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Meio ano de gestão...

Diretoria Executiva
Presidente

Alessandro Tristão
Vice Presidente

O

editorial da edição anterior indicava que uma nova gestão deveria trazer novas ideias e a natural vontade de melhorar e inovar, armando que essa era a proposta do grupo que assumia a AMATRA
XV no biênio 2013/2015.

Luís Rodrigo Fernandes Braga
Secretário Geral

Robson Adilson de Moraes
Administrativo e Financeiro

Teresa Cristina Pedrasi
Assuntos Legislativos

Nesse meio ano de gestão, vários projetos já foram colocados em prática, inclusive na área de Comunicação. Além da criação do“Boletim Eletrônico da
AMATRA XV”, que já atingiu a 60ª edição, o novo sítio da AMATRA XV na internet foi inaugurado com inúmeros aprimoramentos e serviços. Em breve,
nele agregaremos ferramentas para consulta das informações do recémcriado pecúlio, bem como para que os expedientes de prerrogativas possam tramitar exclusivamente em meio eletrônico. Em outra frente, foi apresentada uma proposta diferenciada para o nosso Jornal, com novo conteúdo, projeto gráco e layout moderno.

Ronaldo Oliveira Siandela
Prerrogativas e Assuntos Jurídicos

Fábio Natali Costa
Cultural

Manoel Carlos Toledo Filho
Social e Eventos

Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan
Comunicação Social e Informática

Gothardo Rodrigues Backx Van Buggenhout
Direitos Humanos e Cidadania

Cristiane Montenegro Rondelli

É nesse contexto que esta edição do Jornal da AMATRA XV traz como tema
central a cobertura da 9ª. Edição dos Jogos Nacionais em Campinas. Sem diminuir a importância dos eventos culturais e cientícos, os Jogos são especiais para a Magistratura, pois além da oportunidade de convivência, provocam a necessária reexão sobre questões que estão no cerne de muitos outros problemas, a exemplo do que faz nosso Encontro de Saúde e Qualidade de Vida, cujos agradáveis momentos também são relembrados nessa
edição.

Esportes e Qualidade de Vida

José Antonio Dosualdo
Aposentados

Genésio Vivanco Solano Sobrinho
Diretores Regionais
Araçatuba

Sidney Xavier Rovida
Bauru

Ana Cláudia Pires Ferreira de Lima
Campinas

Nossos entrevistados são o Presidente eVice-Presidente da Anamatra, os Juízes Paulo Luiz Schmidt e Germano Silveira de Siqueira, que respondem indagações sobre os mais variados temas de interesse da Magistratura.

Saint-Clair Lima e Silva
Presidente Prudente

Régis Antônio Bersanin Niedo
Ribeirão Preto

Como os Magistrados não se debruçam apenas sobre a atividade jurisdicional, em“Gente Nossa”vamos ter“uma prosinha”sobre o maravilhoso mundo
dos vinhos. Na Seção“Nossas Histórias”, pode-se conferir um“causo”verídico
do cotidiano trabalhista, na visão aguçada do Juiz Júlio Roda. Na Seção“Juízes Sem Fronteiras” são apresentadas algumas das experiências regionais
do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania. A Seção“Pelo Mundo”traz a China e Coréia do Sul, a partir de uma viagem do Juiz Newton Cunha de Sena.
Por m, além da Seção “De Olho nos Projetos”, destinada ao acompanhamento de matérias legislativas de interesse da 15ª Região, abre-se o espaço
para a Seção“AMATRA em Ação”, de acompanhamento dos requerimentos
apresentados nesse meio ano de gestão, com a indicação da situação atual
de cada um deles.
Não tenhamos pressa, mas não percamos tempo, já dizia José Saramago!

AMATRAXV

Boa leitura...
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AMATRA XV é a campeã
dos Jogos Nacionais
da ANAMATRA
Com 2.113 pontos, associados da 15a Região
tiveram ótimo desempenho em natação, corrida
rústica, tênis, tênis de mesa e biribol

Os Presidente da ANAMATRA e AMATRA XV, Paulo Schimdt e Alessandro Tristão, e a
Diretora de Eventos da associação nacional, Ana Cláudia S. Magno Baptista, com a
atleta que mais pontuou individualmente nos Jogos, juíza Regina Rodrigues Urbano

A

AMATRA XV sagrou-se campeã da 9ª Edição dos Jogos
da ANAMATRA 2013 com
2.113 pontos, seguida pelas
AMATRAS 12 (SC) e 2 (SP), com 1284
e 802 pontos, respectivamente. Com
quase 650 inscritos, sendo 340 atletas, esta foi a maior edição dos Jogos
dos últimos anos. Natação, corrida
rústica (5km e 10km), tênis, tênis de
mesa e biribol foram as modalidades
em que os associados da 15ª Região tiveram os melhores desempenhos.

AMATRAXV

As várias modalidades – corrida rústica (5km e 10km), caminhada, futebol
society, tênis (individual e duplas), vôlei de praia, natação, tênis de mesa,
dominó (dupla), xadrez e biribol – foram disputadas em três localidades
diferentes: no Royal Palm Plaza, hotel
sede do evento, na Sociedade Hípica
de Campinas e na Vila Militar da 11ª
Brigada de Infantaria Leve.
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Os destaques individuais da 15ª foram as juízas Regina Rodrigues Urba-

no, com impressionantes 410 pontos,
Bárbara Baldani Fernandes Nunes,
com 260 pontos, o desembargador
Carlos Augusto Escanfella, com 230
pontos, o juiz José Antônio Dosualdo
e a juíza Patrícia Maeda, ambos com
175 pontos, e os juízes Adhemar Prisco da Cunha Neto e André Augusto
Ulpiano Rizzardo, com 165 cada.
No tênis em duplas as juízas Bárbara
Nunes e Regina Urbano trouxeram a
primeira medalha de ouro para a 15ª
Região ao vencerem na nal a dupla
Adriana Maia de Lima e Patricia Lampert Gomes, da AMATRA 1 (RJ).
Na corrida rústica 5km, o Diretor de
Esportes e Qualidade de Vida da
AMATRA XV, juiz José Antonio Dosualdo conquistou o terceiro lugar na
classicação geral do Masculino, mesma posição conquistada pela juíza Regina Urbano no Feminino. O juiz
Adhemar Prisco da Cunha Neto trouxe mais um ouro para a 15ª na categoria até 39 anos, terminando a pro-

va em 20m10s. O Presidente da
AMATRA XV, juiz Alessandro Tristão,
conquistou o bronze na categoria de
40 a 49 anos, com o tempo de
24m45s. A juíza Maria da Graça Bonança Barbosa também cou com o
terceiro lugar na categoria acima de
50 anos, com o tempo de 31m06s.
Na corrida rústica 10km, uma dobradinha da AMATRA XV na classicação
geral: Adhemar Prisco e Dosualdo caram em 2º e 3º lugar. Na categoria
de 40 a 49 anos masculino, o juiz Carlos Eduardo de Oliveira Dias conquistou a medalha de prata. No feminino
até 39 anos, a juíza Camila Moura de
Carvalho cou em 3º lugar e na de 40
a 49 anos, a magistrada Regina Urbano ganhou a medalha de prata.
No tênis de mesa a juíza Bárbara Nunes trouxe mais um ouro para a 15ª
Região ao vencer os cinco jogos do
torneio pelo placar de 3 sets a 0. No
masculino, Dosualdo conquistou medalha de bronze. No vôlei de praia fe-

minino, a dupla formada pelas juízas
Erica Escarassatte e Regina Urbano
também ganharam o bronze.
Na caminhada, a AMATRA XV garantiu mais 108 pontos com a participação de 54 associados.
No tênis, as juízas Bárbara Nunes e Regina Rodrigues Urbano, que trouxeram a medalha de ouro para a 15ª nas
duplas, zeram a nal do individual,
com vitória da primeira por 2 sets a 0.
A equipe de biribol da AMATRA XV
formada pelos magistrados Carlos Augusto Escanfella, Sidney Xavier Rovida, José Antônio Dosualdo e Leandro
Catelan Encinas, ganhou a medalha
de ouro ao vencer os quatro jogos.
O juiz Alexandre Klimas conquistou a
medalha de bronze no xadrez.
A AMATRA XV também ganhou como torcida mais animada e cou em
terceiro lugar na categoria atleta melhor idade, com o ex-presidente da
AMATRA XV Genésio Vivânco Solano
Sobrinho.
A Comissão Nacional dos Jogos da

O Diretor de Esportes e Qualidade de Vida da AMATRA XV,
José Antônio Dosualdo, conquistou quatro medalhas

ANAMATRA 2013 contou com o Presidente da AMATRA XV, Alessandro
Tristão, o Diretor de Esportes, José
Antônio Dosualdo, e os juízes Firmino
Alves Lima, Alexandre Garcia Muller
(15ª Região), Raquel Fernandes Lage
(3ª Região/MG), Ana Cláudia Scavuzzi
Magno Baptista (5ª Região/BA), Luiz
Eduardo Casado (17ª Região/ES), Leonardo Ely (24ª Região/MS) e Adriano
Dantas (13ª Região/PB, que sediará a
edição dos Jogos de 2014).
No plano regional a organização contou com o trabalho de duas Comissões: Comissão de Esportes e Quali-

dade de Vida e Comissão Social e de
Eventos. A Comissão de Esportes e
Qualidade de Vida da AMATRA XV é
formada pelos magistrados Adhemar
Prisco da Cunha Neto, Helcio Dantas
Lobo Junior, Lúcio Salgado de Oliveira e Regina Rodrigues Urbano. Por
m, a Comissão Social e de Eventos
da AMATRA XV conta com as magistradas Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gula, Marina de Siqueira Ferreira
Zerbinatti, Laura Rodrigues Benda e
Maria Vitória Breda Vieites, com coordenação da Diretora Social e de Eventos da AMATRA XV, Alzeni Aparecida
de Oliveira Furlan.

A juíza Patrícia Maeda levou três
medalhas de ouro e uma de prata,
somando 175 pontos para a AMATRA XV

Paulo Schimdt entrega medalha para a
juíza Bárbara Baldani Nunes, a segunda
que mais pontuou para a 15ª
O juiz Adhemar Prisco
conquistou 165 pontos
na natação e corrida

AMATRAXV
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NATAÇÃO,
um show à parte
A AMATRA XV deu um verdadeiro
show na natação, conquistando pontos em praticamente todas as provas
e categorias.
50m
No masculino até 39 anos, o juiz Adriel Pontes de Oliveira conquistou o terceiro lugar com o tempo de 34s69.
Mesma colocação conquistou o juiz
André Augusto Ulpiano Rizzardo na
categoria de 40 a 49 anos com o tempo de 33s19. O desembargador Carlos Augusto Escanfella cou com a
medalha de ouro na categoria a partir
de 50 anos com o tempo de 35s84.
Na categoria até 39 anos as juízas da
15ª Renata Mendes Cardoso e Patrícia Maeda caram com a medalha de
ouro e prata, com os tempos de
01m03s84 e 01m09s47. De 40 a 49
anos, quem levou o ouro foi a juíza Regina Rodrigues Urbano com 40s31 e
o terceiro lugar cou com a magistrada Cristiane Montenegro Rondelli,
que terminou a prova em46s88. Na
categoria a partir de 50 anos a juíza
Maria Helena Falco Salles ganhou o
ouro com o tempo de 01m51s53.

AMATRAXV

100m
Até 39 anos, mais uma dobradinha da
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O desembargador Carlos Augusto
Escanfella, com 230 pontos, foi o terceiro
maior pontuador da AMATRA XV

AMATRA XV no pódio.
Os juízes Adriel Oliveira
e Adhemar Prisco caram em 2º e 3º lugares
com 01m19s03 e
01m25s75. De 40 a 49
anos, o juiz André Rizzardo conquistou o primeiro lugar com
1m14s76. Na categoria
a partir de 50 anos o desembargador Escanfella novamente levou
um ouro, com
1m27s53.

O juiz André Rizzardo com as quatro
medalhas que ganhou nas piscinas

No feminino, a juíza Patrícia Maeda conquistou o ouro até
39 anos. De 40 a 49 anos, Regina Urbano levou outro ouro, com 1m26s16.
200m
Até 39 anos, novamente os juízes Adriel Oliveira e Adhemar Prisco caram
em 2º e 3º lugares com 03m06s84 e
03m14s06. De 40 a 49 anos, o juiz
André Rizzardo também conquistou
o primeiro lugar com 2m42s56. Na categoria a partir de 50 anos o desembargador Escanfella novamente levou o ouro, com 3m26s47.
A juíza Patrícia Maeda conquistou o

ouro até 39 anos, com 6m48s07. De
40 a 49 anos, Regina Urbano levou outro ouro, com 3m13s25.
400m
Adriel Oliveira trouxe mais uma prata
para a 15ª Região, com o tempo de
6m50s21. André Rizzardo trouxe mais
um ouro com 5m54s cravados. O desembargador Escanfella também venceu a prova na sua categoria, com
7m23s32.
A juíza Patrícia Maeda conquistou o
ouro até 39 anos. De 40 a 49 anos, Regina Urbano também levou outro ouro, com 6m38s47.

A multimedalhista Regina Urbano,
com 410 pontos individuais, foi a
atleta que mais pontuou nos Jogos

Jogos Nacionais 2013
ALEXANDRE GARCIA MÜLLER
Juiz Titular da Vara do Trabalho de José Bonifácio
e Membro da Comissão Organizadora dos Jogos Nacionais de 2013

Ponto de Vista

“Estive nos Jogos Nacionais da ANAMATRA, pela primeira vez, na edição
de 2006, em Florianópolis-SC. De lá
para cá foram outras seis participações. Sempre os considerei muito importantes para a Magistratura, especialmente por promoverem a integração social, o sentimento de grupo,
o convívio fraterno e a aproximação
de nossos familiares.
É uma enorme satisfação, por exemplo, observarmos os laços de amizade formados entre as crianças, que
mantêm contatos pela internet, e cobram nossa participação nos eventos
seguintes. O investimento acaba valendo muito a pena.

Com o tempo, ocorre de sermos surpreendidos por diculdades diversas,
como a perda de capacidade produtiva, o décit de atenção, transtornos
mentais, ansiedade, distúrbios relacionados ao estresse, lombalgias, obesidade, etc., fatores que contribuem
para a elevação dos índices de absenteísmo, considerado um problema
de saúde pública, com implicações
até mesmo políticas, dados os entraves causados ao serviço jurisdicional.
Diante disso, a preservação da saúde
e qualidade de vida dos magistrados
é tema de interesse social, que mereceria ser alcançado por políticas preventivas especícas, conquanto não
se tenha observado, na prática, nada
de relevante a esse respeito.
Como não poderia deixar de ser, os juízes do trabalho colocam sua alma a
serviço da promoção do meio ambiente do trabalho, da dignidade dos

trabalhadores e da armação dos
princípios de cidadania, mas eles próprios se deparam com situações moralmente constrangedoras, decorrentes das precárias estruturas de trabalho, associadas a cobranças incessantes e a uma série de inuências negativas projetadas no âmbito de sua
própria organização institucional –
como se não bastassem as pressões e
tensões próprias do ato de conciliar,
instruir e julgar.
Nesse contexto, percebo que os Jogos Nacionais da ANAMATRA, a par
de toda descontração, alegria e integração ali reinantes, devem também
ser vistos como um marco emancipatório da magistratura trabalhista nacional. A cada bola, a cada jogada e a cada disputa, no fundo, os juízes estão
construindo um precioso espaço comunitário no qual buscam a legítima
promoção do bem-estar de seus familiares, de sua saúde e dignidade.
Assim podem seguir rmes com sua
arte. A arte de sonhar com um mundo melhor para todos.”

AMATRAXV

Pela própria natureza de suas atribuições, os juízes tendem a adotar conduta discreta, quase recolhida, o que
não raro os leva a se distanciarem de
seu círculo social mais antigo. As adversidades decorrentes desse progressivo isolamento são, na minha
opinião, mais sérias do que de início
possam parecer, sobretudo quando a

elas se somam o sedentarismo e intensidade de trabalho.
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A juíza Maria Flávia Alaite, o
marido Alexandre e o lho Enzo
Magistradas e familiares na
concentração para o desle de abertura
As juízas Cristiane Toledo e Ludmilla
Matsuguma na festa da AMATRA XV
A magistrada Renata Mendes Cardoso
com a medalha de ouro da natação 50m
Os juízes Maria Helena Falco Salles e André
Rizzardo comemoraram os resultados

6.
7.
8.
9.
10.

As Diretoras da AMATRA XV, Alzeni
Furlan e Teresa Pedrasi, da organização
Juízas e juízes prestigiaram
a confraternização na Casa de Campo
Alexandre e Patrícia Martins, e os
juízes Luís Rodrigo Braga e Ricardo Laraia
Desembargadores Roberto Nobrega,
Helcio Lobo Jr. e o juiz Renato Sant'anna
Os magistrados Robson Moraes,
Marcus Barberino e Amauri Barbosa

1 1.
12.
13.
14.
15.

O medalhista Adhemar Prisco da Cunha
Neto com a esposa Flávia e a lha
O Presidente da AMATRA XV, Alessandro
Tristão, e sua esposa, juíza Scynthia Tristão
Desembargadores e juízes animados
antes da abertura dos Jogos
Os juízes Carlos Eduardo Oliveira Dias
e Ana Paula Martins e a lha Isabela
O Vice Presidente da AMATRA XV, Luís
Rodrigo Braga, com a esposa Rosana

AMATRAXV

1.
2.
3.
4.
5.

15
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Confira os medalhistas da AMATRA XV nos Jogos Nacionais
Nome

Modalidades

Medalhas Colocação Pontuação

AMATRA XV

PARTICIPAÇÃO (Art. 15, par. 1º do Regulamento)

50

50

ADHEMAR PRISCO DA CUNHA NETO

CORRIDA RÚSTICA 10KM
CORRIDA RÚSTICA 5KM Até 39 anos (Masculino)
NATAÇÃO 100M Até 39 anos (Masculino)
NATAÇÃO 200M Até 39 anos (Masculino)

PRATA
OURO
BRONZE
BRONZE

2º GERAL
1º
3º
3º

90
45
15
15

165

ADRIEL PONTES DE OLIVEIRA

NATAÇÃO 50M
NATAÇÃO 200M
NATAÇÃO 400M
NATAÇÃO 100M

BRONZE
PRATA
PRATA
PRATA

3º
2º
2º
2º

15
25
25
25

90

ALESSANDRO TRISTÃO

CORRIDA RÚSTICA 5KM De 40 a 49 anos (Masculino)

BRONZE

3º

15

15

ALEXANDRE KLIMAS

XADREZ

BRONZE

3º

25

25

ANDRÉ AUGUSTO ULPIANO RIZZARDO

NATAÇÃO 50M
NATAÇÃO 100M
NATAÇÃO 200M
NATAÇÃO 400M

BRONZE
OURO
OURO
OURO

3º
1º
1º
1º

15
50
50
50

165

OURO
OURO
OURO

1º
1º
1º (1/2)

100
100
60

260

Até 39 anos (Masculino)
Até 39 anos (Masculino)
Até 39 anos (Masculino)
Até 39 anos (Masculino)

De 40 a 49 anos (Masculino)
De 40 a 49 anos (Masculino)
De 40 a 49 anos (Masculino)
De 40 a 49 anos (Masculino)

TÊNIS DE MESA
BARBARA BALDANI FERNANDES NUNES TÊNIS
TÊNIS - DUPLA - Nome da Dupla: REGINA RODRIGUES URBANO
CAMILA MOURA DE CARVALHO

CORRIDA RÚSTICA 10KM Até 39 anos (Feminino)

CARLOS AUGUSTO ESCANFELLA

NATAÇÃO 50M
NATAÇÃO 100M
NATAÇÃO 200M
NATAÇÃO 400M
BIRIBOL

A partir de 50 anos (Masculino)
A partir de 50 anos (Masculino)
A partir de 50 anos (Masculino)
A partir de 50 anos (Masculino)

BRONZE

3º

15

15

OURO
OURO
OURO
OURO
OURO

1º
1º
1º
1º
1º (1/4)

50
50
50
50
30

230

25

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS

CORRIDA RÚSTICA 10KM De 40 a 49 anos (Masculino)

PRATA

2º

25

CRISTIANE MONTENEGRO RONDELLI

NATAÇÃO 50M De 40 a 49 anos (Feminino)

BRONZE

3º

15

15

ERICA ESCARASSATTE

VÔLEI DE PRAIA - Nome da Dupla: REGINA RODRIGUES URBANO

BRONZE

3º (1/2)

15

15

JOSÉ ANTONIO DOSUALDO

BIRIBOL
CORRIDA RÚSTICA 5KM
CORRIDA RÚSTICA 10KM
TÊNIS DE MESA

OURO
BRONZE
BRONZE
BRONZE

1º (1/4)
3º GERAL
3º GERAL
3º

30
60
60
25

175

LEANDRO RENATO CATELAN ENCINAS

BIRIBOL

MARIA DA GRAÇA BONANÇA BARBOSA CORRIDA RÚSTICA 5KM A partir de 50 anos (Feminino)

OURO

1º (1/4)

30

30

BRONZE

3º

15

15

MARIA HELENA FALCO SALLES

NATAÇÃO 50M A partir de 50 anos (Feminino)

OURO

1º

50

50

PATRÍCIA MAEDA

NATAÇÃO 50M
NATAÇÃO 100M
NATAÇÃO 200M
NATAÇÃO 400M

PRATA
OURO
OURO
OURO

2º
1º
1º
1º

25
50
50
50

175

REGINA RODRIGUES URBANO

VÔLEI DE PRAIA - Nome da Dupla: ERICA ESCARASSATTE
TÊNIS
TÊNIS - DUPLA - Nome da Dupla: BARBARA B. F. NUNES
NATAÇÃO 50M De 40 a 49 anos (Feminino)
NATAÇÃO 100M De 40 a 49 anos (Feminino)
NATAÇÃO 200M De 40 a 49 anos (Feminino)
NATAÇÃO 400M De 40 a 49 anos (Feminino)
CORRIDA RÚSTICA 5KM
CORRIDA RÚSTICA 10KM De 40 a 49 anos (Feminino)

BRONZE
PRATA
OURO
OURO
OURO
OURO
OURO
BRONZE
PRATA

3º (1/2)
2º
1º (1/2)
1º
1º
1º
1º
3º GERAL
2º

15
50
60
50
50
50
50
60
25

410

RENATA MENDES CARDOSO

NATAÇÃO 50M Até 39 anos (Feminino)

OURO

1º

50

50

SIDNEY XAVIER ROVIDA

BIRIBOL

OURO

1º (1/4)

30

30

AMATRA XV

CAMINHADA (54 participantes)

108

108

Até 39 anos (Feminino)
Até 39 anos (Feminino)
Até 39 anos (Feminino)
Até 39 anos (Feminino)

2113 2113

TOTAL

AMATRAXV

Classificação Geral dos Jogos da ANAMATRA

10

Colocação

Associação

Pontos

Colocação

Associação

Pontos

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

AMATRA 15
AMATRA 12
AMATRA 2
AMATRA 4
AMATRA 10
AMATRA 24
AMATRA 3
AMATRA 9
AMATRA 1

2113
1284
802
708,67
382
364
327
290
244

10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º

AMATRA 5
AMATRA 13
AMATRA 17
AMATRA 20
AMATRA 21
AMATRA 19
AMATRA 8
AMATRA 23
AMATRA 18

240
189
122
100
90
86,67
76,67
39
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De Olho nos Projetos

Acompanhamento de matérias
legislativas de interesse da 15a Região
Conra os principais anteprojetos e projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional:
1) Aumento do subsídio
Recentemente, foi encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto de
Lei nº 6.218/2013 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata do reajuste
adicional do subsídio do Ministro do STF no percentual de 4,06 % a
partir de janeiro de 2014 (sem prejuízo dos 5,0% da Lei nº
12.771/2012).
Atualmente, o PL encontra-se aguardando deliberação na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP), cujo parecer
do relator, Dep. Roberto Santiago, foi favorável pela aprovação do
projeto.
De acordo com a redação do PL, os subsídios da magistratura nacional
(4,06% mais os 5% da Lei nº 12.771/2012), conforme as regras de
escalonamento, passarão a ser os seguintes:
a) A partir de 1º de janeiro de 2014:
 Ministro do SupremoTribunal Federal: R$ 30.658,42
 Ministro doTribunal Superior doTrabalho: R$ 29.125,50
 Desembargador doTrabalho: R$ 27.669,22
 JuizTitular deVara doTrabalho: R$ 26.285,76
 Juiz doTrabalho Substituto: R$ 24.971,47
b) A partir de 1º de janeiro de 2015:
 Ministro do SupremoTribunal Federal: R$ 32.191,34
 Ministro doTribunal Superior doTrabalho: R$ 30.581,77
 Desembargador doTrabalho: R$ 29.052,68
 JuizTitular deVara doTrabalho: R$ 27.600,05
 Juiz doTrabalho Substituto: R$ 26.220,04
Criação de cargos e funções no âmbito doTRT da 15ª Região
Todo anteprojeto de Lei, antes de ser enviado ao Congresso Nacional,
deve ter o seguinte trâmite:
- Conselho Superior da Justiça do Trabalho: análise do impacto
nanceiro-orçamentário, a pertinência de acordo com as regras
editadas pelo CSJT, bem como um parecer geral com a justicativa do
anteprojeto enviado peloTRT da 15ª Região;
- Conselho Nacional de Justiça: repete-se a análise do impacto
nanceiro-orçamentário, editando-se um parecer em que se aborda
se o anteprojeto está de acordo com as resoluções editadas pelo CNJ; e
- Aprovação pelo eg. Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho,
o qual detém a competência para encaminhar ao Congresso Nacional
anteprojetos de Lei de interesse da Justiça doTrabalho.
Vale ressaltar que os pareceres dos CSJT e CNJ não têm força
vinculante, mas geralmente são respeitados peloTST.
Atualmente, são esses os anteprojetos/projetos de Lei de interesse do
TRT da 15ª Região:
a) CSJT-AL nº 11663-04.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 30 cargos de Desembargador do Trabalho; 240
cargos de analista judiciário, área judiciária; 14 cargos de analista
judiciário, área administrativa; 134 cargos de técnico judiciário, área
administrativa; 63 cargos em comissão e 248 funções comissionadas.
ANDAMENTO ATUAL: Após um período de sobrestamento do exame
da proposta, o Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em razão de já
está ultimando a denição dos novos critérios para análise e
aprovação dos referidos Anteprojetos de Lei, determinou o prosseguimento normal da tramitação da presente proposta de Anteprojeto de
Lei, nos moldes regimentais
Atualmente o anteprojeto está aguardando inclusão em pauta para
deliberação pelo CSJT, cuja relatora é a Conselheira Maria de Assis
Calsing.

c) CSJT-AL nº 11661-34.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 205 cargos de técnico judiciário, área
administrativa; 205 cargos de analista judiciário, área judiciária; 166
cargos em comissão e 1079 funções comissionadas; além da extinção
de 693 funções comissionadas no quadro de pessoal do TRT da 15ª
Região.
ANDAMENTO ATUAL: Após um período de sobrestamento do
exame da proposta, o Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em razão
de já está ultimando a denição dos novos critérios para análise e
aprovação dos referidos Anteprojetos de Lei, determinou o prosseguimento normal da tramitação da presente proposta de Anteprojeto de
Lei, nos moldes regimentais
Atualmente o anteprojeto está aguardando inclusão em pauta para
deliberação pelo CSJT, cuja relatora é a Conselheira Maria de Assis
Calsing.
d) CNJ - Parecer de mérito nº 1758-24.2012.2.00.0000
Proposta de criação de 66 Varas do trabalho; 66 cargos de Juiz do
Trabalho Titular; 1 cargo de Juiz do Trabalho Substituto; 437 cargos de
analista judiciário, área judiciária; 88 cargos de analista judiciário, área
administrativa; 147 cargos de analista judiciário, especialidade
execução de mandados; 219 cargos de técnico judiciário, área
administrativa; 66 cargos em comissão nível CJ-3; 17 cargos em
comissão nível CJ-2; 212 funções comissionadas nível FC-5 e 124
funções comissionadas nível FC-4.
O processo foi encaminhado para o Departamento de Pesquisas
Judiciárias (DPJ), que, em análise de mérito, recomendou a criação de
22 Varas do Trabalho; 23 cargos de Juiz do Trabalho Titular, mediante a
extinção de 23 cargos de Juiz do Trabalho Substituto; 437 cargos de
analista judiciário, área judiciária; 88 cargos de analista judiciário, área
administrativa; 147 cargos de analista judiciário, especialidade
execuçã
o d e
manda
d o s ;
2 1 9
cargos
d
e
técnico
judiciári
o, área
adminis
trativa.
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b) CSJT-AL nº 11662-19.2012.5.90.0000
Proposta de criação de 50 Varas do Trabalho; 72 cargos de Juiz do
Trabalho Titular; 72 cargos de Juiz do Trabalho Substituto; 244 cargos
de analista judiciário, área judiciária; 100 cargos de analista judiciário,

especialidade execução de mandados; 40 cargos de analista judiciário,
área administrativa; 335 cargos de técnico judiciário, área administrativa; 61 cargos em comissão e 338 funções comissionadas.
ANDAMENTO ATUAL: Após um período de sobrestamento do
exame da proposta, o Ministro Carlos Alberto Reis de Paula, em razão
de já está ultimando a denição dos novos critérios para análise e
aprovação dos referidos Anteprojetos de Lei, determinou o prosseguimento normal da tramitação da presente proposta de Anteprojeto de
Lei, nos moldes regimentais
Em face disso, o ilustre relator, Conselheiro Barros Levenhagen,
considerando a edição da Portaria CNJ nº 155, de 6 de setembro de
2013, que designa Grupo deTrabalho para elaborar estudos e formular
propostas para a implementação de Política Nacional voltada à
priorização do primeiro grau de jurisdição dos tribunais brasileiros,
determinou que se aguarde a divulgação dos novos critérios que
deverão balizar o anteprojeto de lei para sua devida e oportuna
apreciação.
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“Nenhum juiz pode ser
obrigado a trabalhar além
dos limites da sua força”
Entrevista com o Presidente e Vice da ANAMATRA

N

o comando da ANAMATRA
no biênio 2013-1015, o Presidente Paulo Luiz Schmidt
e Vice Presidente, Germano Silveira
de Siqueira, concederam entrevista
ao Jornal da AMATRA XV no mês de
outubro, em Campinas, antes da abertura dos Jogos Nacionais e falaram sobre praticamente todos os temas que
aigem os magistrados do trabalho
de todo o País. Na conversa, eles criticaram o regime de metas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, de
acordo com eles, afeta a saúde dos juízes, falaram também sobre seguranças dos magistrados, a política remuneratória, a volta do Adicional por
Tempo de Serviço (ATS), auxíliomoradia e aposentadoria. Além de
analisar o cenário atual de todos os temas, discorreram sobre as ações em
andamentos e as perspectivas de solução dos problemas, destacando
que a união dos magistrados é fundamental para alcançar um futuro melhor em todas as questões.

AMATRAXV

Natural de Santa Cruz do Sul, Schmidt
tem 57 anos e é juiz do Trabalho na 4ª
Região (Rio Grande do Sul). Exconselheiro do Conselho Nacional de
Justiça, foi Vice Presidente da
ANAMATRA na gestão anterior e também foi presidente da AMATRA 4.
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Nascido em Fortaleza (CE), Germano
tem 49 anos, foi Presidente da AMATRA 7 (CE) por dois mandatos (2008 a
2012), e ocupou os cargos de Direitos
de Assuntos Legislativos e de Prerrogativas da ANAMATRA, antes de chegar àVice Presidência.

A seguir, veja a íntegra da entrevista.
Nos últimos anos, principalmente após a criação do Conselho
Nacional de Justiça, o trabalho do
magistrado está vinculado a números: produtividade e metas anuais.
Não se valoriza o trabalho bem feito, mas somente o número de julgamentos, independentemente
da complexidade de cada processo. Como mudar esse quadro?

0Paulo Schmidt: Infelizmente, é
uma política que traduz o Judiciário
para a sociedade apenas em números. Não importa como a causa é julgada, desde que seja julgada. Esse excessivo apelo à proliferação de metas
em todos os sentidos acaba por estourar nas costas do juiz. Mas o que
mais me chama atenção nesta questão é a postura do Judiciário trabalhista. Nas reuniões em que são denidas as metas anualmente, o CNJ organiza de tal forma que os próprios tribunais é que denem essas metas.
Por incrível que pareça, o ramo que
mais agrava as metas é o trabalhista.
Em um determinado ano o CNJ deniu que até dezembro daquele ano
deveriam ser julgados todos os processos em fase de conhecimento ajuizados até dezembro de tal ano. O Judiciário trabalhista propôs dois anos
a mais, ou seja, deveriam ser julgados
processos até 2006 e foi proposto até
2008. Obviamente, isso não vem
acompanhado da devida estrutura,
além do aspecto de competição que
se dá entre os tribunais, que fazem
“ranqueamento” interno e no nal

descontam tudo sobra mesmo é para os juízes e servidores do 1º grau.

0Germano Siqueira: Isso tudo, na
verdade, decorreu da alteração constitucional pela Emenda 45. Infelizmente, nosso regime está baseado
nos números e não na qualidade das
decisões judiciais. A Emenda 45 aumentou essa competitividade, a
quantidade de julgamentos e a regulamentação da emenda para critérios
de promoção se deu pelo CNJ, não só
no regime de metas. Um sistema que
coloca a Magistratura no desmerecimento na verdade, e do ponto de vista da saúde ocupacional leva o juiz para uma degradação sem precedentes. O CNJ não cumpre sua missão institucional neste ponto, porque leva a
Magistratura para algo que a gente
não esperava.
A saúde do magistrado tem se
deteriorado dia após dia, principalmente com a cobrança excessiva dos órgãos scalizadores do
próprio Poder Judiciário (CNJ,
CSJT e CGJT). Há estudos médicos,
inclusive da Anamatra, apontando que cerca de 40% dos magistrados sofrem depressão. As causas
prováveis são o volume de trabalho e das pressões exercidas por essas entidades. Qual o caminho para alterar este quadro?

0Paulo Schmidt: Nós não temos dúvida na ANAMATRA, a partir de pesquisa encomendada alguns anos
atrás, que a principal causa do agravamento da saúde ocupacional física

e mental dos juízes decorre da excessiva carga de trabalho. O caminho para alterar isso é enfrentar a raiz do problema, que está no regime de metas.
É por isso que a ANAMATRA, no encontro ocorrido em setembro deste
ano promovido pelo CNJ, preparatório ao encontro nacional que ocorre
em novembro, se opôs frontalmente
ao regime de metas se ele não vier
acompanhado da estrutura adequada para o juiz de primeiro grau especialmente. Não vamos nos esquecer
que essas condições em alguns tribunais também se repetem, mas é essencialmente no 1º Grau que está a
principal consequência da excessiva
carga de trabalho. Para nós estancarmos esse progressivo processo de
adoecimento da Magistratura temos
que reverter o regime de metas da forma como ele está hoje.

0Germano Siqueira: Neste ponto
tanto a AMATRA XV como a ANAMATRA já zeram estudos nesse sentido
e são muito preocupantes. Os gargalos estão em competitividade e em
estrutura, especialmente no 1º Grau.
São os elementos que temos que tra-

“

Neste contexto, a AMATRA XV
aprovou recentemente em assembleia, o que no âmbito da 15ª Região chamamos de Pauta Referência, que é uma pauta além da qual
o associado entende que há um
comprometimento sério da qualidade de vida, da saúde, da convivência e das outras atividades. E,
pela primeira vez, ela foi estendida e aprovada também para o Tribunal, em número de processos e
votos. Como a ANAMATRA vê a estipulação de parâmetros para uma

pauta humanizada?

0Paulo Schmidt: Nós não temos
uma discussão acabada sobre esse tema, embora tenha sido iniciada. No
início do próximo ano, certamente será um tema debatido pelo Conselho
de Representantes da ANAMATRA,
especialmente porque em algumas
AMATRAs, como é o caso da XV, existem deliberações nesse sentido. Recentemente, Pernambuco adotou
uma medida parecida. Essa é também uma forma de enfrentamento
do regime de metas a pauta humanizada. Nenhum juiz pode ser obrigado
a trabalhar além dos limites da sua força. Agora, isso demanda uma ação política coletiva. Se a região não tomar
consciência e der encaminhamento
nesse sentido não será possível tratar
individualmente cada demanda. A solução do problema está no provimento de estrutura, porque a sociedade brasileira tem direito à prestação judicial célere, mas não com o sacrifício da saúde dos juízes.

0Germano Siqueira: É muito claro
que o Judiciário trabalhista não tem o
número de juízes por habitantes pelo
critério constitucional que os outros
ramos do Judiciário têm, principalmente em relação à demanda. Quando um juiz pede uma pauta humanizada ele está simplesmente dizendo
que não consegue ir além da sua força. Um juiz trabalha aos nais de semana, feriados, nas férias e em nal
de ano. Uma pauta que reduza a carga de trabalho que ele tem hoje vai
dar tempo para ele respirar. Tenho vários colegas que me dizem “meus -

AMATRAXV

Os resultados são
muito significativos
em relação à
depressão, mas não
só, também em
relação a doenças
cardíacas.”
Germano Siqueira

balhar para combater as causas do
adoecimento dos juízes. Nós trabalhamos em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais em um
estudo muito aprofundado com cerca de 800 juízes no Brasil todo. Os resultados são muito signicativos em
relação à depressão, mas não só, também em relação a doenças cardíacas.
Em um encontro da AMATRA 1 (RJ),
nós também discutimos recentemente um outro indicador de depressão que é a Síndrome de Burnout
(distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intensos, cuja causa está
intimamente ligada à vida prossional). E a gente discute isso muito pouco. Ou a Magistratura olha pra si e pra
esse regime de competição e de metas com preocupação, sobre o que estamos fazendo de nós mesmos, ou a
coisa estará perdida e eu acho que já
está. Acho que chegou a hora da resistência, uma resistência terapêutica. E tem o CNJ, que não tem que ter
o papel somente punitivo, mas sim
de planicação da Magistratura.
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lhos cresceram e eu nem os vi direito”.
Eles não estão 'poetando', eles estão
falando do mundo real. Isso varia um
pouco de região para região, mas hoje no Brasil, com a alteração de competência da Justiça do Trabalho, negar estrutura é extremamente danoso, para a sociedade e para o juiz.

0Paulo Schmidt: A ANAMATRA tem
trabalhado muito no Congresso Nacional em relação à tramitação da LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias), que
orienta a elaboração do orçamento. É nessa lei que
está a exigência do parecer prévio do CNJ. Nos inserimos em uma discussão com vários parlamentares sobre isso. O que o
CNJ tem como atribuição
na lei de diretrizes orçamentárias é a emissão de
parecer. Mas o nosso movimento é para que o plenário altere o respectivo artigo da LDO, de modo que
um projeto de lei que cria
despesas de iniciativa de
órgão do Poder Judiciário
pode estar acompanhado
do parecer prévio do CNJ ou apenas
com o comprovante de que requereu o parecer ao CNJ. Porque não é tolerável aos olhos dos parlamentares e
muito menos aos nossos. Se a Casa
aprovar essa alteração legislativa, a remessa pelo TST do projeto de lei ao
CNJ pode ocorrer ao mesmo tempo
em que se encaminha o projeto ao
Congresso, pois bastará o comprovante de que requereu o parecer. Se
essa questão se resolver, solucionaremos um gargalo importante da tramitação dos projetos de lei.

AMATRAXV

A segurança pessoal e da família do magistrado é um fator preocupante no contexto atual. Quais
são as ações da ANAMATRA sobre
este assunto tão importante?
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0Germano Siqueira: O CNJ editou
uma resolução alguns anos atrás tratando de segurança e, no primeiro
momento, excluiu a Justiça do Trabalho. Naquela ocasião, levamos ao relator que a Justiça do Trabalho não poderia car de fora por conta de vários
episódios de violências em Varas de
todo o País. Depois, houve uma revi-

são incluindo a Justiça do Trabalho. E
isso foi revisado e novamente a Justiça do Trabalho foi deixada de fora. Para ter uma ideia, diziam que era um ramo do Judiciário infenso a atos de violência, quando não é. Mais uma vez levamos a outro relator os episódios recentes, como o de um colega da 8ª
Região, ameaçado de morte por um
fazendeiro que está envolvido em assassinato de camponeses na região.
Então há essa falsa ideia de que a Justiça do Trabalho é esse paraíso e que

“

A sociedade
brasileira tem direito
à prestação judicial
célere, mas não com
o sacrifício da saúde
dos juízes.”
Paulo Schmidt

as lides trabalhistas não envolvem a
potencialidade de atos de violência. É
importante lembrar que se a violência no Brasil antes era concentrada
em regiões, hoje ela é absolutamente
disseminada. Em razão disso temos,
via CNJ, de integrar a Justiça do Trabalho no mapeamento e no combate da violência nos tribunais e varas.
Infelizmente, os tribunais não têm agido de forma efetiva e por isso temos
que fazer as cobranças pontuais.

0Paulo Schmidt: Quando chegam
notícias de ameaças ao conhecimento da ANAMATRA, nós acionamos os
órgãos de segurança como a Polícia
Federal e o Ministério da Justiça, principalmente, pois a ANAMATRA não
tem meios e nem competência para

prover segurança pessoal para juízes
ameaçados.
Em relação à política remuneratória da Magistratura, qual a expectativa para a recomposição do
subsídio?

0Paulo Schimdt: Esse é o tema mais
sensível, não só para a Magistratura
trabalhista, mas para todos os juízes.
N o ú l t i m o m ê s d e A g o s t o, a
ANAMATRA, a Ajufe e a AMB elaboraram duas minutas de Anteprojetos de Lei. A primeira
aumenta o subsídio dos
Ministros do STF para R$
37 mil em janeiro de 2014
e para R$ 39 mil em janeiro
de 2015. Esses valores recomporiam toda a defasagem que nós experimentamos desde 2006. Mas,
na verdade não deveria
ser desde 2006, e sim desde 2005, porque o PL que
veio a xar o valor do subsídio, enviado pelo STF, foi
remetido em 2004 (R$
24.500,00 a partir de janeiro/2005). Na negociação
com o Executivo o projeto acabou
sendo desdobrado, com R$ 21,5 mil
em janeiro de 2005 e R$ 24,5 mil em janeiro de 2006. Portanto, os levantamentos inacionários para apurar perdas deveriam iniciar em janeiro de
2005, e não desde 2006 como temos
observado. O correto seria resgatar o
valor do poder aquisitivo de R$ 24,5
mil em janeiro de 2005 e atualizar os
cálculos a partir de então. Infelizmente, agora em 2013, o Ministro Joaquim (Barbosa, Presidente do STF) enviou um PL com reajuste de 4,06%,
projeto esse que, a bem da verdade, tinha uma incorreção técnica felizmente sanada pelo relator no substitutivo que apresentou. Da forma como foi enviado, poderia acontecer pela primeira vez na história – a remessa de um projeto de lei prevendo
um rebaixamento percentual de um
reajuste já garantido em lei. O fato de
antecipar 4% para 2014 sem reescrever o inciso III - que trata de 2015 – poderia importar na perda dos 5% em janeiro de 2015 em troca de 4% um ano
antes. A minuta foi reescrita e hoje o
projeto tramita com a redação certa,
porém muito aquém do que é devi-

do. O grande problema de tramitação deste projeto é que está faltando
articulação do STF com o Poder Executivo, pois as lideranças do Governo
na Câmara obstruíram a tramitação
do projeto e obviamente vão continuar obstruindo se esse diálogo não
for estabelecido. Nós da ANAMATRA
estamos com a responsabilidade histórica de reavaliar esse modelo em
que o teto é o subsídio dos Ministros
do STF. Quem sabe um subsídio para
agentes políticos, que incluiria a Magistratura, que não seja o teto de servidor. Mas é uma ideia que temos que
trabalhar muito porque é uma mudança radical, que exige alteração
constitucional e nada disso é fácil. A
responsabilidade histórica é da ANAMATRA, que tem o coletivo associativo mais vivo da Magistratura brasileira. E, sem falsa modéstia, a Magistratura dos outros ramos espera muito
dos juízes do trabalho nessa questão.
Eles têm a compreensão que temos
acúmulo para fazer essa discussão.

0Germano Siqueira: Na verdade o
projeto de lei aprovado, que estabeleceu essa regra de 15% dividido por
três, fez uma liquidação antecipada
de perdas, mas deixou para trás a perda inacionária que a gente sempre
falou que tinha. O Ministro Joaquim
mandou o projeto que não era o nosso, com outro contexto, com outros
números que ele, infelizmente, não
acolheu. O fato é que a articulação política com o Legislativo e com o Executivo por parte do Judiciário é absolutamente desastrosa, ou por falta de
vontade política, ou por inaptidão ou
pelo simples fato de os Ministros do
Supremo não terem o mesmo sentimento que o restante da Magistratura. O fato é que não há vontade real e
política de conduzir essa demanda. O
Parlamento diz que“quem está legitimado para conversar conosco é o Presidente do Supremo”. Foi assim com a
Ministra Ellen Gracie, com o Ministro
Peluso, com o Ministro Carlos Ayres e
agora com o Ministro Joaquim Barbosa, que é o que é, e age como age.
Temos a perspectiva agora com o Ministro Ricardo Lewandowski, mas aí é
para um tempo mais adiante. A ideia
é brigar pela recomposição plena.

0Paulo Schmidt: Esse é um dos projetos mais caros para a ANAMATRA e
para as AMATRA's. O restabelecimento do ATS é a volta de um certo sentido para a carreira, que hoje não temos mais. É claro que a tática que nós
sempre adotamos pecou do ponto
de vista político, especialmente com
o Parlamento. “Isso é mais um aumento que os juízes estão querendo,
não passa de uma demanda corporativa”, eles dizem. O reexo do desestímulo na carreira já criou um problema institucional, pois não pode mais
ser tida e havida como uma demanda meramente corporativa. Felizmente, os tribunais já perceberam isso. Concursos que não aprovam,
quando aprovam o candidato não assume, quando assume se exonera.
Têm também aposentadorias precoces, um quadro de evasão que fez cair
a cha dos tribunais. Quando isso afe-

“

Não dá pra falar de
valorização da
Magistratura com
discurso vazio ou
sem ações
concretas”.
Paulo Schmidt

ta a carreira, a própria instituição, passa a ser um problema institucional.
Com isso, nós estabelecemos como
estratégia, junto com a AMB e a Ajufe,
conversar com as lideranças políticas
nos estados, convocadas pelos tribunais. Infelizmente, os calendários eleitorais da AMB e da Ajufe têm atrapalhado a atuação conjunta, o que não
tem impedido a ANAMATRA de continuar trabalhando. A ideia é concluir
esse processo para que o ATS vire
agenda política do Parlamento. E nada melhor que os parlamentares receberem uma demanda institucional
dos tribunais dos seus estados, isso
tem outro efeito. O restabelecimento
do ATS é uma prioridade e acreditamos que essa tática dará resultado.

0Germano Siqueira: Com todos os
deputados e senadores com quem
eu falei até hoje não encontrei nenhum que fosse contra o ATS, há uma

unanimidade nessa questão. É uma
proposta muito legitimada, mas o Governo trata como um ajuste de contas e centraliza muito essas propostas
legislativas. O diálogo com o Governo Federal é muito fechado e a ideia
de envolver não só as entidades de
classe, mas também os tribunais de
todas as regiões, é para gerar um base de apoio no Parlamento para evitar que colegas que foram aprovados
ontem estejam na mesma classe que
colegas com 20, 25 anos de carreira e
recebam a mesma remuneração. Todos com quem falamos compreendem que isso não é justo. Acho que
há uma possibilidade concreta de restabelecer o ATS, mas a custa de muito
trabalho.

0Paulo Schmidt: Com a nova composição do CNJ, nós levamos essa preocupação no sentido de que essa
também seja uma pauta do CNJ, porque não dá pra falar de valorização da
Magistratura com um discurso vazio
ou sem ações concretas. Esperamos
que o Conselho, como instituição, venha se envolver nessa que é uma demanda de todos os juízes.
Em vários Tribunais Regionais
do Trabalho houve a aprovação do
pagamento do auxílio-moradia,
que logo foram suspensos pelo
Conselho Nacional de Justiça. Qual a expectativa de ser aprovada e
regulamentada pelo CNJ?

0Paulo Schmidt: Eu considero uma
demanda justa, mas que tem grande
diculdade de aprovação no CNJ,
não pela verba em si, mas pelo que
ela já produziu de efeito no âmbito
dos estados. Têm 11 estados em que
os TJs pagam, de alguma forma, auxílio-moradia. A repercussão negativa
disso é muito grande, além de não se
conhecer a posição do Supremo na
matéria. Recentemente, a ANAMATRA voltou a peticionar para que o
CNJ examine a regulamentação do
Procurador-Geral para o Ministério
Público da União, para que essa seja
uma tentativa de reiniciar esse debate e não de acabá-lo. O que nos chama muito a atenção é a vontade política do CNJ quando de enfrentar essa
questão quando estão em foco os Tribunais do Trabalho, pouca em relação aos Tribunais de Justiça e nenhu-
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E sobre a aprovação da Emenda
Constitucional que recria o adicio-

nal por tempo de serviço (ATS)?
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Entrevista

ma em relação aos Tribunais Superiores. A ANAMATRA chegou a provocar
o Conselheiro Relator quando ele pediu informações aos Tribunais de Justiça, Federais e do Trabalho, para que
o zesse em relação aos Tribunais Superiores. E a resposta nos surpreendeu muito:“O CNJ não é secretaria da
ANAMATRA” e que nós poderíamos
obter essas informações com os Tribunais Superiores. Nós gostaríamos
de conhecer o que pensam os Tribunais sobre essa questão, porque isso
é um tratamento anti-isonômico.

0Germano Siqueira: Na verdade,

AMATRAXV

nessa matéria falta republicanismo,
porque nós temos postulado que todos na Magistratura sejam tratados
igualmente e o CNJ nega-se, peremptoriamente, a tratar essa questão. Nós postulamos ao
CNJ que a Magistratura seja tratada sob uma perspectiva de unidade e o
CNJ fugiu. Chamo à atenção que 11 TJs regulamentaram a matéria concedendo auxílio-moradia
aos magistrados e os Tribunais Superiores tratam
da matéria também e por
isso não há razão para
que os Tribunais do Trabalho não possam regulamentar a matéria por ato
próprio. O CNJ deve, ao
menos, dizer o motivo pelo qual os juízes do trabalho não podem receber no mesmo patamar dos
juízes estaduais. Mais incompreensível, ainda, são as leis estaduais não serem questionadas pelo CNJ. Há alguns anos levamos ao CNJ uma proposta de ato normativo de auxíliomoradia e estava bem encaminhado.
Entretanto, o Conselho acabou não
editando uma regulamentação nacional que resolveria a matéria até o julgamento das ADINs que estão pendentes de julgamentos no Supremo.
E o próprio Supremo daria uma grande contribuição à matéria se julgasse
as ações que estão lá pendentes. As
próprias ações previdenciárias estão
lá pendentes dormindo nas gavetas
do SupremoTribunal Federal .

16

Uma das grandes preocupações dos magistrados é com relação à aposentadoria. As últimas re-

formas constitucionais retiraram o
direito à aposentadoria integral,
igualando os magistrados com os
servidores. Essa alteração atingiu
principalmente aqueles que ingressaram no serviço público após
2003. É possível reverter essa situação? Há algum trabalho para que
a ADIN da Anamatra que questiona a EC 20/98 seja julgada?

0Germano Siqueira: Já passou da
hora de ser julgada, porque nosso entendimento é que os argumentos
são fortes. Já estivemos com o relator
e pedimos que ele levasse a matéria
ao plenário, mas até agora não foi colocado em pauta.
0Paulo Schmidt: É bom deixar claro
que a ANAMATRA, desde 2003, foi a

única entidade de magistrados que
questionou a Reforma da Previdência, com a Emenda 20/1998, que tem
uma inconstitucionalidade tão gritante, que se o Supremo levar ao plenário em 15 minutos pode concluir o
julgamento, porque ele é um erro insuperável, não tem margem para discussão. O destino é inapelavelmente
a inconstitucionalidade. O melhor argumento é, sem dúvidas, a inconstitucionalidade formal, porque é defeito de votação, inclusive de contagem
equivocada. A AMB encampou as
ADINs da ANAMATRA, entrando com
outras com o mesmo teor. Todas elas
estão com o mesmo relator (Ministro
Gilmar Mendes) que está solenemente não relatando todas, pois elas
vão fazer aniversário de 10 anos daqui a pouco. Talvez a forma de levar a
matéria ao plenário seja em sede de
recurso extraordinário, estamos avali-

ando, se não dá por um meio tem
que ser por outro.
O que os associados das
AMATRAS e da ANAMATRA podem esperar de um futuro um pouco mais próximo sobre todos esses
temas tratados?

0Paulo Schmidt: O que não vai faltar
nunca na direção da ANAMATRA é
disposição de trabalhar no enfrentamento dessas graves questões, o que
é garantido por esse salutar processo
de renovação da direção a cada dois
anos e que não permite reeleição nos
cargos, porque o estatuto da
ANAMATRA estimula essa renovação
de quadros e renovação de força para
trabalhar. Tenho muita expectativa
que esse cenário do ATS pode se traduzir em uma correlação
de forças mais favorável logo ali na frente, apostando neste trabalho que estamos fazendo nos estados. Em relação aos subsídios, acho que conseguimos aprovar esse projeto,
talvez ainda esse ano concluir a votação dele, bastará para isso a gente trabalhar, pois começou agora a tramitação e apostar
que em algum momento
o Presidente do Supremo
vai fazer alguma interlocução com o Parlamento.
0Germano Siqueira: Eu tenho ouvido de muitos colegas que as coisas
têm cado ruins, que o cenário não é
bom. Isso tudo é verdade, ante a conjuntura atual. O que é verdade também é que se não fosse a luta de todos nós, da ANAMATRA, da AMATRA
XV e de todas as outras associações,
tenho certeza absoluta que estaria
muito pior. O que nós todos temos de
fazer é estarmos juntos, intensicar a
nossa força coletiva para ter o sentimento de reverter esse quadro. Só
não fazemos mais quando é impossível. Temos de compreender que há
do outro lado, e até do nosso lado, forças que antagonizam com as nossas
expectativas. Mas é fundamental nós
nos mantermos unidos, com essa
vontade de lutar, de reagir, porque o
daqui a pouco pode não ser tão bom,
mas o mais pra frente poderá ser.

Trabalho Justiça e Cidadania

TJC: história
de sucesso na
15 a Região

O

ProgramaTrabalho Justiça e
Cidadania, neste ano de
2013, em Campinas, tem
mais uma história de sucesso a ser
contada. Coordenado pela Diretora
de Direitos Humanos e Cidadania da
AMATRA XV, juíza Cristiane Montenegro Rondelli, o programa iniciou 2013
com a capacitação de mais de 100
professores da rede de ensino municipal, além de cerca de 10 educadores de ONGs que trabalham com pessoas carentes em Campinas e região.
Na primeira fase, a capacitação aconteceu na sede do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, no plenário, onde foram realizadas as palestras
sobre Direito do Trabalho em geral,
por juízes que se disponibilizaram a
compartilhar suas experiências e conhecimentos com os professores e
educadores. Foram realizadas ocinas de discussão sobre diversos temas como Proibição do Trabalho
Infantil, Saúde e Segurança do Trabalhador, Trabalho Doméstico, Assédio
Moral e Direitos e Deveres do Trabalhador. As cartilhas editadas pela ANAMATRA serviram de suporte pedagógico para professores nas escolas e
foram fornecidas nesta capacitação.
A AMATRA XV formalizou uma parceria com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, por meio da equipe do Programa de Educação Previdenciária (PEP), também desenvolveu um excelente trabalho na área.
Na capacitação foi disponibilizado
material pedagógico aos professores
atendidos e ofertadas informações
valiosas sobre Previdência Social.

ram as secretarias, a distribuição, viram os processos e perceberam um
pouco a rotina neste ambiente.

De acordo com a coordenadora do
TJC na 15ª Região, nestas visitas os juízes tiveram contato com as diferentes realidades de uma população carente de informações e de direitos.
“Mesmo vivendo numa cidade rica
como Campinas, esses cidadãos sofrem lesões a seus direitos mínimos e
não sabem onde buscar ajuda. A proximidade de um magistrado é um vislumbre de esperança. O juiz é inicialmente recebido como um ser distante e inatingível. Quando começam a
falar, recebem uma avalanche de pedidos de esclarecimentos, envoltos
de sentimentos angustiantes daqueles que clamam por justiça social. Muitas das respostas não satisfazem essa
ânsia de cidadania, mas ao menos
um juiz ouviu o que tinham a dizer”,
comenta ela.

A partir do trabalho desenvolvido pelos professores e da troca de experiência nas visitas dos juízes e ao fórum, a nalização do programa se dá
pela arte. Na“culminância”cada escola demonstra o que aprendeu por
uma apresentação artística, que pode ser desde um teatro, uma música,
poesia, fotograa, trabalhos em artes
plásticas. Os professores estimulam
os trabalhos artísticos a partir dos temas desenvolvidos pelo TJC.

Para Cristiane, essa experiência é extremamente enriquecedora para a
formação pessoal do magistrado que
vai até a escola da periferia, tem o contato com essa população, sem que haja o ltro do processo judicial, a petição inicial relatando a história ou o advogado envolvido nessa descrição.
“O próprio cidadão que teve seu direito lesado, e, muitas vezes, nem buscou uma solução, expõe sua dor e suas perdas. A sensibilização é mútua:
do juiz, que se depara com a realidade escancarada, e da comunidade,
que teve esse acesso, com a identicação do ser humano na gura do
magistrado”, arma a coordenadora
do programa.
Os professores e alunos também foram convidados a conhecer o Fórum
Trabalhista de Campinas e alguns alunos assistiram audiências, conhece-

A Culminância consiste nesta apresentação. As escolas são reunidas e esses trabalhos são expostos. Neste ano
a Culminância será realizada no Ginásio Coliseu da Unisal, também parceira nesse programa, nos dias 25 e 26
de novembro, das 19h30 às 22h00.
Uma pequena amostra dos trabalhos
artísticos desenvolvidos na culminância de 2012 foi apresentada no
Congresso doTRT-15, realizado em junho, no Theatro de Paulínia, com a
apresentação do coral com as paródias de músicas do Caymmi, Chico Buarque e também com um repente criado pelos alunos. Uma enorme colcha
de retalhos com depoimentos e desenhos sobre direitos também foram expostos no mesmo congresso. “Quem
teve a oportunidade de ver esses trabalhos, com certeza se emocionou”,
conta Cristiane.
Segundo ela, há uma enorme expectativa na realização do evento, uma
vez que “a cada ano as produções se
aprimoram e os alunos demonstram
que o pouco contato que tiveram
com noções básicas de direito e cidadania podem gerar sentimentos nobres, manifestados pela arte.”

AMATRAXV

Após a capacitação dos educadores,
a segunda fase do programa foi desenvolvida com a visita dos juízes às
27 escolas de Educação de Jovens e
Adultos (EJA, o antigo supletivo) de

Campinas para tirar as dúvidas e dar
novos esclarecimentos aos mais de
1,5 mil alunos beneciados.
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AMATRA XV em Ação

AMATRA XV
em Ação
Conra os requerimentos apresentados nos primeiros meses da Gestão 2013/2015.
Muitas outras ações que não foram formalizadas através de requerimentos administrativos
podem ser consultadas no site da AMATRA XV na área AMATRA EM AÇÃO.

AMATRAXV

Diárias - Majoração - 000.2013.ENC.P
ASSUNTO Pleito para o reajuste das diárias pagas aos Magistrados do TRT da 15ª. Região, em razão do aumento signicativo de despesas com alojamento e alimentação, bem como considerando os efeitos inacionários que corroeram o valor real das diárias. Pleiteou-se a unicação das faixas de valores para a primeira instância em razão da Resolução 124 do CSJT.
ÚLTIMO ANDAMENTO Na reunião periódica com a Presidência do TRT-15 em 31.07.2013, deliberou-se que os novos valores das diárias, a partir do mês de agosto, seriam reajustados como segue: desembargadores, R$486,00; juízes titulares e
substitutos, R$460,00. Determinou-se também fossem tomadas as medidas administrativas necessárias para a majoração
das diárias em 2014 com base no valor percebido pelos Ministros do STF, ou seja, R$614,00. Como resultado, teríamos diárias de R$583,30 para desembargadores, e de R$552,60 para juízes titulares e substitutos. Em 01.08.2013 foi publicada a Portaria GP 45/2013 que xa os valores das diárias nacionais e internacionais devidas aos magistrados e aos servidores no âmbito doTribunal Regional doTrabalho da 15ª Região.
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Diárias - Suspensão e Revisão Administrativa RA 03-2013 e RA 02-2011 - 001.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento ao TRT-15 para que haja a suspensão dos efeitos das alterações havidas na RA 02/2011 (regulamenta a concessão de diárias, a aquisição de passagens aéreas e a indenização de transporte interurbano), em razão da edição da RA 03/2013. Além disso, pretendeu-se a revisão administrativa da norma para resgatar a redação anterior. O requerimento recebeu a seguinte numeração na AMATRA XV 001.2013.REQ.P.
ÚLTIMO ANDAMENTO A questão foi encaminhada denitivamente na reunião com o PRESIDENTE do TRT-15 no dia
31.07.2013. Em síntese, deliberou-se o seguinte: a) Serão extirpadas da norma regional as restrições não estabelecidas na Resolução 124 do CSJT para percebimento de metade da diária (quando não há pernoite). Assim, não mais será necessária a
“justicativa expressa de locomoção urbana, no local do deslocamento, com recursos próprios”, presumindo-se, pois, tal necessidade. A alínea“a”, do inciso II do artigo 4º. da RA 02/2011 assumirá redação idêntica à alínea“a”, do inciso II, do artigo 2º.,
da Resolução 124 do CSJT, ou seja:“quando o deslocamento não exigir pernoite fora da localidade de exercício”. b) Será retirada da norma regional a vedação de pagamento de diárias para deslocamento na mesma região metropolitana. c) Permanecerá na norma regional a vedação a pagamento de diárias para deslocamento entre municípios limítrofes quando não
houver pernoite na localidade de exercício.Todavia, cria-se a possibilidade de a Presidência do TRT editar Portaria excepcionando a aplicação da vedação em razão de circunstâncias especiais, devidamente justicadas. Regulamentação Administrativa e Portarias já publicadas.

Consolidação Convênios AMATRA XV - ESMAT 15 -TRT 15 - EJUD 15 - 002.2013.REQ.E
ASSUNTO Requerimento com proposta para a consolidação dos Convênios entre AMATRA XV, TRT-15, ESMAT 15 e EJUD
15.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 20.08.2013, durante solenidade no Gabinete do Presidente do TRT-15, desembargador Flavio
Allegretti de Campos Cooper, foi assinado o Convênio entre AMATRA XV, ESMAT 15,TRT-15 e EJUD-15.
Instituição de Programa Anual de Check-up Médico e Concessão de Licenças - 003.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento para instituição de programa anual de check-up médico em favor de todo o corpo de Magistrados e concessão de licenças de pelo menos um dia por ano para a realização dos exames e de pelo menos outro dia para a
consulta de acompanhamento.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 02.10.2013, despacho do Presidente doTribunal Flavio Allegretti de Campos Cooper que encaminha o processo para análise do Desembargador Presidente da Comissão de Assuntos Administrativos Fernando da Silva
Borges.
PJe - Realocação Servidores - Assistentes Juízes Substitutos - 004.2013.REQ.P
ASSUNTO No contexto da implantação do PJe-JT em primeira instância, a AMATRA XV deliberou perquirir a manutenção
quantitativa de todos os servidores atualmente lotados em primeiro grau. Além disso, na esteira das ações para assegurar a
disponibilização de assistentes a todos os juízes do trabalho substitutos, propõe a realocação dos servidores em virtude da
implantação do PJe-JT para essa função.
ÚLTIMO ANDAMENTO Durante a Reunião Periódica da AMATRA XV com a Presidência do TRT-15 foi assinado o Ato Regulamentar n.º 13/2013, que estabelece as atribuições dos Assistentes Técnicos de Vara do Trabalho FC-04 e dá outras providências. Em linhas gerais, seguiu-se a proposta aprovada pelo Presidente doTRT-15 na reunião anterior.
Compensação Atividades Formação sem Prejuízo da Atividade Jurisdicional - 005.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento para compensação de horas dedicadas à frequência de atividades de formação continuada sem
prejuízo da atividade jurisdicional.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 01.10.2013, despacho do Presidente doTribunal Flavio Allegretti de Campos Cooper que encaminha o processo para análise do Desembargador Presidente da Comissão de Assuntos Administrativos Fernando da Silva
Borges.
Regulamentação Administrativa da Ajuda de Custo Moradia - 006.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento objetivando a regulamentação administrativa do direito ao recebimento de ajuda de custo para
moradia (art. 65, II, da LOMAN) para todos os Magistrados doTrabalho em atividade jurisdicional na 15ª Região, em primeiro
e segundo graus.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda inclusão do processo administrativo na pauta do OE para julgamento.
Atualização Monetária de Passivos - STF ADI 4357 - 007.2013.REQ.P
ASSUNTOTendo em vista a recente decisão do STF sobre os parâmetros para atualização monetária de passivos (ADI
4357), a AMATRA XV deliberou questionar os parâmetros utilizados atualmente para a atualização monetária de passivos.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 08.10.2013, decisão do Presidente doTRT-15 que reconhece a interrupção da prescrição em face das pretensões deduzidas pela AMATRA XV no requerimento, especialmente quanto à utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) para atualização monetária de passivos (ADI 4357).
Discussão dos Critérios de Pontuação da EJUD para Merecimento - 008.2013.REQ.E
ASSUNTO Requerimento para propor alterações nos critérios de pontuação para aferição do merecimento dos Magistrados em concursos de promoção em virtude da discussão em curso no Conselho da EJUD-15 e da oportunidade concedida
à AMATRA XV para apresentar sugestões.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 16.07.2013 houve manifestação nal da AMATRA XV quanto às alterações propostas para os
critérios de pontuação para a aferição do merecimento dos Magistrados em concursos de promoção. O requerimento
aguarda decisão do Conselho Consultivo da EJUD.

AMATRAXV

Regulamentação Administrativa Ajuda de Custo Mudança eTransporte - 009.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento objetivando a regulamentação administrativa do direito ao recebimento de ajuda de custo para
mudança e transporte (art. 65, I, da LOMAN) para todos os Magistrados do Trabalho em atividade jurisdicional na 15ª Região, em primeiro e segundo graus.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda deliberação da Presidência.
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Proposta de Padronização dos Procedimentos dos Ociais de Justiça - 010.2013.REQ.C
ASSUNTO Pedido de providência quanto à padronização dos procedimentos dos Ociais de Justiça, no qual a AMATRA XV
externou a sua posição quanto as mudanças sugeridas que visam atualizar a CNC e deduziu pretensões pertinentes.
ÚLTIMO ANDAMENTO A Amatra XV, em sua manifestação nal sobre o pedido de padronização das atividades dos Ociais de Justiça, em suma, requer seja considerada a vigência de expressos textos normativos que disciplinam as questões tratadas. Ademais, pugna que quaisquer alterações observem as inovações trazidas pelo PJE. Assim requer não haja qualquer
alteração da CNC, neste momento, rejeitando as propostas formalizadas pela Associação dos Ociais de Justiça da 15ª Região. Aguardando prazo para manifestação do Sindiquinze.
Aposentados Pensionistas - Recebimento Boa-fé - Restituição - 011.2013.REQ.P
ASSUNTO Tendo em vista os processos administrativos em curso no âmbito do TRT-15 para que aposentados e pensionistas devolvessem valores recebidos com fulcro no artigo 184 da Lei nº.1.711/52 e inciso II do artigo 192 da Lei nº.8.112/90, a
AMATRA XV apresentou requerimento a m de evitar tal devolução. Pleiteia-se o reconhecimento de que os valores pagos
foram recebidos por absoluta boa-fé e, consequentemente, o reconhecimento de que é incabível a restituição, nos termos
da Súmula nº.249 doTCU e Súmula nº.34 da AGU.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 06.08.2013, despacho do Presidente do TRT-15 que determinou, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das medidas tendentes à restituição dos recursos reputados indevidamente recebidos por todos os magistrados aposentados, a título de vantagens do inciso II do art. 184 da Lei nº 1.711/1952 e do inciso II do art. 192 da Lei nº
8.112/1990, após a edição da Resolução CSJT nº 76/2010, para que se oportunize a ampla defesa e o contraditório dos interessados. Em 17.09.2013, remetidos os autos para Gabinete daVice-Presidência Administrativa para incluir em pauta do OE.
EJUD-15 - Regulamentação Contagem Atividades do PTJC - 012.2013.REQ.E
ASSUNTO A AMATRA XV propõe à Escola Judicial a regulamentação administrativa da contagem das atividades pedagógicas do Programa,Trabalho, Justiça e Cidadania no contexto das ações que são computadas como atividades de formação
continuada dos Magistrados, para efeitos da carga mínima de formação continuada a que alude a Resolução 09/2011 da
ENAMAT. Assim, todos os associados que se dediquem a atividades pedagógicas do PTJC poderão aproveitar tal atuação
para o cômputo dessas horas para completar a carga mínima estabelecida pelo ENAMAT para a formação continuada.
ÚLTIMO ANDAMENTO O requerimento aguarda decisão do Conselho Consultivo da EJUD.
Fornecimento de Monitor Adicional - 013.2013.REQ.P
ASSUNTO A implantação do PJe-JT traz mudanças nas rotinas e procedimentos de trabalho do Magistrado e do hardware
necessário para esse mister. Entre elas, uma das mais imediatas é a imprescindível necessidade de utilização de dois monitores para a concreção da atividade jurisdicional, na medida em que o PJe-JT demanda para a sua efetiva operação um monitor para o lançamento de dados e outro monitor para a consulta dos autos digitalizados. Nesse contexto, a AMATRA XV
objetiva o fornecimento, em caráter de urgência, de um monitor adicional compatível, bem como de todo o hardware acessório necessário (por exemplo, placas de vídeo com dupla saída de sinal para monitores). Pleiteia-se tal fornecimento a todos os Magistrados que manifestem interesse, para uso fora das dependências da unidade jurisdicional em que atuam, a
m de viabilizar as condições para o labor no contexto do PJe-JT.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 12.09.2013, remetidos os autos para Gabinete da Secretaria deTecnologia da Informação e Comunicações para prosseguir.

AMATRAXV

Resolução 124 do CSJT - Unicação diárias - Diferenças - 014.2013.REQ.P
ASSUNTO A nova resolução 124 do CSJT, publicada em 28 de fevereiro de 2013, sepultou a possibilidade de qualquer distinção administrativa no que pertine à xação e remuneração de diárias entre o Juiz do Trabalho Titular de Vara e o Juiz do
Trabalho Substituto. Assim, o reconhecimento dessa vedação pelo CSJT tornou imediatamente irregular qualquer remuneração distinta para as diárias do Juiz do Trabalho Substituto em relação ao Juiz do Trabalho Titular de Vara. Nesse contexto, a AMATRA XV requer o pagamento das diferenças de diárias pagas aos Juízes doTrabalho Substitutos, apuradas com base nos valores pagos aos Juízes doTrabalhoTitulares deVara, a partir de 28.02.2013 (data de publicação da Resolução 124 do
CSJT) e até o momento em que tal diferenciação cesse no âmbito doTribunal Regional doTrabalho da 15ª Região.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 29.08.2013, decisão do Presidente do TRT-15 que, em razão da Resolução 124 do CSJT, atende
o pleito da AMATRA XV para o pagamento das diferenças de diárias percebidas pelos Juízes doTrabalho Substitutos, apuradas com base nos valores pagos aos Juízes doTrabalhoTitulares deVara, entre 01.03.2013 e 31.07.2013.
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Averbação Atividades do PTJC - 018.2013-REQ.E
ASSUNTO A AMATRA XV propôs à Escola Judicial a regulamentação administrativa da contagem das atividades pedagógicas do Programa, Trabalho, Justiça e Cidadania no contexto das ações que são computadas como atividades de formação
continuada dos Magistrados, para efeitos da carga mínima de formação continuada a que alude a Resolução 09/2011 da
ENAMAT (012.2013-REQ.E). Nesse contexto, o requerimento objetiva a averbação das atividades de 2013, de acordo com a
relação apresentada.
ÚLTIMO ANDAMENTO Deferido em reunião do Conselho Consultivo da EJUD.

Residência fora da sede - Alteração Res. Adm. 04-2011 - 015.2013.REQ.P
ASSUNTO A implantação do Processo Eletrônico na Justiça do Trabalho (PJe-JT) acarreta mudanças inquestionáveis na
atividade cotidiana dos Magistrados. Na verdade, a mudança dos paradigmas de trabalho é tão grande que se pode dizer
que a necessidade da presença física do juiz na unidade jurisdicional é muito mitigada pela nova tecnologia. Nesse contexto, no entender da AMATRA XV, há que se adaptar, por consequência, várias regulamentações fulcradas em procedimentos
de trabalho que passam a ser superados. Entre elas, a Resolução Administrativa no. 04 de 2011 que, em seu bojo, prevê, dentre os requisitos para autorizar o Magistrado a residir fora dos limites de sua jurisdição, um limite de distância de 100 km para
essa residência.
ÚLTIMO ANDAMENTO Incluído na pauta de julgamento do Órgão Especial do dia 07.11.2013, houve pedido de vistas e o
processo deve retornar na próxima reunião do OE.
Planejamento Estratégico noTRT-15 - 016.2013.REQ.P
ASSUNTO No contexto do Planejamento Estratégico no TRT-15, a Diretoria deliberou os seguintes encaminhamentos,
sem prejuízo de outros que se reputarem necessários: a) Como o plano regional expira em 2014, ações para assegurar efetiva participação dos magistrados no próximo plano, preferencialmente com representação paritária entre magistrados de
primeiro e segundo graus, com a busca de balanceamento do futuro plano em relação aos seus diversos objetivos estratégicos; b) Atenção especial às metas pertinentes à gestão de pessoas e demais metas estruturantes, cujos temas têm grande
repercussão nasVaras doTrabalho; c) Atenção especial aos indicadores; d) Proposição de revisões e ajustes anuais ou, no mínimo, bienais, em relação ao próximo plano regional. Apresentou-se requerimento para indicar como representante dos
Magistrados de 1º Grau para elaboração e execução do planejamento estratégico do E. TRT da 15ª Região o Juiz Renan Ravel Rodrigues Fagundes.
ÚLTIMO ANDAMENTO Em 23/09/2013 A Presidência do E. TRT-15 deferiu o pedido de indicação do Juiz Renan Ravel Rodrigues Fagundes.
Regularização Cessão Área no FT de Campinas - 017.2013-REQ.P
ASSUNTO Regularização da cessão de área já destinada à AMATRA XV no 15º andar do Fórum de Campinas. Adequação às
normas constantes na Resolução 87/2011 do CSJT.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda deliberação da Presidência.
Indenização de Férias Não Usufruídas por Necessidade de Serviço - 019.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento para indenização de férias não usufruídas por necessidade de serviço e várias providências correlatas para aprovação.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda deliberação da Presidência.
Simetria Constitucional – Conversão doTerço de Férias em Abono - 020.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento para regulamentação e pagamento da conversão de um terço das férias em abono pecuniário
em razão da aplicação direta do dispositivo do art. 129, §4º, da Constituição Federal (que garante a simetria às carreiras de
Ministério Público e Magistratura Nacional, bem como a comunicação de todas as vantagens funcionais entre ambas as carreiras, em especial a faculdade prevista no parágrafo 3º, do artigo 220, da LC 75/93.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda deliberação da Presidência.
Tempo de Advocacia – Aposentadoria –TCU - 021.2013.REQ.P
ASSUNTO Requerimento para que: a) seja mantido o posicionamento adotado pelo Pleno desse Tribunal no PA nº
0023500-75.2009.5.15.0895, reconhecendo que o tempo de advocacia do período anterior ao advento da EC 20/98 pode e
deve ser contado como de contribuição, com a simples apresentação da certidão da OAB, independentemente da comprovação das contribuições previdenciárias; b) na remota hipótese de o posicionamento ser revisto, seja reconhecida a decadência administrativa e, portanto, preservado o tempo já averbado nessas condições há mais de cinco anos.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda inclusão do processo administrativo na pauta do OE para julgamento.

AMATRAXV

Pedido Normatização do MPT–Prerrogativas e Organização Audiências-022.2013.REQ.P
ASSUNTO Trata-se de requerimento a partir de pedido do MPT-15 para que o TRT-15 formalize“ato normativo que determine que, as audiências nas quais o Parquet deva participar, sejam agendadas nos primeiros horários da pauta da Vara Trabalhista”. A AMATRA XV argumenta que embora seja inquestionável a elevada e distinta importância da atuação da D. Procuradoria do Trabalho em nossa Região, a pretensão não pode ser atendida. Assim, porquanto eventual determinação da
Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, exarada mediante ato normativo, implicaria verdadeira interferência na forma de organização das pautas de audiência das unidades de primeiro grau. E, como consequência, desrespeito às prerrogativas de os magistrados organizarem as respectivas pautas de audiência.
ÚLTIMO ANDAMENTO Aguarda deliberação da Presidência.
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Nossas Histórias
JULIO CESAR RODA
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Araras/SP

Visão
aguçada
N

ão quero e nem gosto de ferir suscetibilidades, mas a
grande verdade é que em
nossa prossão nos deparamos com
situações que ferem não só a nossa
como as suscetibilidades alheias.
O“causo”que passo a narrar é da safra
de 1994, época em que eu dava meus
primeiros passos na magistratura.
Era a última audiência de um dia
quente e atribulado, daqueles em
que a gente não vê a hora que as audiências terminem para ir embora,
chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e... sentenciar!
Já passava das cinco da tarde, e vi que
se trava de um processo no qual o reclamante, um motorista carreteiro,
postulava, além das costumeiras horas extras, a desconstituição da justa
causa que a reclamada lhe aplicara .

ferro e outros metais, além de causar
um mau cheiro danado.
Era uma espécie de ato obsceno, já
que muitas pessoas poderiam passar
pelo local e ver a cena, pois o pátio
era aberto e cava na frente de uma
avenida movimentada.
A empresa dizia que já o tinha advertido verbalmente e também por escrito, e até suspenso, mas ele tornava
a urinar nas rodas do caminhão.
Nesse dia foi que eu percebi que tenho uma profunda anidade ou dom
de atrair esse tipo de situação. Não
era possível que aquilo estivesse
acontecendo, e justamente comigo,
em início de carreira. Justa causa de
mijador! Só me faltava essa!
Em depoimento, o preposto da reclamada raticou integralmente o que
constava da defesa e acrescentou:

Eu, em início de carreira (e lá se vai
tempo), ainda tinha que encarar uma
instrução que, com certeza, seria demorada, como geralmente são aquelas que envolvem justa causa.

- Ele fazia isso como se não estivesse
fazendo nada de anormal e até ria da
situação, doutor!

Acordo, nem pensar.

Em depoimento, o reclamante negou peremptoriamente o fato alegado pela reclamada.

O reclamante dizia na inicial que não
sabia porque havia sido dispensado.
Só lhe disseram que era por justa causa, mas não lhe disseram o que ele havia feito ou qual seria o motivo.
Mas ao ler os termos da defesa eu quei pasmo!

Imagina? Eu? Um homem simples,
mas respeitador, criado no seio de ilibada família católica apostólica romana! Jamais tiraria o “bimbo” pra fora
pra urinar na frente dos outros! Tenho
mulher e lhos pra criar, dizia ele.
Passamos às testemunhas.

AMATRAXV

A reclamada dizia em letras garrafais
e bem engendradas, que o reclamante havia sido dispensado porque tinha o (péssimo!) hábito de urinar nas
rodas do caminhão que dirigia, e dentro do pátio da empresa!
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Sabe como é? Urina contém substâncias corrosivas. Uréia, ácido úrico, sal e
outros componentes podem corroer

A primeira, trazida a rogo da reclamada, nada de novo acrescentou, só
sabia dos fatos“por ouvir dizer”.

Disse-me ela que trabalhava no faturamento, defronte ao pátio onde cavam os caminhões, e que da sua janela era possível ver os motoristas.
Daí que ela me disse que por várias vezes viu que o reclamante...eh...abrir a
braguilha da calça, e...eh..., bem...tirar
o“dito cujo”para fora, mirar para uma
das rodas do caminhão e urinar a revelia, para usar um termo conhecido.
E isso aconteceu por várias e várias vezes, segundo me disse Soninha.
- A senhora tem certeza de que ele de
fato estava urinando, perguntei?
- Claro que tenho, doutor, eu via pela
minha janela!
O advogado do reclamante, nesse
momento com a palavra, sorrateiro e,
com certeza, conhecedor do local,
perguntou:
- Doutor, gostaria de saber da testemunha qual é a distância do local onde ela trabalha e o local onde o reclamante permanecia com o caminhão,
já que o pátio da empresa é grande?
Rez a pergunta para Soninha, digo,
para a testemunha, que sem pestanejar respondeu:
- Cerca de 200 ou 300 metros, doutor!
Aí eu não me segurei!
- Quer dizer que a 200 ou 300 metros
de distância a senhora via o reclamante tirar o“dito cujo”para fora e urinar nas rodas do caminhão?
-Via sim, doutor, com certeza!

Não tive dúvidas: olhei xamente paMas aí aparece Soninha, a segunda
ra o reclamante e lhe disse:
testemunha trazida pela reclamada.,
0E você, associado?
uma moça magraTem
e pequena,
franzialguma história interessante para contar?
- Moço, parabéns! Sinto inveja do sena, mas falanteMande
e espevitada,
com cerpara o e-mail
comunicacao@amatra15.org.br
nhor!
ca de 40 anos de idade.

Dicas de Viagem
NEWTON CUNHA DE SENA
Juiz Substituto da 15ª Região
e membro da Comissão
Cultural da AMATRA XV

China e
Coreia Do Sul

N

o dia 27/12/2012, embarquei com minha esposa, à
época grávida de três meses de nosso primeiro lho João Pedro, com destino a Hong Kong e uma
longa aventura na China e Coréia do
Sul. A viagem, todavia, começou antes: viajar, para mim, não signica apenas conhecer os principais pontos turísticos, tirar algumas fotos, comprar
souvenires e retornar para casa.

Com passaportes nas mãos, roteiro
denido, hotéis reservados e passagens internas compradas – tudo por
nossa conta, sem qualquer agência
de viagem -, chegara a hora de embarcar. Como não há voos diretos, optamos de ir por Istambul. Foram cerca
de doze horas até a capital turca e de-

pois mais dez horas até Hong Kong.
Hong Kong, desde que deixou de ser
colônia da Inglaterra, possui autonomia administrativa, possuindo moeda própria, além de não necessitar de
visto de turismo para brasileiros.
Escolhemos iniciar por Hong Kong,
pois era a cidade mais ocidental, ou
melhor, a mais próxima do ocidente
que iríamos visitar e onde passaríamos o réveillon. Como o Ano Novo
Chinês somente se comemoraria em
10/02/2013, talvez lá pudéssemos ter

AMATRAXV

Assim, após comprar as passagens,
fui até uma livraria atrás de livros sobre a cultura e a história da China,

além de guias turísticos, pois são mais
de três mil anos de civilização, inúmeras dinastias, várias etnias e dialetos,
tudo incrivelmente unido por um
mesmo sistema de escrita, desde a Dinastia Qin (por volta de 220 a.C.).
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Dicas de Viagem

algo próximo do que estamos acostumados. Além disso, seria o destino
mais quente, já que, como possui clima subtropical úmido, o frio não seria
intenso (pegaríamos, nas demais cidades, temperaturas próximas a -13º)
e poderíamos iniciar nossa adaptação aos hábitos chineses, culinária e
ao fuso horário.

dade de cassinos. Como gastar dinheiro em jogatina não fazia parte do
nosso objetivo, fomos conhecer os
principais pontos turísticos, subir na
torre de televisão, onde há um ponto
de bungee jumping e comer um
bom prato português – o que se mostraria, durante a viagem, ter sido um
banquete.

A cidade impressiona pela sua beleza, por suas luzes, mas, principalmente, pela imensa quantidade de lojas
comerciais de marcas internacionais

O grande problema da nossa viagem
foi comer. Não nos adaptamos aos
temperos chineses e nem ao cheiro
da sua culinária. Em cidades como

se enrolado em uma espécie de panqueca, acrescentando alguns molhos e outros complementos. Ele é
cortado na presença do cliente e tem
até número de série. Comemos e repetimos no dia seguinte.
Se a comida decepciona, o chá apaixona, até mesmo que nem tem hábito de tomá-lo. Minha esposa não bebia, pois há substâncias que são abortivas, e, como normalmente não sabíamos de que eram feito, ela preferia
não arriscar.
Na China, o aborto é permitido e socialmente aceito. Em virtude da Lei do
Filho Único, evita-se fazer ultrassom,
pois muitos pais preferem ter lhos e,
quando descobrem que esperam
uma menina, fazem o aborto. Atualmente, a sociedade chinesa sente os
reexos disso, com uma geração de
mais de cem milhões de solteiros.
De Hong Kong, partimos para Xi`an,
cidade que foi a primeira capital chinesa e o limite oriental da Rota da Seda, além de ter sido sede da sua principal dinastia: a Tang. Devido a sua localização, no centro da China, o clima
é extremamente seco, e, no inverno,
com temperaturas média de -10ºC.

e pelas grandes construções. Podese caminhar por grande parte da cidade sem se ver a rua, através das edicações por passarelas e passagens
subterrâneas, pois a cidade é planejada para as épocas dos tufões.
Mas nem apenas de comércio vive a
cidade: nos dias de sol, vale a visita ao
maior Buda Sentado do mundo, em
local que transmite muita paz e com
paisagens belíssimas da região.

AMATRAXV

Aproveitamos a proximidade para ir
passar um dia em Macau, que foi colônia portuguesa, mas que herdou apenas o português nas placas das ruas,
alguns restaurantes de comida típica
e a arquitetura portuguesa no centro.
Não há quem fale nosso idioma ou
mesma entenda qualquer palavra.
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Macau, que também é uma área autônoma, atualmente é conhecida como a “Las Vegas” da Ásia, pela quanti-

Hong Kong e Shanghai, além de Seul,
ainda encontrávamos restaurantes
ocidentais, mas em Xi`an e Pequim a
solução eram os fast foods americanas. Além disso, o chinês tem o hábito de almoçar e jantar cedo, não se encontra restaurante aberto após as
13h30min, nem mesmo no hotel.
No café-da-manhã, eram raros os hotéis que tinham derivados de leite, como queijo e iogurte. Normalmente,
havia refeições completas,
de comida chinesa, claro,
mas que nada se assemelha
àquela que se come aqui no
Brasil: a nossa comida chinesa é melhor do que a original.
Para que não se diga que
não falei das ores, o Pato de
Pequim foi o ponto alto: simplesmente delicioso. Come-

A cidade, em si, não encanta, mas é
um destino indispensável, em virtude do “Exército de Terracota”, que se
trata do mausoléu do primeiro imperador da China, com uma coleção de
mais oito mil guras de guerreiros e
cavalos, feitos de terracota e que somente foram descobertas em 1974.
O que mais impressiona é a perfeição
das guras, com os mínimos deta-

lhes, desde os os de cabelo: nenhuma é igual a qualquer outra.
Depois embarcamos para a maior cidade da china, Shanghai, que também é o principal centro comercial e
nanceiro do país. A cidade, nas últimas décadas, tem se renovado, com
inúmeros arranha-céus, dentre os maiores do mundo, e com a revitalização
da região conhecida como “Pudong”,
que até a década de 90 era uma zona
rural e hoje é um dos principais cartões-postais chineses.
Shanghai é uma cidade cosmopolita,
que agrega o tradicional ao moderno, a cultura milenar chinesa à China
do futuro, com uma população de
quase vinte milhões de pessoas, um
sistema impressionante de transporte e ótimas opções de lazer, além da
proximidade com outra cidade, Suzhou, apelidada por Marco Polo como
a“Veneza da Ásia”.
Pode-se chegar a Suzhou por trem,
mas optamos por contratar um guia,
que falava espanhol e nos levou de
carro. Lá podemos ver os seus belíssimos canais, pontes e jardins, além de
conhecer uma autêntica fábrica de seda e todo o processo de produção.

Seul está a oitenta quilômetros da
fronteira com a Coréia do Norte. Toda
a divisa dos dois países é mantida e
administrada pela ONU, uma região
conhecida como “DMZ” (DeMilitarized Zone ou zona desmilitarizada). É
possível ir até lá, do lado sul-coreano,
portando o passaporte e andar por
um dos quatros túneis construídos
pelos norte-coreanos para tentar invadir a sua vizinha. Diversos passeios
são oferecidos pelas agências de turismo locais, pois, como nos disse nossa guia, “os norte-coreanos constroem túneis e nós ganhamos dinheiros
os mostrando”.
Visitar Seul é sentir a história, a dor de
um povo, que apesar do desenvolvimento tecnológico, sente até hoje a
dor da divisão, da guerra que nunca
acabou e a falta de uma nação que
não existe mais, mas também presenciar o sonho da reunicação.
Pequim, ou melhor, Beijing, a capital
do norte: última parada. Do legado
olímpico à Muralha da China, passan-

do pela Praça da Paz Celestial, pelo
Templo do Sol, Cidade Proibida, e tantos templos budistas, além dos “hutongs”, a capital resume a China.
Estar na Praça da Paz Celestial com
temperatura de -12ºC tem sua vantagem: pode-se ver tudo, ir e vir, entrar
no Mausoléu de MaoTsé-Tung sem la (em outros períodos pode-se esperar mais de três horas) e imaginar o
que aconteceu em 1989. Mas, apenas
imaginar, pois não há qualquer referência àqueles acontecimentos, bem
como a pesquisa na internet é censurada. Coloquei no google “praça paz
celestial 1989”e quando ia abrir alguma página, aparecia uma mensagem
dizendo que o acesso era proibido.
Salvo pela censura à internet, ao facebook e ao twitter, um turista que não
saiba que a China é um ditadura comunista, com economia capitalista,
não sentirá qualquer opressão. O
acesso a todos os lugares é livre, sem
grandes burocracias.
Difícil em poucas linhas descrever
uma viagem de mais de dezoito dias,
tão rica culturalmente e que envolveu tantas diferenças internas e experiências novas e encantadoras, ao
ponto de, em plena Muralha da China, a atração sermos nós e não aquele
monumento incrível. Como muitos
chineses de províncias menores, e de
minorias étnicas, não têm contato
com ocidentais, quando nos viram,
tentavam de toda forma tirar fotograa nossa, até que aceitei posar para
uma foto com eles. Isso é a China.

AMATRAXV

Organizar uma viagem importa em
aproveitar as oportunidades que nos
cercam, e, pensando nisso, optamos
de partir de Shanghai para Seul, capital da Coréia do Sul. As cidades estão
a apenas uma hora de voo e depois teríamos duas horas até Pequim, que seria nossa última de parada.

A Coréia é uma península, divida em
dois países, sendo que a única fronteira por terra é com a China, a partir da
Coréia do Norte. A Coréia do Sul, assim, depende do transporte marítimo e aéreo para escoar toda a sua produção, já que desde a Guerra da Coréia, as fronteiras entre os dois países
estão fechadas. Já há construído, inclusive, uma moderna estação de
trem antes da fronteira, como símbolo do sonho sul-coreano de reunicação, que ligará Seul a Pyongyang.
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Qualidade de Vida

VI Encontro de Saúde e
Qualidade de Vida é sucesso
de público e programação
Magistrados puderam refletir sobre qualidade de vida
no ambiente descontraído do Grande Hotel São Pedro

Foto ocial do VI Encontro de Saúde e Qualidade
de Vida, realizado em agosto em Águas de São Pedro

O

Para o presidente da AMATRA XV, juiz Alessandro Tristão, o
evento superou todas as expectativas e é de extrema importância por despertar uma reexão sobre as condições
de saúde e qualidade de vida dos magistrados.

XV foi organizado pela Diretora Social e de Eventos, Alzeni
Aparecida de Oliveira Furlan, e pelo Diretor de Esportes e
Qualidade de Vida, José Antônio Dosualdo, com coordenação geral do Presidente da AMATRA XV.Também participaram da organização os magistrados da Comissão Social e
de Eventos, Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatti, Laura Rodrigues Benda e
Maria Vitória Breda Vieites, além dos integrantes da Comissão de Esportes e Qualidade deVida, Helcio Dantas Lobo Junior, Adhemar Prisco da Cunha Neto, Regina Rodrigues
Urbano e Lúcio Salgado de Oliveira. Auxiliaram os preparativos ainda as juízas Adriene Sidnei de Moura David Diamantino e Teresa Cristina Pedrasi, Diretora Administrativa e
Financeira da AMATRA XV.

O VI Encontro de Saúde e Qualidade de Vida da AMATRA

Conra a galeria de fotos do evento:

AMATRAXV

VI Encontro de Saúde e Qualidade de Vida da
AMATRA XV foi um sucesso de público e programação. O evento, realizado entre os dias 15 e 18
de agosto no Grande Hotel São Pedro, em Águas de São Pedro, contou com cerca de 150 participantes, recorde, mais
que o dobro da edição anterior. Os associados e familiares
tiveram uma programação completa com palestras e atividades voltadas ao bem estar, além de poderem desfrutar
de toda infraestrutura de lazer do hotel.
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Desembargador Francisco
Giordani, a esposa Vera e os lhos
Magistradas de várias circunscrições
prestigiaram o evento no Grande Hotel
O juiz Marco Folegatti de
Rezende, a esposa Sandra e os lhos

4.
5.
6.

O Diretor da AMATRA XV, José Antônio
Dosualdo, com a namorada Juliana
A juíza Cristiane Rondelli, com
o marido Rutherford e o lho Lorenzo
O Presidente da AMATRA XV, Alessandro
Tristão e a esposa, juíza Scynthia Tristão

7.
8.
9.

O Vice Presidente da AMATRA XV,
Luís Rodrigo Braga, e a esposa Rosana
A juíza Adriene David
Diamantino e os lhos
Grupo de juízes dos mais animados
no VI Encontro de Qualidade de Vida
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1.
2.
3.
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Gente Nossa
PEDRO EDMILSON PILON
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Jales
Associado da ABS de Campinas desde 2003

Uma prosinha
sobre vinhos
vinho é o puro reexo de seu terroir: nenhum outro
produto é capaz de combinar as origens culturais,
geográcas e históricas do mesmo modo. Cada safra gera vinhos que são a culminação de diferentes processos
climáticos e humanos, portanto não existem dois vinhos iguais. Eles variam do mais simples ao mais complexo; podem ser
um prazer sensorial imediato ou, em um nível mais profundo,
a materialização de um pedaço de terra e de um momento no
tempo”(Guia Ilustrado Zahar –Vinhos do MundoTodo).
UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO VINHO
A evidência arqueológica sugere que o vinho foi primeiramente produzido durante o período neolítico, entre 9000 e
4000 a.C., nas montanhas de Zagros (Armênia e norte do Irã).

Por conta da apreciação visual do vinho, recomenda-se que a
taça não seja segurada pelo seu corpo, mas sim pela base ou
pela haste, evitando-se marcas de digitais que acabam deixando um pouco embaçado o visual do vinho. A taça deve ter
um diâmetro menor na sua boca, a m de concentrar os aromas, tornando mais enriquecedora a degustação.
O vinho é uma bebida social, ótima para ser apreciada com
uma boa companhia ou entre amigos. Como toda bebida alcoólica, porém, o vinho deve ser apreciado com moderação.
Até duas taças por dia, o vinho traz muitos benefícios para a saúde, enquanto que três taças neutralizam os benefícios e a partir de quatro taças há prejuízo à saúde. Tais quantias variam
conforme o sexo e o porte da pessoa.
Fazendo a prova do vinho

O vinho consiste no suco fermentado de uvas amassadas. Leveduras naturais que estão presentes nas cascas das uvas convertem os açucares do suco em álcool. Tentativas de guardar
uvas ou sucos de uva por períodos longos em recipientes de
cerâmica teriam consequentemente resultado em vinho.
O QUE É BÁSICO SABER A RESPEITO DO VINHO
Fundamental mesmo é provar um vinho e dizer pra si mesmo:
gostei ou não gostei. Essa é a regra número um, ou seja, não se
pode car preso a regras formais de degustação de vinhos, exceto se estivermos participando de algum evento técnico.
Algumas noções são sempre recomendadas, até com o objetivo de tirarmos maior prazer e proveito da bebida.
Tipos de vinho
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Em geral, os vinhos podem ser brancos, rosés ou tintos, quanto à cor, tranquilos ou espumantes, leves ou pesados, quanto
ao corpo, secos ou doces.
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Quando num restaurante, o garçom pede para o cliente provar o vinho antes de servi-lo aos demais ocupantes da mesa, o
que se propõe é que o cliente constate se o vinho tem ou não
algum tipo de defeito, caso em que poderá ser trocado. Não
se trata, nesse momento, de se vericar se o cliente gostou ou
não do vinho, anal, foi o vinho que o cliente escolheu.
Alguns restaurantes dispõem de prossional destinado a fazer a prova do vinho. Trata-se do sommelier, prossional que
também atua junto a importadores, hoteis e lojas de vinho, no
intuito de selecionar vinhos, criar cartas de vinho, indicar compatibilizações e fazer a prova dos vinhos.
Não se pode confundir com outras duas nomenclaturas: enólogo é o prossional que estudou enologia e trabalha no processo de fabricação do vinho, enquanto que enólo nada mais é do que a pessoa que aprecia o vinho.
Defeitos do vinho

Como beber vinho

Os dois defeitos mais comuns estão resumidos em quando o
vinho se apresenta oxidado ou bouchonné.

O vinho deve ser bebido sempre em taças próprias, preferencialmente as de cristal, límpidas e sem qualquer coloração.
Isso porque o prazer do vinho consiste em explorar todas as
nossas percepções sensoriais, desde a visão, ao apreciar a coloração do vinho, passando pelas análises olfativa (sentir os aromas da bebida), gustativa (relacionada ao sabor) e até mesmo
a sensação tátil (quando notamos na boca se o vinho tem muita ou pouca estrutura, ou seja, se o vinho é mais ou menos encorpado – sensação de peso).

O vinho pode oxidar quando em contato com o oxigênio, o
que decorre geralmente de um mau armazenamento ou mau
vedação da rolha. Quando o vinho está oxidado, ele perde muito sua acidez e se torna um vinho chato, avinagrado, quase
sempre com uma coloração mais puxada para o marrom ou
castanho. Mas há exceções em que a coloração e um certo toque de oxidação não passam de características típicas de determinados vinhos, como alguns vinhos de sobremesa de co-

lheita tardia, moscatéis de setúbal, porto tawny, entre outros.
Já o vinho bouchonné, ou arrolhado, nada mais é do que um
vinho contaminado por um fungo presente em rolhas feitas
de cortiça natural. Quando o fungo entra em contato com o líquido do vinho, provoca uma reação química que deixa o vinho com aroma e sabor desagradáveis, algo que lembra um
pano úmido mofado. Esse defeito ocorre em 2 a 5% dos vinhos que utilizam rolha de cortiça natural (portanto não existe em vinhos que utilizam rolhas sintéticas ou screw cap) e independe de ter sido ou não corretamente armazenado.
Harmonizando vinho e comida
Até um passado recente, as regras básicas para harmonizar vinho e comida consistiam em associar vinho branco com peixe e carne branca, vinho tinto com carne vermelha e vinhos locais com pratos regionais.
Hoje, porém, tanto a cozinha como o vinho passaram por um
processo de reformulação de suas bases, e as possibilidades
são quase innitas, gerando regras bem mais complexas.
Em muitos casos o corpo (sensação do peso do vinho na boca) e não a cor é o mais importante, sendo que vinhos mais encorpados acompanham melhor pratos mais encorpados, enquanto vinhos mais leves combinam com pratos mais leves.
Alguns casamentos perfeitos, já consagrados pela literatura:
ostras com Champagne blanc de blancs ou Chablis premier
cru; tábua de frutos do mar com Muscadet sur lie; embutidos
com Beaujolais cru (ou villages muito bons); cordeiro assado
com Médoc, especialmente Pauillac e Saint-Julien; queijo roquefort com Sauternes; queijo stilton com PortoVintage; queijo de cabra com Sancerre.
Na minha opinião, peixes com acompanhamentos mais pesados combinam bem com brancos mais encorpados, como
um chardonnay amadeirado, enquanto que peixes mais delicados com acompanhamentos mais leves, especialmente cítricos, combinam mais com brancos mais leves, como um Riesling alemão, um Sauvignon Blanc ou mesmo um Chardonnay não amadeirado. Algumas aves, a exemplo de pato, frango com molho mais escuro e algumas carnes mais exóticas,
desde que leves, prero harmonizar com Pinot Noir. Comida
asiática, mais condimentada, prero harmonizar com espumante encorpado (Champagne, Francciacorta), ou um branco mais encorpado, como Riesling ou Gewurztraminer da
Alsácia, ou mesmo um vinho Rose, preferencialmente espumante. Carne vermelha mal passada de churrasco pede um
bom Malbec, enquanto que carnes mais bem elaboradas, feitas ao forno, pedem um tinto mais estruturado, como um Bordeaux de boa safra ou alguns tintos sul americanos blends,
um Syrah da Austrália. Já um prato à base de funghi ou trufas,
prero harmonizar com um bom vinho do Piemonte feito de
Nebbiolo, como o Barolo e o Barbaresco.

mais do que outro de valor muito abaixo. Se o intuito for guardar o vinho por bastante tempo, é importante que se tenha
um local adequado para o envelhecimento do vinho, como
uma adega climatizada, pois o vinho somente melhora durante o envelhecimento se mantido em temperatura estável e
constante em torno de 14 a 16°C.
Mas para guardar um vinho, este deve ter sido elaborado com
esse propósito. Vale dizer, o vinho deve ser bem estruturado e
produzido em boa safra.
Em regra, vinhos brancos não são feitos para guardar, mas sim
para serem bebidos ainda jovens. Mas há exceção, como alguns bons chardonnays amadeirados, principalmente os
Grand Cru da Borgonha, vinhos muito caros. Da mesma forma, há vinhos tintos que são produzidos sem o propósito de
servirem para envelhecer, geralmente tintos mais leves e pouco estruturados, como a maioria dos Beaujolais, por exemplo.
Tais vinhos, depois de certo tempo já estão sem os aromas frutados, típicos de vinho jovem, mas não tinham estrutura para
desenvolverem aromas típicos de envelhecimento.
Outro ponto importante no momento da compra do vinho é
certicar-se de que o vinho está bem armazenado, de preferência na posição horizontal e em local bem refrigerado. Normalmente o armazenamento costuma ser adequado em importadoras e lojas especializadas em venda de vinhos, mas
não em muitos supermercados.
É muito relevante saber também se estamos diante de um
bom produtor no momento da compra do vinho. Um bom
produtor costuma fazer um bom vinho mesmo em safra não
tão boa, sendo certo que se a safra foi muito ruim, alguns produtores optam por não produzirem determinados vinhos, destinando as uvas para um vinho mais básicos do portfólio (vinhos de entrada).
O Brasil, para tristeza dos brasileiros, é um dos países em que
mais caro se paga por uma garrafa de vinho. Então, uma dica
para quem deseja comprar bons vinhos e costuma viajar para
o exterior, é deixar para comprar vinho em suas viagens. Em viagens para a Europa, permite-se trazer até 12 litros de vinho, o
que corresponde a 16 garrafas de 750 ml. Na Europa, vinhos
na faixa de 20 Euros, são correspondentes a vinhos que no Brasil se paga por volta de R$ 200,00 a R$ 300,00.
PARA APRENDER MAIS SOBRE VINHOS
Recomendo aos apreciadores de vinho que desejam adquirir
mais conhecimento sobre o assunto, cursos sobre vinho ministrado pela ABS (Associação Brasileira de Sommeliers), entidade que está presente em várias cidades do país, como é o caso da ABS de São Paulo e a ABS-Campinas.
UM BRINDE ATODOS!

Como escolher o vinho
Quando se quer comprar vinho, devemos antes avaliar qual é
o propósito, beber no curto prazo ou esperar envelhecer?
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Se a resposta for o curto prazo, não adianta nada comprar um
tinto muito caro de safra recente, pois o vinho ainda não estará no seu melhor momento e em muitos casos não agradará
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Giro de Notícias

AMATRA XV aprova Pauta Referência
Os associados da AMATRA XV
aprovaram em Assembleia Geral
Extraordinária realizada entre os dias
7 e 16 de setembro, de forma eletrônica e presencial, uma Pauta Referência de 30 audiências, por juiz e por semana, como parâmetro a ser defendido pela AMATRA XV perante
os demais associados e perante todas as instâncias administrativas e
judiciais. Como foi possibilitada a
discussão de parâmetro diferenciado em cada circunscrição, na circunscrição de Bauru foi aprovada a
referência de 100 audiências por
mês e por juiz. Pela primeira vez discutiu-se também uma pauta para o
segundo grau, tendo sido aprovada a referência de 30 votos por semana para os desembargadores por
61,98% dos participantes.
A Diretoria da AMATRA XV pretende que a Pauta Referência seja um
parâmetro de trabalho que proporcione dignidade ao exercício cotidiano
da Magistratura e, como consequência, seja estabelecida e vista como
um alerta para os limites de trabalho
que a grande maioria dos juízes tem

diculdade de instituir por variadas razões. Ela deve ser, antes de tudo, um
parâmetro para o reconhecimento
de que existem limites, que são denidos pela capacidade humana e estrutural; não pela demanda.

PAUTA REFERÊNCIA:
ADOTE ESSA IDEIA!
A AMATRA XV ressalta que não
são os Magistrados, individualmente
considerados na sua dimensão produtiva, os responsáveis pela carga de
volume per capita de trabalho existente. Portanto, não se trata de apologia para fazer menos ou para fazer
pouco, mas para fazer o máximo possível com a preservação da saúde,
sempre no interesse do jurisdicionado e da sociedade.

A demanda de cada unidade jurisdicional, no entender da Diretoria
da AMATRA XV, deve ser administrada e atendida com medidas estruturantes, inclusive com a designação
de juízes auxiliares para atuar nas unidades que assim necessitem. A xação de referência deve ser centrada
no lado humano, no Magistrado, e
não balizada pelas circunstâncias
da unidade jurisdicional em que o
mesmo atua.
A pauta referência signica trabalho. Trabalho com tempo para
sentenciar, trabalho com tempo para despachos mais elaborados e para dedicação à execução.
Na Assembleia, foi também aprovada por 91,32% autorização para a
AMATRA XV prestar imediata defesa
ao associado, independentemente
de prévia deliberação da Comissão
de Prerrogativas, em todos os procedimentos administrativos e judiciais
nos quais o associado seja cobrado
por atrasos, acúmulos ou produtividade, com base nos novos parâmetros de referência.

Criado Plano de Pecúlio da AMATRA XV
A Assembleia Geral Extraordinária
realizada em setembro, que contou
com 173 associados votantes, também aprovou a instituição de Plano
de Pecúlio pela AMATRA XV para a hipótese de falecimento do associado
magistrado com o correspondente

pagamento do pecúlio aos beneciários indicados pelo associado.
Aprovou-se também a instituição
de Plano de Pecúlio Complementar,
para a hipótese de falecimento de familiares do associado magistrado

com o correspondente pagamento
do pecúlio aos próprios magistrados
associados. Serão incluídas as hipóteses de falecimento do cônjuge ou
companheiro e a de falecimento dos
descendentes de primeiro grau em linha reta do associado.

AMATRA XV promove
três encontros sobre segurança

AMATRAXV

A AMATRA XV realizou três Encontros Institucionais de Seguranças
em 2013. O 1º ocorreu em maio, na Sala de Convivência do Fórum Trabalhista de Campinas. Em julho, o segundo encontro foi realizado em São
José do Rio Preto e o último foi em Sorocaba, em outubro.
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Nos três eventos, os magistrados
integrantes da Comissão de Segurança Institucional da Amatra XV dis-

cutiram ações e metas para a melhoria das condições de segurança em
cada circunscrição. Os encontros foram organizados peloVice Presidente
da AMATRA XV, juiz Luís Rodrigo Fernandes Braga, que é o Coordenador
da Comissão de Segurança Institucional da AMATRA XV, e pelos representantes regionais da área em cada
circunscrição.
Fazem parte da Comissão de Se-

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

7o Encontro Anual de Magistrados Aposentados
Cerca de 70 pessoas participaram
do 7º Encontro Anual de Magistrados
Aposentados, realizado pela AMATRA XV no dia 14 de setembro no restauranteVila Paraíso, em Campinas.
O Diretor de Aposentados Gené-

sio Vivânco Solano Sobrinho, a Diretora Social e de Eventos Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan, e o Presidente
da AMATRA XV Alessandro Tristão receberam os magistrados aposentados e seus familiares em um ambiente agradável e descontraído.

A Diretora de Aposentados da
ANAMATRA, Maria Wilma de Macedo
Gontijo, da 1ª Região, o Presidente do
TRT-15, Desembargador Flávio Allegretti de Campos Cooper, e diversos
desembargadores e juízes prestigiaram o evento.

Vários desembargadores e juízes prestigiaram
o encontro de aposentados em Joaquim Egídio

José Joaquim Badan com a esposa Maria e o
ex-presidente do Tribunal, Pedro Benjamin Vieira

Os ex-presidentes do TRT-15 Eurico Cruz Neto,
Antônio Mazzuca e Laurival Ribeiro da Silva Filho

O Diretor de Aposentados Genésio Vivânco Solano Sobrinho
com o ex-presidente do TRT, Carlos Alberto Xavier

AMATRA XV e ESMAT 15 realizam
o I Simpósio de Direito do
Trabalho Desportivo de Campinas
Mais de 200 pessoas, entre estudantes e advogados, prestigiaram no
dia 4 de outubro o I Simpósio de
Direito do Trabalho Desportivo de
Campinas, promovido pela AMATRA
XV, ESMAT 15, OAB/Campinas e
Universidade Presbiteriana
Mackenzie de Campinas. O evento foi
realizado no auditório da universidade e foi nalizado com uma mesa redonda moderada pelo jornalista
Milton Leite, narrador da SporTV.

O Presidente da AMATRA XV, juiz
Alessandro Tristão, participou da mesa de abertura do I Simpósio, ao lado
d o d e s e m b a rg a d o r Fr a n c i s c o
Alberto da Motta Peixoto Giordai, representando o Presidente do TRT-15,
desembargador Flávio Allegretti de
Campos Cooper, e dos advogados
Daniel Blikstein, Presidente da

OAB/Campinas, Marcos da Costa,
Presidente da OAB/São Paulo, Patrick
Pavan, Presidente da Comissão de
Direito Desportivo da OAB/SP e do
ex-ministro do TST, Pedro Paulo
Teixeira Manus, Diretor da PUC/SP. O
professor e advogado Márcio Ferezin
Custódio representou a Mackenzie
Campinas.
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O simpósio teve coordenação geral da desembargadora do TRT-15
Ana Paula Pellegrina Lockmann,
Diretora Administrativa e Financeira
da E S MAT 15, e do advogado
Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira,
Presidente da Comissão de Direito
Desportivo da OAB/Campinas.

Organizadores e palestrantes na abertura do simpósio em Campinas
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