias de um
plano de saúde do que a experiência de
quem realmente já precisou dele. Após,
opte por ingressar na ABAS 15 e assegu-

rar, verdadeiramente, sua tranquilidade e
a de sua família nas questões relativas à
assistência médica.
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)

Fonte: Editora LTr

Publicações
Magistratura do Trabalho
Sub-Título: Formação Humanística e Temas Fundamentais do Direito
Autores: José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, Fábio Natali Costa e Amanda Barbosa
Edição: Março/2010 - 304 páginas
Editora: LTr
Preço: R$ 65,00
Escrita com base na nova dinâmica estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça para o ingresso na carreira da
Magistratura, esta obra precursora trata das novas matérias inseridas no programa do concurso: formação humanística
Justiça do
Trabalho
e temas fundamentais
do Direito.
Trata-se, portanto, de leitura indispensável para todos aqueles que pretendem
ingressar na Magistratura do Trabalho, oEque não afasta o interesse dos que procuram uma obra completa, e, também,
objetiva, em torno das questões inerentes à formação humanística e aos temas fundamentais do Direito.

Direito Internacional do Trabalho Contemporâneo
Autor: Ericson Crivelli
Edição: Janeiro/2010 - 248 páginas
Editora: LTr
Preço: R$ 60,00 (Preço especial: R$ 25,00)
Crivelli pretende, no plano dogmático, indicar a necessidade de standards de decisão, que possibilitem coerência
aos diversos n´veis de criação do direito internacional do trabalho. Busca, nesse sentido, contribuir para edificar um
modelo normativo capaz de colaborar para a reconstrução da governança do processo regulatório das relações em
Justiça
do Trabalho
escala mundial.
É uma obra
que possui, entre outras, duas grandes virtudes: o rigor analítico e a sensibilidade para os
fatores que influenciam a elaboração jurídica
E no mundo globalizado. Este é, enfim, um livro fundamental para que se
possam compreender as perspectivas do direito internacional do tarablho no limiar do século XXI.

Revista Trabalhista Direito e Processo – N. 33
Autor: Anamatra
Edição: Abril/2010 - 296 páginas
Editora: LTr
Preço: R$ 70,00

Justiça
do
A Revista
Trabalhista
daTrabalho
Anamatra, agora editada pela LTr, ganhou uma reformulação de forma e de fundo para
E críticas nas áreas do Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, tornandoampliar seu alcance na divulgação de idéias
se assim cada vez mais útil.
Eficacia dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores
Autor: Rubens Fernando Clamer dos Santos Junior
Edição: Junho/2010 - 160 páginas

Editora: Ltr
Preço: R$ 35,00

O problema da Eficácia dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores, tema que constitui o objeto deste livro, que
assegurou ao magistrado da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, ora mestrando do programa de pós-graduação
em Direito da PUC-RS, Rubens Fernando Clamer dos Santos Júnior, a obtenção, com destaque, do título de especialista
em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela UNISC-RS, não pode ser dissociado do quadro mais amplo da teoria
jurídico-constitucional dos direitos fundamentais, de modo especial, no que concerne a sua eficácia e efetividade. O
autor, somando uma pesquisa séria com sua experiência profissional como magistrado trabalhista, soube bem
Justiça
dogerais
Trabalho
apresentar os
contornos
do tema, sem deixar de adentrar, à luz de exemplos altamente polêmicos e de
E questões de ordem prática e que demonstram justamente a necessidade de
inquestionável atualidade e relevância, em
umJustiça
diálogo mais
entre teoria e prática.
doafinado
Trabalho

E
Justa Causa
Sub-Título: Do Empregado, do Empregador e
Culpa Recíproca
Autor: Melchíades Rodrigues Martins
Edição: Junho/2010 – 624 páginas

Editora: LTr
Preço: R$ 90,00

A justa causa do empregado, do empregador, ou então dos dois que concorrem simultaneamente para a cessação
do contrato de trabalho, é tratada nesta obra, que é dividida em quatro partes. Na primeira parte, são tratadas as noções
propedêuticas do contrato de trabalho e da justa causa; na segunda, cuida-se da justa causa e suas hipóteses; na
terceira, da rescisão indireta e, finalmente, da culpa recíproca, na quarta parte. Todas as hipóteses previstas nos arts.
Justiça
do Trabalho
482 (justa causa
do empregado),
483 (rescisão indireta) e 484 (culpa recíproca) foram analisadas neste livro, com ênfase
na posição doutrinária e jurisprudencial.EÉ obra indispensável não só para os operadores do Direito do Trabalho, mas
também para os administradores de relações trabalhistas.
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