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O desafio da entrevista
Obter uma entrevista com uma grande personalidade, seja do campo jurídico,
político ou artístico, não é fácil. Inúmeros
assessores buscam resguardar tais personalidades da exposição pública, o que é
compreensível, mas muitas vezes impede que se conheça, com a espontaneidade característica das perguntas ao vivo, as
idéias desses grandes homens e mulheres.
Quando o juiz José Roberto Dantas
Oliva propôs o desafio de entrevistar o
Ministro Marco Aurélio Mello, que estaria
em visita a Presidente Prudente, logo se
lançou o compromisso de que “a primeira
página” da próxima edição do Jornal da
Amatra XV seria dele, repetindo-se um
consagrado bordão jornalístico. O juiz
Oliva, que exerceu o jornalismo antes de
abraçar a Magistratura, levou o desafio à
frente e obteve a sensacional entrevista
com o Ministro Marco Aurélio que a Amatra XV ora faz publicar.
Com a sutileza que gera o convencimento, o juiz (ou repórter...) Oliva fez praticamente todas as perguntas que cada
juiz do trabalho gostaria de formular ao
Ministro Marco Aurélio, se tivesse oportunidade. E o Ministro, uma das mais eloqüentes personalidades do Poder Judiciário, conhecido por sua inteligência, sua
presteza de raciocínio, sua fala ponderada e por sua coragem em enfrentar de público os mais tormentosos temas, mais uma vez, não se furtou às respostas.
Falou abertamente sobre as dificuldades enfrentadas pela primeira instância, a
falta de reajuste dos subsídios da Magistratura, ampliação de competência da Justiça do Trabalho e outros tantos assuntos.
A entrevista, por seu conteúdo, faz lembrar o programa “Roda Viva”, da TV Cultura, em que diversos jornalistas lançam uma verdadeira sabatina ao entrevistado.

Ao publicar a presente edição de seu
jornal, a Amatra XV traz aos juízes do trabalho brasileiros e demais leitores questões propícias à reflexão, vistas sob a ótica de um dos nomes mais influentes e
respeitados do Poder Judiciário. Em meio
às pilhas de processos e à demanda sempre crescente de atividades, é sempre
bom poder deter-se em textos de qualidade, que instigam as idéias e a tomada de
posições sobre relevantes questões que
se enfrentam hoje na Justiça Laboral.
E partindo do geral para o particular,
como se costuma dizer, outro aspecto abordado nesta edição concerne à participação dos juízes do trabalho na elaboração e na execução orçamentária da Justiça do Trabalho. Há muito tempo os magistrados se ressentem da falta de conhecimentos técnicos e de vivência nesta área,
historicamente atribuída a servidores.
Com isso, os juízes distanciaram-se
de tal maneira da gestão financeira do Poder Judiciário que raramente conseguem
entender seus aspectos técnicos, ou mesmo argumentar contra as inúmeras recusas que os requerimentos administrativos
acabam por receber. Buscando minimizar
esta distância, a Anamatra passou a contar com um assessor especializado em acompanhamento de orçamentos públicos, como relata em artigo o vice-presidente da entidade, Renato Sant’Anna.
A Amatra XV louva a iniciativa de nossa entidade nacional, certa de que este é
o caminho para que os juízes estejam à
frente, cada vez mais, da administração
dos destinos do Poder Judiciário.
Boa leitura!

Flávio Landi
Presidente da Amatra XV
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Coral do TRT-15:
13 anos de canto comunitário
Grupo é um dos melhores do Estado de SP; antes
restrito aos servidores da Justiça do Trabalho da
15ª, coro é aberto à comunidade e conquistou
respeito e prêmios ao longo dos anos
O Coral do TRT-15, sob a regência do
maestro Nelson Silva, completou 13 anos
em junho de 2009 com muitos motivos
para comemorar, sendo o principal deles
a visível evolução técnica do grupo, que
atualmente é considerado um dos melhores do Estado de São Paulo.
O coro começou com pouco mais de
50 integrantes, selecionados de uma lista
de 80 servidores da Justiça do Trabalho da
15ª Região, sendo que um terço tinha experiência com canto coral. “Quando iniciamos o trabalho, começamos com peças
simples, com músicas brasileiras, o que
motivou o pessoal. Surgiu então esta identidade do grupo com o repertório em
português, músicas que o pessoal gosta
mais de cantar”, explica o regente.
Basicamente são três os requisitos
das músicas para entrar no repertório:
qualidade, sensibilidade e ser de autoria
de um compositor consagrado. São canções de Chico Buarque, Caetano Veloso,
Milton Nascimento, Tom Jobim, Almir Sater, entre outros. Indagado sobre qual é a
música que melhor representa o coral,
Nelson responde. “Certamente é 'Ponta
de Areia', do Milton e do Fernando Brant,
que está ligada à trajetória do coral e deu
nome ao nosso CD, lançado em 2007”.
Algumas canções, explica ele, por serem mais intimistas, não funcionam bem
quando cantadas em coro. “As pessoas indicam músicas lindíssimas da MPB para o
coral ensaiar e apresentar, o problema é
que várias delas foram compostas, pensadas para uma voz interpretar, às vezes,
até um intérprete específico, acompanhado de vários instrumentos. Quando trazemos para o canto coral o resultado não
fica impactante”, explica o regente. Uma
das exceções neste sentido é a clássica
“Chalana”, de Mário Zan e Arlindo Pinto,
que apesar de intimista, faz parte do
repertório do coral há algum tempo.
Para deixar o coral afinado, além dos
ensaios semanais, o regente procura
manter um calendário de apresentações,
dentro do projeto “Música Coral nos templos de Campinas”, organizado pela entidade Regente de Coros de Campinas (Recocamp). “São apresentações curtas em igrejas e templos, lugares propícios para
canto coral. O projeto é legal porque leva
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Coral do TRT-15 durante a apresentação no Encontro Anual dos Aposentados da Amatra XV

este tipo de música para pessoas que não
iriam se deslocar para assistir um coro. Isso faz com que ampliemos nosso público”, destaca Nelson.
Atualmente, o grupo tem 34 integrantes, que ensaiam uma vez por semana
por duas horas e meia e não é mais formado exclusivamente de funcionários do Tribunal, está aberto à comunidade. O coro
é subdividido em 4 grupos: são 12 sopranos (mulheres com a voz mais aguda), 10
contraltos (mulheres com a voz mais grave), 5 tenores (homens com a voz mais aguda) e 7 baixos (homens com a voz mais
grave). A maioria feminina pode ser explicada tanto na teoria como na prática. “A
voz masculina rende mais que a feminina. Além disso, as mulheres participam
mais de corais, elas se interessam mais. Acaba tendo um grupo equilibrado”.
De acordo com o regente, que se formou em Música pela Unicamp em 1985, o
coral do TRT-15 atingiu um alto nível. “O
processo é bem interessante, porque o
coro evoluiu ao longo da minha evolução

como regente, ele cresceu muito musicalmente e socialmente até. Com dedicação
contínua é possível realizar um bom trabalho em qualquer instância e o nosso está cada vez melhor. O eixo é a música e, a
partir do resultado que você obtém, acaba conseguindo que o grupo se una, que
haja conexão, um depende do outro, um
completa o outro”, afirma Nelson.
Segundo o maestro, o trabalho foi
consolidado após o coro se abrir para a
comunidade. “Recebemos e continuamos recebendo pessoas interessadas,
bons cantores. Isso foi muito positivo porque, além de nos aproximarmos da comunidade, nos tornamos ainda mais conhecidos”, diz ele.
Entre os prêmios conquistados pelo
coral do TRT-15 estão as duas participações no Mapa Cultural do Estado de São
Paulo, em 1999 e 2002, quando o grupo
foi o melhor da região de Campinas e
classificou-se para a final. Na primeira
vez, chegou a ficar entre os cinco primeiros do Estado e na segunda entre os 12.

Joel Silva/Folha Imagem

Coral do TRT-15

Minha Experiência
Fazer música em grupo, como coro, ensina também a dividir
responsabilidades e, ao mesmo tempo, agir com cumplicidade,
com confiança nos outros, buscando um resultado harmonioso
Por Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
A ideia da formação de um coral de
juízes e servidores foi do Dr. Eurico Cruz
Neto, quando era Vice-Presidente, em
1996, e eu era Juíza Auxilar da Vice-Presidência, trabalhando diretamente com ele. A ideia foi facilmente assimilada pelo
Dr. Antonio Mazzuca, então Presidente
do Tribunal, que autorizou que tomássemos as providências necessárias.
Por indicação da querida Ana Maria
de Vasconcellos, já experiente como coralista, chegamos ao regente Nelson, com
quem, então, eu estabeleci contato e, após tratativas na própria Vice-Presidência,
foi celebrado o primeiro contrato com ele. Tenho a honra, portanto, de ter participado ativamente da criação do coral, como interlocutora do Tribunal para a concretização do projeto, há mais de 13 anos.
Em razão de uma péssima experiência que tive num teste para ingresso no
coral da Fadusp (Faculdade de Direito da
USP, do Largo São Francisco), eu tinha
muito receio de passar por um outro teste
e um novo constrangimento. Não tive coragem de tentar uma vaga no coral do Tribunal naquela época. Na realidade, embora hoje não pareça tanto, eu sempre tive muita dificuldade de me expor, seja falando em público, seja cantando. Para
que se tenha uma ideia, eu comecei a estudar violão quando tinha 12 anos e abandonei o estudo e a prática do instrumento
porque meus pais pediam que eu tocasse
para eles e eu tinha muita vergonha.
Quando pediram que eu tocasse para uma visita, decidi que não continuaria.
Na época da criação do coral, além do
receio de me submeter ao teste, eu sabia

que sofreria muito, com minha timidez,
nas apresentações. O que eu fiz naquela
época foi, então, passar a frequentar os
ensaios do coral, apenas para assistir. Fui
diversas vezes. Cheguei a aprender algumas músicas só por assistir aos ensaios.
Tempos depois, o Nelson me confidenciou que acreditava que eu acompanhava os ensaios para fiscalizar seu trabalho e reportar ao Tribunal, o que jamais ocorreu. Eu ia apenas por prazer realmente
e a administração nem sabia.
Ocorre que a proximidade com o Dr.
Eurico não me permitiu permanecer por
muito tempo naquele meu casulo. Sabendo que eu gostava muito de música brasileira, sempre cantarolando, à distância, as
músicas que tocavam, ele insistiu que eu
cantasse sozinha, inclusive ao microfone,
diversas vezes, em reuniões de amigos e
festas. Era uma verdadeira tortura, um sofrimento no início, mas eu acabei me acostumando. O Dr. Eurico foi um grande
incentivador da minha entrada no coral.
Conhecendo vários músicos da cidade e tendo muitos amigos amantes da
música, eu acabei passando a cantar com
frequência em festas, reuniões musicais,
confraternizações e até em barzinhos. Aproximadamente entre os anos de 1996 e
2000, eu efetivamente tive muito contato
com a música aqui em Campinas.
Assim, em 1997, criei coragem, fiz o
teste e fui aceita no coral. Na verdade, para o ingresso no grupo basta um mínimo
de ritmo e de afinação. Vez ou outra o
Nelson brinca comigo que eu “carteirei”
pra entrar, o que não é verdade.

Na época, o colega Sebastião Ximenes já cantava no coro. Ele sempre foi das
figuras mais queridas de todos no grupo e
tem uma voz linda.
Sofri muito nas primeiras apresentações. Tinha frio na barriga dias antes e tremia nas primeiras músicas. Sempre disse
que preferia os ensaios às apresentações.
No entanto, a experiência do coral foi
fundamental para que eu aprendesse a
passar por essas oportunidades de exposição, sujeitando-me aos erros, às críticas
e, com isso, aumentasse minha auto-confiança em tudo, ao tempo em que também me exigia o aprendizado da técnica
e melhorava o canto, afinal.
Fazer música em grupo, como coro,
ensina também a dividir as responsabilidades e, ao mesmo tempo, agir com cumplicidade, com confiança nos outros, buscando um resultado harmonioso.
Além disso, o Coral do TRT representa,
pra mim, a possibilidade de estar sempre
próxima do tipo de música que eu gosto,
numa espécie de terapia ou de recarga
semanal das energias. É uma delícia cantar músicas do Milton Nascimento e do
Chico Buarque, por exemplo.
Nesse sentido, o Nelson, merece todo meu reconhecimento pela capacidade, pela competência para ensinar e para
procurar o melhor resultado e por seu
bom gosto. É interessante ver como ele
constroi o trabalho. Para que cada música
fique pronta, são necessárias dezenas de
ensaios. Repetimos cada pequeno trecho infinitas vezes, até ficar do jeito que
ele quer (ou quase). Chega a ser massante, mas a gente sempre fica feliz com o resultado. O Nelson tem um ouvido irritantemente afinado e é sempre capaz de identificar a causa da imperfeição do som,
ensinando como melhorar, com técnica
e, às vezes, com dicas que a gente nem imagina, como, por exemplo, levantar a
sobrancelha em notas graves. E dá certo.
O coro todo é maravilhoso. Criamos
um grupo de amigos, que tem como laço
e identificação a música. Não podia ser
melhor. Assim, sempre encontramos um
motivo para confraternizar, comer, beber,
tocar e cantar. Sou muito feliz por integrar
o coral do TRT.

Gosto dos integrantes por musica brasileira determina o repertório do Coral

Rita de Cássia Scagliusi do Carmo é
juíza titular da 8ª VT de Campinas.
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Artigo

Orçamento: novas perspectivas
para a magistratura
Renato Henry Sant'Anna
A turma do meu concurso de ingresso
no TRT da 15ª Região completou em julho
último 15 anos de magistratura. É incrível
pensar como a magistratura, o Poder Judiciário e, mais especificamente, a Justiça
do Trabalho mudaram neste período.
Minha opinião é de que as mudanças
foram, no geral, muito positivas. Para ficar
apenas num exemplo, basta citar o fim da
representação classista na Justiça do Trabalho. Existe, porém, um ponto que teima
em não mudar: desde sempre escuto que
a Justiça do Trabalho, pelo seu gigantismo, sofre de deficiência orçamentária.
O dogma da deficiência orçamentária
parece nos condenar ao fogo eterno da
falta de recursos materiais e de pessoal.
Fica a impressão que para sempre teremos que assistir ao crescimento dos verdejantes gramados dos nossos vizinhos
institucionais, enquanto vivemos em terreno arenoso.
Tudo isso levando-se em conta que os
cidadãos são melhor atendidos pela Justiça do Trabalho, que, a despeito da falta
de recursos, consegue manter taxas de
congestionamento processual menores e
gozar da imagem mais positiva perante a
sociedade, como revelam os dados divulgados pelo CNJ e pela Fundação Getúlio
Vargas recentemente.
E neste ponto é que faço referência
ao título deste breve artigo: quando mudaremos tal situação e abriremos novas
perspectivas de atuação de todos os segmentos da magistratura ?
E desde já respondo: não devemos aceitar mais nem um minuto de inatividade. Aliás, nossa obrigação é não aceitar
tal situação, afinal o próprio CNJ colocou
sobre os ombros de todos os magistrados
a obrigação de atuar na construção e fiscalização do orçamento da Justiça do Trabalho. É o que diz o parágrafo 4º, do artigo 2º, da resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça: “Os tribunais garantirão
a participação efetiva de serventuários e
de magistrados de primeiro e de segundo
graus, indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e
planejamento estratégicos.”
Chegou ao fim o tempo em que os
magistrados do trabalho ficavam alheios
ao processo de construção do orçamento
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dos Tribunais, como se tal função fosse
exclusiva dos colegas que ocupam cargos
de direção nos TRTs. Sem qualquer demérito aos colegas presidentes de TRTs, do
presente e do passado, temos que reconhecer que a peça orçamentária não pode ser apenas uma construção das assessorias internas dos setores administrativos dos Tribunais.
Vale dizer, a visão dos administradores e/ou de suas assessorias técnicas é apenas uma das formas de encarar os desafios da construção dos orçamentos. A
fim de avançarmos, é preciso que todos
os magistrados possam influir de forma efetiva na construção do orçamento e na
sua subseqüente execução. Para citar apenas um exemplo, basta lembrar a ampla discussão de gestão estratégica feita
pelo Ministério Público do Trabalho, em
reuniões regionalizadas, para colheita de
sugestões e propostas de todos os membros da entidade.

“O CNJ colocou
sobre os ombros
de todos os
magistrados a
obrigação de atuar
na construção e
fiscalização do
orçamento”.
O caminho é longo e passa por uma
difícil mudança de cultura de gestão, mas
a Anamatra já está dando os primeiros
passos com a contratação de um assessor
de orçamento e gestão, profissional apto
a orientar os colegas que serão chamados a colaborar nas comissões a serem
formadas por todos os TRTs em cumprimento à citada resolução nº 70 do CNJ.

Em minha última participação neste
espaço do Jornal da Amatra XV, falava do
sentimento de desalento que tomava
conta dos magistrados pela demora na apreciação pelo Congresso Nacional do
chamado PL dos Subsídios.
De lá para os tempos atuais, a verdade
é que nada mudou de concreto. As associações de magistrados continuam sem obter a votação da matéria e vamos seguindo para mais um ano sem revisão dos nossos vencimentos.
Muitas promessas e gestões políticas
foram e continuam sendo feitas, mas somente a efetiva recomposição do valor
dos nossos vencimentos colocará fim ao
sentimento de desalento.
Não obstante o quadro acima exposto, não podemos deixar de ocupar os novos espaços abertos para atuação dos magistrados e suas associações.
Sem perder o foco da atuação corporativa imediata, como se diz popularmente, vamos deixar de amaldiçoar a escuridão e tentar acender uma vela por um futuro mais igualitário no Poder Judiciário.

Renato Henry Sant'Anna
Juiz Titular da 1a. Vara do Trabalho de
Ribeirão Preto, ex-presidente da Amatra
XV e vice-presidente da Anamatra

Encontro Anual dos Aposentados

O desembargador aposentado Carlos Alberto Moreira
Xavier discursa em jantar no Espaço Coronel

A desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira
Gulla prestigiou o Jantar Anual dos Aposentados

Os colegas aposentados Luiz Carlos de Araújo e
Samuel Correa Leite colocam o papo em dia no jantar

O juiz aposentado Jair Fernandes Costa e
sua esposa Dirce também estiveram no evento

Os jubilados José Ubirajara Peluso e Arnaldo Barbosa Moreira
com o desembargador Lorival Ferreira dos Santos

O aposentado Genésio Solano Sobrinho recebeu um dos prêmios
da noite, do gerente do Banco BMC e da juíza Teresa Pedrasi

A diretora de aposentados da Anamatra, Cristina Ottoni Valero,
entre os presidêntes da Amatra XV e do TRT-15, Flávio Landi e Luís
Carlos Sotero; à direita, o diretor da Amatra XV Hermelino Santos

Reinaldo e Maria Tereza Amatte, os diretores da Amatra XV
Hermelino Santos e Valdomiro Paes Landim e os aposentados
Antonio Botelho Cordovil e Arnaldo Barbosa Moreira
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Juiz Rodarte Ribeiro e esposa Oneli durante a
confraternização nos dias do Congresso do TRT

Juíza Rosana Nubiato Leão e marido Américo também
foram à Catedral do Chopp na festa da Amatra XV

A juíza Ana Claudia Pires Ferreira de Lima e o marido Vanderlei
marcaram presença no evento que reuniu os associados

O magistrado Julio Roda com a esposa Lucila na confraternização
dos magistrados do trabalho em Campinas

O associado Manoel Luiz Costa Penido e o servidor Olizeo,
da Vara de Campo Limpo Paulista, na comemoração

A juíza Sandra Brasil, da 2º região, cantou no evento que
reuniu boa parte da magistratura da 15ª Região

Juiz Homero Mateus Batista, da 2ª Região, e as associadas
Polyanna S. Cândido da Silva e Juliana Jamtcheck Grosso

As juízas Márcia Mendes e Luciane Storel entre
o casal Alessandro e Scynthia Tristão
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Festa do Congresso do TRT-15

Juiz Carlos Roberto F. Silva recebeu do presidente Flávio Landi
o principal prêmio: uma viagem para o Club Med

As associadas Ana Maria Eduardo da Silva e Maria Cristina
Brizotti Zamunér durante a confraternização.

A magistrada Lucineide Almeida Marques e o marido
Saulo também prestigiaram o evento na Catedral do Chopp

A juíza Maria Flávia Roncel Alaite e o marido Ney na
festa que aconteceu após o Congresso do TRT-15

Os juízes Antonia Sant'ana, Maria da Graça Bonança Barbosa
e Renan Ravel Fagundes na festa

Desembargador Sotero, presidente do TRT-15, e sua esposa Désia
entre os juízes Firmino Alves Lima e Ana Paula Lockmann

As magistradas Gislene Sanches, Débora Proença
Denise Mulato e Tânia Claro prestigiaram o evento

Os juízes Eucymara Ruiz, Guilherme Feliciano, Kátia Braiani,
Flávio Landi, José Guido Teixeira Jr. e José Roberto Oliva
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“A verdadeira pedreira do
Judiciário está na 1ª instância”
Ministro Marco Aurélio Mello, do STF, fala sobre
subsídios, ATS, competência da Justiça do Trabalho e
outros assuntos de interesse da Magistratura.
Em entrevista concedida ao juiz José
Roberto Dantas Oliva, diretor Cultural da
Amatra XV, em Presidente Prudente, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),
Marco Aurélio Mendes de Farias Mello,
mostrou sua percepção acerca de diferentes questões jurídicas, desde sua contrariedade ao grande número de emendas à Constituição Federal, à constatação
de que “a grande pedreira do Judiciário
está na primeira instância”. Também deixou clara sua posição quanto aos assuntos de interesse da magistratura, como a
atualização do valor do subsídio, a competência da Justiça do Trabalho, o restabelecimento do adicional por tempo de
serviço (ATS), entre outros.
Marco Aurélio nasceu no Rio de Janeiro em 12 de julho de 1946. Foi nomeado
para o órgão em maio de 1990 e tomou
posse no mês seguinte. Graduou-se, em
1973, em Ciências Jurídicas e Sociais pela
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na qual
também concluiu o curso de mestrado
em Direito Privado, em 1982. Iniciou sua
trajetória profissional no serviço público,
onde atuou na Justiça do Trabalho como
Procurador do Trabalho (1ª Região) e Juiz
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª.
Região. Atuou como Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, tendo desempenhado a função de Corregedor-geral da
Justiça do Trabalho. Atualmente é profes-

“Não é
compreensível,
não é aceitável,
que a Constituição
Federal em pouco
mais de 20 anos já
tenha sido
emendada 63
vezes.”
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Ministro Marco Aurélio durante a entrevista concedida ao juiz José Roberto Dantas Oliva

sor do Centro Universitário de Brasília e na
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados
da Universidade de Brasília. Entre 1996 e
1997 foi presidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), onde participou do processo de informatização das eleições brasileiras, reassumindo o cargo em 2006.
Leia a seguir, a íntegra da entrevista:
O STF tem sido chamado a pronunciar-se sobre questões relevantes para
o Brasil. A demarcação da Reserva indígena Raposa Serra do Sol, a Lei de Biossegurança e a Lei de Imprensa são apenas alguns dos exemplos. É em questões como estas que a Corte exerce verdadeiramente seu papel?
Min. Marco Aurélio – Sim, são questões que interessam enfim à sociedade.
Questões que tenham uma repercussão
maior no dia a dia do cidadão. Elas vêm
aflorando e o STF cumprindo o papel de
guarda da Constituição, atento aos anseios sociais e tornando prevalecente a própria lei básica. Com isso, nós avançamos.
A legislação infraconstitucional deve conformar-se à Constituição. É possível afirmar hoje que os princípios constitucionais têm força normativa?

Min. Marco Aurélio – Têm. Os princípios constitucionais têm tríplice repercussão. Na repercussão normativa, eles devem prevalecer quando em cotejo com a
norma estritamente legal. A interpretativa, quanto aos operadores do Direito, e a
informativa, quanto ao legislador. É preciso que as Casas Legislativas realmente atuem em suas comissões de Constituição
e Justiça observando os ditames constitucionais. Nós não podemos inverter a ordem natural das coisas, não podemos mitigar a importância da Constituição Federal, que é a Lei Suprema. Ela evidentemente está no ápice da pirâmide das normas jurídicas e deve ser observada.
A Constituição Federal têm sofrido
muitas reformas, muitas emendas?
Min. Marco Aurélio – Eu costumo, inclusive, partir para o campo do folclore e
com picardia dizer que um cidadão buscou comprar em uma livraria um exemplar da Constituição Federal. Pedindo esse exemplar foi informado pelo balconista que aquela livraria não trabalhava com
periódicos. Quando nós pensamos em uma lei básica, nós pensamos num documento estável, um documento que vigore
por tempo indeterminado para ser conhecido pelos cidadãos em geral. Não é com-
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preensível, não é aceitável, que a Constituição Federal em pouco mais de 20 anos
já tenha sido emendada 63 vezes. E não
temos por isso dias melhores no Brasil, e
não vamos tê-los mediante emendas
constitucionais ou mediante edição de
novas leis. Ao contrário, quando se edita
uma nova norma, ela suscita dúvidas, gera conflitos, considerada a interpretação,
que é sempre um ato de vontade.
Vossa Excelência diz que, em razão
da avalanche de processos, se considera atualmente um estivador do Direito.
Na primeira instância do Judiciário Brasileiro, as Varas estão igualmente abarrotadas de processos e não há Juízes e
nem servidores suficientes para dar
conta, em tempo razoável, dessa enorme demanda. Nos demais tribunais a
situação também é crítica. Há alguma
luz no fim do túnel?
Min. Marco Aurélio – Há, se cuidarmos da Educação. Passa, necessariamente, a diminuição de processos por um avanço cultural. E esse avanço contempla a
compreensão, a observância do direito alheio quando surja um conflito de enfoque. Dificilmente um cidadão transige para chegar a um acordo. Nós temos uma
tradição em que só se acredita, para a solução de um conflito, na atuação do Estado juiz. Por isso, nós temos a sobrecarga
que temos. Há alguns que apostam até
mesmo na consequência desta sobrecarga que é a morosidade da Justiça. Agora,
não podemos exigir daqueles que personificam o Estado juiz um esforço maior.
Julgo os colegas por mim: nós estamos
no limiar dos nossos esforços. Nós sempre atuamos tentando conciliar celeridade com conteúdo. E isso gera, para o julgador, pela responsabilidade que ele
tem, uma angústia muito grande.
Adotando até o espírito da campanha do Conselho Nacional de Justiça, o
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região, além de participar da Semana
Nacional de Conciliação, tem promovido outras. Recentemente, em homenagem ao Dia do Trabalho, promoveu uma semana de conciliação e os resultados foram bastante satisfatórios. O senhor acredita que esta seria uma solução para desafogar o Judiciário?
Min. Marco Aurélio – Sim. Educando
o jurisdicionado para que ele tenha o abandono das paixões condenáveis, para
que ele não se mostre intransigente na
mesa de negociações. Nosso papel, no
campo da persuasão, é muito importante.
Nós tivemos, até mesmo, o transporte do
processo trabalhista para o processo civil,
de algo que sempre foi uma tônica na jurisdição especializada do trabalho, ou
seja, a conciliação, ou melhor, a tentativa
de conciliação obrigatória.
O senhor aposta na pena do juiz de
primeira instância? As reformas processuais recentes tiveram o escopo de valorizar o primeiro grau de jurisdição?

Min. Marco Aurélio – Nós precisamos conceber que a verdadeira pedreira
do Judiciário está na primeira instância.
Está na primeira instância a atuação individual, a audiência de instrução do processo, quando se tenta a conciliação por duas vezes, e está na primeira instância no
que se prolata a decisão primeira do processo, chegando-se à uma conclusão no
cotejo entre o que foi articulado no processo e o direito posto.

so concreto. Mas deve idealizar a solução
mais justa que ele entenda. E, após idealizar esta solução, ir à dogmática, e num
ato de vontade, que é o ato de interpretar, buscar apoio. Evidentemente, se ele
encontrar apoio, ele consagra o idealizado. Não encontrando, ele deve recuar,
sob pena de adentrar ao campo de um direito que só provoca insegurança jurídica, que é o direito alternativo.
Existe direito alternativo?

O juiz deve curvar-se apenas à ciência e à sua própria consciência? A independência do juiz representa o que para a sociedade?

“Quando,
simplesmente, se
deixa de atualizar
o valor do
vencimento, o
valor do subsídio,
o valor do salário,
se tem uma
vantagem
indevida, porque
se continua
contando com a
mão de obra, sem
a remuneração
inicialmente
prevista.”
Min. Marco Aurélio – Não concebo
jurisdição sem independência. E cada
qual deve perceber que é uno, que tem a
obrigação de manifestar o convencimento sobre o caso concreto. E manifestar este conhecimento a partir da formação técnica possuída e, especialmente, da formação humanística. Aprendi desde cedo,
nos meus primeiros dias como juiz do
Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio
de Janeiro, que, ao se defrontar com o
conflito, o juiz não deve partir da lei para
o caso concreto, da dogmática para o ca-

Min. Marco Aurélio – Para alguns, se
pode inclusive criar o critério de plantão.
Graça a insegurança. E mais uma vez devemos partir para o campo da picardia.
Certa vez, em um local do interior, houve
um homicídio e o delegado saiu a investigar. Acabou encontrando uma testemunha que seria capaz de fazer um retrato
falado do agente que praticara o homicídio. Pediu um perito da capital, o perito
ouviu a testemunha, fez o retrato, e ele
saiu no encalço do agente. Mas quando o
encontrou, ao lado estava o irmão gêmeo, univitelino, idêntico. Para não perder a viagem, ele colocou os dois no xilindró e começou a observá-los. Passados
30 dias, um permaneceu como era, o outro engordou dez quilos. Ele (o delegado), então, desceu os livros de processos,
de penal, e chegou no campo para a linha
do direito alternativo, a uma solução: libertou o que engordara dez quilos e indiciou, para responder ao processo, o que
permaneceu como era. Qual foi, entre aspas, a “premissa” jurídica adotada? O que
não mata, engorda. A isso é que leva o direito alternativo. É o critério, como eu disse, de plantão. E nós vivemos num sistema em que o direito é posto pelos nossos
representantes, representantes da sociedade brasileira. É o direito escrito. Claro
que as leis são feitas para os homens, não
os homens para as leis. Daí a necessidade
do julgador contar com uma boa formação humanística. Eu recomendo aos
meus alunos que tenham sempre à mão
um romance. Aí indagam: “mas por que
romance?” Porque o direito rege a vida
em sociedade e no romance nós temos
um drama próprio da sociedade. E aquele
que lê o romance, adota uma posição e
com isso aguça a sensibilidade.
E o juiz, é importante que ele tenha
consciência plena de sua falibilidade?
Min. Marco Aurélio – Sim, e que não
se deixe vir a ser acometido da denominada “juizite”. Perceba que a missão de julgar é uma missão sublime e que ele deve
atuar com absoluta equidistância. Processo não tem capa, processo não tem envolvidos, pessoas individualizadas. Processo
revela um conflito entre cidadãos e deve
ser apreciado segundo o conteúdo que
represente.
O Estado promove calote oficial em
relação aos precatórios?
Min. Marco Aurélio – Disse isso com
desassombro, para ficar nos anais do Tribunal, quando relatei a Ação Direta de In-
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seria uma matéria a ser discutida na
reclamação por que não seria objeto.
Alguns ministros chegaram a abordar
também a questão da paralisação de
juízes. No Brasil nós tivemos, num passado recente, movimento reivindicatório de juízes referente a questões salariais. Hoje estamos vivendo um problema sério relacionado à falta de revisão
dos subsídios. Há um descontentamento geral. O que fazer em uma situação
dessas em que o Congresso Nacional
não promove esta revisão anual?

Min. Marco Aurélio entre os juízes Léo Minoru Ozawa e Oliva em Pres. Prudente

constitucionalidade 1098, que estava dirigida contra uma lei do Estado de São Paulo e contra o regimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. E apontei que não se
tem, quanto à postura do Estado, na observância das decisões judiciais a encerrarem obrigação de dar, a preservação da
dignidade do homem. Ele utiliza o arcabouço normativo para simplesmente projetar, e projetar a mais não poder, a liquidação dos débitos estampados em decisões. E com isso provoca o descrédito do
Judiciário, desqualifica inclusive o profissional da advocacia, porque o leigo não
percebe que a deficiência é do Executivo.
Precisamos avançar. Realmente, não se
tem neste campo algo eleitoreiro, que dê
votos, mas o Estado precisa adotar uma
postura exemplar que sirva de norte ao
cidadão comum. Se ele próprio não cumpre as obrigações, tripudia em cima do cidadão comum, o que se pode esperar
desse cidadão?
O Supremo Tribunal Federal transmite as suas sessões. Outros tribunais
também já começam a fazê-lo. O senhor participou da criação da TV Justiça. Inclusive foi uma iniciativa de Vossa
Excelência. Isso democratiza, sem dúvida, a informação, mas não gera também um problema de exposição, antes
inexistente no Poder Judiciário?
Min. Marco Aurélio – A TV Justiça foi
um sonho. Um sonho que veio a se tornar
realidade porque ousamos. À época (da
criação da TV Justiça), eu me lembro muito bem, que o colegiado era contrário,
não acreditava na possibilidade de ter-se
uma TV. O próprio Ministro das Comunicações (na época), Pimenta da Veiga,
ponderou que devíamos pegar uma carona em outra TV pública. Eu disse: “não,
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precisamos de uma TV para o Judiciário”.
O objetivo maior: a transparência. Nós só
temos a possibilidade de acompanhamento dos trabalhos da administração
pública pelos cidadãos, se houver publicidade dos atos praticados. E a TV Justiça
tem, inegavelmente, um efeito visual –
há quem diga que as gravatas melhoraram muito! – Mas tem outro efeito também, que é viabilizar o controle externo
implícito do Judiciário. E o papel educativo, com uma grade comunitária, democrática, vinculando as regras estabelecidas. Nós só vamos avançar quando compreendermos que o que é assentado é
para ser observado, é para se ter a paz social. Saber o que pode ou não ocorrer na
convivência dos cidadãos.
Mas existe este lado de uma eventual exposição negativa, ou não?
Min. Marco Aurélio – A sessão é pública. Se aparece na telinha algo que não
deveria aparecer, nós precisamos nos policiar um pouco mais, quanto ao que verbalizamos, ao que fazemos nas sessões.
Inclusive, percebendo que o Judiciário
não é uma academia. Não há campo para
simplesmente se ditar regras. Claro que
toda decisão deve ser fundamentada,
sem que se busque, com o voto, demonstrar o domínio do próprio Direito, o domínio do que lançado pela doutrina.
Recentemente, a Corte, ao decidir
em sede de reclamação que a competência para julgar questões relacionadas à greve de servidores públicos estatutários é da Justiça comum, sinalizou, contrariando posicionamento de
Vossa Excelência em particular, que policiais civis não podem fazer greve. O
posicionamento no sentido de que não

Min. Marco Aurélio – Uma falha no
implemento do Direito posto ocasiona
sempre problemas mais sérios. Sempre
sustentei que a revisão, simples reposição do poder aquisitivo da moeda, tal como prevista na Carta da República, independe de lei, desde que se tenha, evidentemente, um índice oficial a ser observado, um índice que dirá respeito à inflação.
Mas o Supremo assentou que não. Julgando uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele concluiu que o Executivo estaria omisso e, portanto, cientificou o Executivo para o encaminhamento
da proposta de reajuste dos servidores
em geral. O que nós tivemos no caso: a hipocrisia, porque se encaminhou um projeto prevendo uma percentagem mínima,
que não correspondia à inflação do período. A relação jurídica mantida é uma relação obrigacional, sinalagmática e comutativa. Nós temos obrigações contrárias e
equivalentes. Quando, simplesmente, se
deixa de atualizar o valor do vencimento,
o valor do subsídio, o valor do salário, se
tem uma vantagem indevida, porque se
continua contando com a mão de obra,
sem a remuneração inicialmente prevista. Nós precisamos avançar. E quanto à
competência da Justiça do Trabalho, eu
estou muito preocupado com a ótica que
vem prevalecendo no plenário do Supremo. Por quê? Porque, em primeiro lugar é
uma Justiça que está no mesmo patamar
de outros ramos do Judiciário. Em segundo lugar, é uma Justiça que a própria nomenclatura revela que deve julgar questões ligadas à relação do trabalho. Com a
Emenda 45 nós tivemos um avanço. A
Constituição pretérita cogitava da competência da Justiça do Trabalho para julgar
conflitos – a menos que a lei estendesse
essa competência. Havia cláusulas direcionando ao legislador ordinário, como há
ainda hoje – envolvendo o trabalhador –
e aí necessariamente não se tem a submissão à CLT, não se cogita de empregado e empregador. Expungiu-se esta última referência para se cogitar do tomador
dos serviços. E a Constituição foi pedagógica no que se referiu inclusive ao liame
envolvendo o cidadão prestador dos serviços e o Poder Público. Mas o Tribunal,
contra o meu voto, entendeu que a tramitação da emenda não foi regular, e deferiu uma liminar em ADI, creio que foi Relator o Ministro Nelson Jobim. E estamos aí
com a matéria, porque não houve julgamento final da ação, em “stand by”. Com
uma visão, a meu ver, muito tímida do Supremo, que para mim não é fidedigna,
considerado o que contém o artigo 114 da
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Constituição Federal. Uma visão que resulta, inclusive, numa extensão da competência menor da Carta da República do
que a observada anteriormente.
Na opinião de Vossa Excelência, se
ainda não se chegou a tanto, caberiam
na competência da Justiça do Trabalho
as decisões sobre crimes envolvendo
organização do trabalho e outros decorrentes de litígios solucionados pela
própria Justiça do Trabalho?
Min. Marco Aurélio – Em primeiro lugar, nós estamos aí no campo da opção
normativa constitucional. Teríamos que
ter uma emenda constitucional dando esta competência de atuar no campo penal,
que não existe, a não ser quanto a Habeas Corpus, no tocante à prisão que seria mais a civil, ou à prática de um ato de
polícia. Agora, os crimes contra a organização do trabalho, já que se tem uma Justiça que, inclusive, é federal, que é a Justiça do Trabalho, eles devem ficar, presente
a racionalidade do Judiciário, com o Judiciário trabalhista, que é um judiciário
competente e aparelhado para tanto.
E sobre a competência da Justiça do
Trabalho para apreciar questões de autorização para trabalho de adolescentes em ruas, praças e outros logradouros, e também para trabalho infanto-juvenil artístico? O argumento dos que a
defendem é de que cabe à Justiça do
Trabalho resolver questões de trabalho, ainda que não haja vínculo empregatício; que, se houver um pedido de
vínculo, será também a Justiça do Trabalho que terá que resolvê-lo; se houver um dano moral ou material ou um
acidente do trabalho envolvendo uma
criança, por exemplo, será também,
em tese, dos juízes do trabalho a competência para dirimir o litígio. Essas autorizações, que a CLT diz que seriam do
Juiz da Infância e da Juventude, não estariam mais bem colocadas, à luz da EC
45/2004, na competência da Justiça do
Trabalho também, uma vez que tudo
que delas decorrer, em tese, teria que
ser julgado pelo juiz trabalhista?
Min. Marco Aurélio – Mais uma vez
nós estamos no campo normativo constitucional. Nós só temos uma Justiça que
realmente guarda dualidade, ou seja, atua no campo jurisdicional e no administrativo. Refiro-me à Justiça Eleitoral, que
inclusive atua como órgão consultivo,
muito embora muitos estranhem esta atuação. Eu mesmo fui alvo, quando presidente do Tribunal Superior Eleitoral de
uma representação no Conselho Nacional de Justiça porque estaria extravasando os limites delineados na legislação de
regência, olvidando até mesmo o líder de
um partido, que imaginávamos com uma
diretriz bem definida e que a prática veio
revelar algo diverso, que ministro do Supremo estaria submetido ao CNJ, quando
na verdade o que ocorre é o inverso. Agora, nada impede que aja a Justiça do Trabalho no campo jurisdicional, mediante a

ação declaratória, e que aquele que deseje tomar os serviços ajuíze ação declaratória para que se fixem os parâmetros e
para que se elucide o alcance das normas
regedoras da espécie.
O Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região tem 599 municípios sob a
sua jurisdição. A Justiça Federal está
iniciando uma tentativa de fixação dos
juízes substitutos. Na nossa Região,
nós temos um problema: às vezes da
sede até a vara mais distante são mais
de 600 quilômetros. E o juiz substituto,
que hoje fica entre 10 e 15 anos para se
titularizar, fica viajando, embora existam circunscrições na 15ª Região. A
Amatra XV propôs ao Tribunal a fixação
de, pelo menos, 80 juízes, notadamente nas varas mais pesadas. Isso proporcionaria, ao ver da associação, uma racionalização de serviços e, além disto,
uma melhor qualidade de vida para esses juízes que às vezes entram e se
aposentam como substitutos. O senhor
vê com bons olhos essa proposta de fixação, ou, o juiz substituto teria também inamovibilidade?

O princípio da proteção trabalhista
é expressão do princípio da isonomia?
Min. Marco Aurélio – É a expressão
da proteção do hipossuficiente e, no caso, se busca realmente um equilíbrio maior na relação, mediante esse princípio.
Mas que ele não sirva para simplesmente
se colocar em segundo plano um direito
subordinante.
O negociado pode prevalecer sobre
o legislado?
Min. Marco Aurélio – O negociado
pode prevalecer, desde que ocorra sob os
auspícios, sob os cuidados do magistrado
do trabalho, já que na vida nós somos
sempre compelidos a optar. E se agredisse simplesmente o caráter dispositivo das
normas trabalhistas para preservar a fonte do sustento, o prestador dos serviços acabaria negociando, e negociando para o
fundo, para praticamente o inferno. Por
isso é que nós temos garantias mínimas,
que não podem ser afastadas nem mesmo que se tenha um consenso dos integrantes da relação jurídica.
O restabelecimento do ATS é importante para a carreira da magistratura?

“... foi um erro o
término do
adicional por
tempo de serviço,
porque acabou por
mitigar, solapar a
própria carreira.
Sou favorável ao
restabelecimento.”
Min. Marco Aurélio – Tanto quanto
possível o juiz deve ser o titular da vara,
do órgão, porque somente assim se estabelece uma vinculação maior e passa para a cobrança de uma atuação visando a
ter os trabalhos em dia. Então, sou favorável a que se chegue a essa titularidade.
O artigo 7º da Constituição é cláusula pétrea?
Min. Marco Aurélio – O artigo 7º da
Constituição, se considerarmos o parágrafo 4º do artigo 60, no que revela que
não pode haver tramitação de emenda
constitucional que tenha como objetivo
afastar, abolir garantias individuais, é
uma cláusula pétrea.

Min. Marco Aurélio – Todos nós concebemos que foi um erro o término do adicional por tempo de serviço, porque acabou por mitigar, solapar a própria carreira. Sou favorável ao restabelecimento,
mas com contagem apenas específica do
tempo de serviço, considerando-se apenas o tempo de magistrado.
Tivemos em 2003 o assassinato de
dois juízes, um deles em Presidente
Prudente. O crime encontra-se organizado e afronta o Estado oficial, criando
um “estado” paralelo. Recentemente,
o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, condenou o Estado de São Paulo a pagar indenização por dano moral
aos filhos do magistrado Machado Dias, de Presidente Prudente, e o relator
deixou claro que o Estado teria se omitido. É dever do Estado proporcionar segurança aos seus agentes?
Min. Marco Aurélio – O Estado existe
para proporcionar a nós todos segurança,
com maior razão àqueles que o personificam. Nós precisamos compreender que
vivemos tempos muito estranhos. E quando o Estado não ocupa espaço, a bandidagem ocupa. E o Estado tem falhado na ocupação dos espaços.
Ser um bom juiz e ser irrequieto?
Min. Marco Aurélio – Ser irrequieto.
Ser uno passo a passo. Quando se atua,
em colegiado, se deve perceber que se
busca o somatório de forças distintas, e aqueles que o integram devem levar a sua
contribuição. O homem é uno, a partir do
aperfeiçoamento que, em última análise,
é inesgotável. E assim deve atuar.
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Tia Léa: há 40 anos cuidando
de crianças em período integral
Creche atende 70 crianças de 3 a 6 anos, com
atividades pedagógicas e quatro refeições diárias;
projeto prevê ampliação para 120 atendidos; lista de
espera atualmente tem cerca de 200 interessados
Com mais de 40 anos de existência, a
creche Tia Léa é uma entidade que se tornou referência em Campinas por atender
crianças de baixa renda em período integral, algo raro se comparado à maioria
das creches que dividem as turmas em
dois períodos. O prédio principal da creche, no Jd. São Pedro, zona sul de Campinas, foi construído em 1970 e reformado
há cerca de três anos. E é nele que está
concentrado o principal esforço da administração no momento: a ampliação para
o terreno ao lado, que já é de propriedade
do Grupo das Servidoras Léa Duchovni de
Campinas, nome oficial da entidade.
De acordo com Elvino Silva Neto, atual
presidente da entidade e genro de Léa
Duchovni, a fundadora da creche que
comandou os trabalhos assistenciais até a
sua morte, em 1986, sempre fez questão
de que o atendimento proporcionasse
bem-estar para as crianças de dez bairros
da região Sul de Campinas, uma das mais
pobres da cidade.
Até hoje o diferencial da instituição é
proporcionar um amplo atendimento durante todo o dia a 70 crianças de 3 a 6 anos, que inclui atividades pedagógicas

Pai de aluna ajuda na manutenção

Os diretores e cordenadores da creche Tia Léa

pela manhã, atividades recreativas voltadas para a aprendizagem no período da
tarde e quatro refeições diárias (café da
manhã, lanche, almoço e lanche da tarde). “Existe uma grande demanda reprimida – cerca de 200 interessados –, uma
vez que a maioria das creches públicas
geralmente atende apenas em meio período. Por isso, um dos critérios para permitir o ingresso é a renda. As crianças atendidas têm renda per capita mensal entre 0
e 25 reais por mês, ou seja, em situação
de extrema pobreza”, conta Elvino.
Apesar da situação de vida difícil das
crianças atendidas, a creche é um lugar
muito alegre e é fácil observar o carinho
dos funcionários e voluntários com as
crianças. “Para nós, o mais importante é o
bem-estar das crianças e da família. Sempre chamamos os pais para fazer parte da
educação dos filhos. Quando detectamos
algum problema, tentamos resolver com
os pais e se preciso encaminhamos aos
nossos parceiros. Isso acontece tanto em
famílias de alto risco como com as que recebem assistência básica”, explica a assistente social Vanessa Lisboa Carvalho. Entre os parceiros estão médicos de várias
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especialidades, fonoaudiólogos, além de
um dentista, uma psicóloga e o Conselho Tutelar.
Na parte pedagógica é interessante
observar o contato com a era digital e
também as brincadeiras mais simples, como amarelinha. “A partir dos 5 anos, cada
criança tem 30 minutos por dia para ter
contato com computador, com jogos educativos para se acostumarem à ferramenta. Uma monitora de informática trabalha
com as crianças de maneira lúdica. Além
disso, temos curso de informática duas
vezes por semana, aberto à comunidade
e o único requisito é ter até o 6º ano do
ensino fundamental completo”, informa
a pedagoga Jeanne Maria de Camargo.
Para estreitar as relações com a comunidade, a creche formou o Conselho de
Pais, com três pais e dois funcionários. Em
reuniões mensais, eles discutem os problemas cotidianos da creche e buscam
formas de atrair mais familiares para a entidade. “Tentamos amenizar os problemas da comunidade, como o vandalismo
e o consumo de drogas. Já fomos roubados aqui, o que é um absurdo, porque

Matéria Especial
te, e nove diretores, também voluntários,
que têm mandato de três anos.
De acordo com José Tella, vice-presidente da entidade, a recompensa por realizar um trabalho voluntário é enorme. “É
gratificante participar, inclusive eu costumo dizer que meu melhor salário é vir aqui brincar com as crianças, que só querem atenção, carinho”, comenta Tella,
que leva a família também para a entidade. “Nós precisamos de muita ajuda para
manter a creche, que não é fácil. São muitas responsabilidades, o custo é muito alto. Graças a Deus, a colaboração vem aos
poucos, mas está chegando”, diz ele.

Uma das quatro refeições diárias da entidade, onde as próprias crianças se servem

Opinião semelhante tem Elvino, para
quem a satisfação pelo trabalho é imensurável. “É uma realização pessoal, poder
doar um pouco de nosso tempo, da nossa
atenção, do nosso carinho, para essas
crianças menos favorecidas. É algo que
deveria ser incutido em toda a sociedade.
Se todos pudessem fazer um trabalho voluntário veriam quanto é gratificante. Nós
da diretoria passamos isso para os nossos
filhos. Vale muito a pena”, informa ele. O
presidente da entidade lembra que atualmente desenvolver trabalho voluntário é
um diferencial no mercado de trabalho
dos mais jovens.

sempre explicamos que a creche é da comunidade”, conta Elvino.
Um dos pais mais presentes na entidade é o porteiro Marcelo Almeida Rosa,
pai de Marcela, de 4 anos, que frequenta
a Tia Léa desde 2008. Ele trabalha no período noturno e vai à creche praticamente
todas as manhãs trabalhar como voluntário em pequenos serviços de manutenção no prédio. “As funcionárias da creche
acolhem as crianças como se fossem os
próprios filhos. Para mim é um prazer ajudar, ainda mais pelo retorno que eu tenho
em saber que minha filha está sendo muito bem cuidada”, afirma ele.
A creche tem ao todo 11 funcionários
presentes diariamente, além de cerca de
20 voluntários, entre médicos, dentistas,
captadores de recursos e contadores de
histórias, que participam esporadicamen-

Serviço de excelência faz a fila de espera por uma vaga ser enorme

Projeto de ampliação está pronto
A creche Tia Léa necessita ampliar o
espaço físico e já tem um projeto pronto
para concretizar a ampliação. “Queremos
e vamos aumentar de 70 para 120 o número de crianças atendidas, buscando o
auxílio de empresas e profissionais ligados à construção civil”, afirma Elvino Silva
Neto, presidente da instituição.

à Federação das Entidades Assistenciais
de Campinas (Feac). O orçamento da creche vem de contribuições de sócios doadores e também do subsídio da Prefeitura
de Campinas. No último caso, o dinheiro
público do ano todo cobre os gastos de apenas um mês. Outra fonte de renda são
os almoços e jantares beneficentes.

A entidade tem certificado de utilidade pública nas esferas municipal, estadual e federal, além de estar regularizada no
Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) e no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e ser filiada

Além do atendimento às crianças, a
creche também administra o Programa Viva Leite, do Governo do Estado, que distribui 3 litros de leite por semana para cada
criança, além de fazer a pesagem e o
controle de crescimento.

Informações para doação
Grupo das Servidoras Léa Duchovni
de Campinas (Creche Tia Léa)
Rua Antonio Lourenço, nº 382, no
Jardim São Pedro – Campinas.
Para contribuir com trabalho voluntário ou doações, os interessados
podem ligar para (19) 3276-9679 e (19)
3276-9679 ou entrar em contato pelo
e-mail: tialea@feac.org.br.
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Novos juízes substitutos tomam
posse na 15ª Região
Sete novos magistrados foram empossados na 15ª Região, no dia 31/08/2009.
Aprovados no XXIII Concurso, em novembro de 2008, eles aguardavam o surgimento de vagas no Regional, o que se
concretizou com a aprovação, em julho
passado, da Lei 12.000/2009, que criou 65
cargos de juiz substituto na 15ª, além de
outros 65 de analista judiciário.
Os novos juízes substitutos são: Mariangela Fonseca, Luciano Brisola, Rogério
José Perrud, Josué Cecato, Anaximandra
Katia Abreu Oliveira, Ludmilla Ludovico
Evangelista da Rocha e Rafael M. de Setta.
Na ocasião, tomou posse também o
juiz do trabalho substituto Renato Ferreira
Franco, oriundo da 2ª Região, em vaga decorrente de permuta com a juíza do trabalho substituta da 15ª Juliana Jamtchek

Grosso. No dia 24/08 tomou posse, ainda,
o colega Marcelo Alves Gomes, oriundo
da 18ª Região, também por permuta.

A todos os novos integrantes da 15ª
Região, a Amatra XV deseja boas vindas e
sucesso!

Anamatra defende reajuste de 14,09%
A Anamatra defende a aprovação do
Projeto de Lei (PL) 5921/2009 que reajusta
os subsídios dos ministros do Supremo
Tribunal Federal (STF). O PL, que foi enviado no último dia 31 à Câmara dos Deputados pelo STF, prevê que o subsídio mensal
de ministro do Supremo, referido no art.
48, inciso XV, da Constituição Federal, seja
reajustado com os seguintes percentuais:
5% a partir de 1º de setembro de 2009;
4,60% a partir de 1º de novembro de 2009
e 3,88% a partir de 1º de fevereiro 2010. O
montante do reajuste, conforme descreve o PL, corresponde à variação acumula-

da do IPCA nos anos de 2006, 2007 e 2008,
totalizando 14,09%.
Diante da iminência de votação de
um índice que não atende aos anseios da
categoria, que aguarda desde 2006 a votação de proposta com texto similar, diversos magistrados estiveram no Congresso
Nacional nas últimas semanas, para levar
às lideranças partidárias a posição da categoria. “As dificuldades apresentadas para a aprovação do projeto causam frustração no seio da magistratura do Trabalho,
assim como na magistratura nacional,

Interdito Proibitório
O presidente da Amatra XV, juiz Flávio
Landi, participou, no dia 24 de agosto, do
seminário “Interdito Proibitório x Direito
de Greve”, promovido pelo Sindicato dos
Bancários de São Paulo, em parceria com
a Fetec/CUT e Contraf/CUT, no Hotel Renaissance, na capital paulista. Representando o presidente da Anamatra no evento, Landi destacou que o uso do interdito
proibitório não pode ir contra a organização sindical, que é um dos grandes temas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O magistrado afirmou que o
interdito deve ser analisado à luz de vários
direitos previstos na CF, como o de reunião em área pública, o de livre expressão e
o de greve. Segundo entende, a liberdade de manifestação é tolhida quando se
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proíbe o uso de carro de som para convencimento dos trabalhadores, ou se autoriza desde logo o uso indevido de força
policial, para intimidar os grevistas. “Mesmo o piquete eu sempre vi como manifestação. Enquanto for pacífica está protegida pela Constituição, que estabelece
que a ordem econômica está adstrita à
valorização do trabalho”, afirmou Landi.
Além do presidente da Amatra XV, o seminário contou com a participação do ministro Vantuil Abdala, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), de Omar Afif, do Ministério Público do Trabalho, do deputado federal João Paulo Cunha (PT-SP) e da Secretária de Relações do Trabalho da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Denise Motta Dau.

pois se trata de proposta de 2006 e que visa apenas à reposição da inflação no período, cujos recursos já estão autorizados
pelo próprio Congresso Nacional na lei orçamentária em vigor”, afirma o presidente da Anamatra, Luciano Athayde, ao se
referir ao PL 7297/2006 que ainda não foi
objeto de apreciação pela Câmara e cujo
índice está desatualizado. “Confiamos na
liderança do Supremo Tribunal Federal e
também no espírito público dos parlamentares, a fim de que esse tema não
cause qualquer mal-estar institucional”,
finaliza Luciano Athayde.

Giro de
Notícias
Entrevista

Campos do Jordão sediará

“IV Qualidade de Vida”
O IV Encontro de Qualidade de Vida
da Amatra XV será na cidade de Campos
do Jordão, entre os dias 26 e 29 de novembro de 2009.A escolha do local levou em
conta o interesse não só dos associados,
mas de seus familiares, que certamente
encontrarão em Campos do Jordão um
lugar propício para atividades de lazer e

descontração, além de outras.
O hotel que sediará o encontro será o
Clube Satélite, pertencente a empregados do Banco do Brasil. A direção do Clube Satélite gentilmente ofereceu suas instalações para receber o evento, a um custo extremamente acessível aos associa-

dos da Amatra XV. Os contatos com o Clube Satélite foram realizados por iniciativa
do Desembargador Edmundo Fraga Lopes, do TRT da 15ª Região, a quem de público a associação externa seus agradecimentos. A programação completa, os valores e os detalhes para inscrição serão
em breve divulgados.

Jogos da Anamatra 2009
A delegação da Amatra XV que vai participar dos Jogos da Anamatra, na cidade
de Bonito, em Mato Grosso do Sul, está
em contagem regressiva para a realização
do evento esportivo, que acontecerá en-

tre os dias 29 de outubro e 1º de novembro de 2009.
A competição terá nove modalidades:
natação, corrida rústica, futebol society,

tênis individual, tênis de mesa, vôlei de
praia, xadrez, dominó e biribol. O time de
futebol da Amatra XV, atual vice-campeão,
está se preparando para a competição disputando amistosos com outras equipes

Dois desembargadores se aposentam
Dois desembargadores do TRT-15 se aposentaram no final do primeiro semestre deste ano. Luiz Carlos de Araújo, que
presidiu o TRT da 15ª Região no biênio
2006-2008, e Paulo de Tarso Salomão, que
integrava a 4ª Câmara do TRT-15, se despediram da função nos meses de junho e
julho, respectivamente.

Nascido em Barretos, formado pela
Faculdade de Direito do Vale do Paraíba,
Araújo foi advogado trabalhista por 23
anos, inclusive no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André (SP), antes de ingressar na Magistratura. Foi nomeado magistrado do Tribunal em maio de 1993, pelo quinto constitucional.

Luiz Carlos de Araújo

Salomão, paulista de São João da Boa
Vista, exerceu a carreira jurídica por 42 anos, 23 deles como magistrado. Antes de
ser promovido para o Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, presidiu as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento
(JCJs), atuais Varas Trabalhistas, de Jaú e
de sua terra natal.

Paulo de Tarso Salomão

Maria Cristina Mattioli é
indicada ao TRT-15
A juíza Maria Cristina Mattioli, titular
da 4ª Vara do Trabalho de Bauru e diretora
do Fórum Trabalhista local, foi indicada
pelo Tribunal Pleno do TRT-15 em sessão
administrativa do dia 13 de agosto para
integrar o Tribunal, em vaga aberta com a

aposentadoria do desembargador Paulo
de Tarso Salomão, ocorrida em julho.
Promovida por antiguidade, a futura
desembargadora tomará posse no cargo
após sua nomeação pelo presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva.
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ABAS

Teoria e prática
Plano de saúde da 15ª Região completa 15 anos em setembro
No ano de 2009, mais precisamente
no mês de setembro, a ABAS 15 completa
15 anos de uma existência discreta e indispensável. Acredito não haver magistrado, integrante do quadro da 15ª Região da
Justiça do Trabalho, que desconheça o
personalismo dos serviços, a amplitude
das coberturas e o excepcional custo x benefício de nosso plano de saúde. De acordo, entretanto, com levantamento realizado entre associados da Amatra XV, observamos número significativo de colegas ainda não integrantes do sistema próprio de atendimento em saúde do Regional. A constatação vem sendo objeto de
nossa atenção e merece, também, algumas ponderações.
Inicialmente, entre os aposentados
não participantes, a maioria já procurou a
entidade, solicitando seu ingresso. Ao
buscar a ABAS, todos enfrentavam problemas com os planos de saúde de que dispunham. Infelizmente, a adesão enfrenta
óbice estatutário, seja ele a limitação de
idade para ingresso na entidade, que é de
50 anos, de caráter atuarial.
Dos poucos juízes titulares não associados, os motivos da não participação
são diversificados. Em sua maioria, possuem assistência médica fornecida por
planos cujos subscritores são seus cônjuges, mediante direito obtido através de
benefício trabalhista, em geral subsidiado pelos respectivos empregadores, o
que torna sua mensalidade pouco mais
barata do que a contribuição da ABAS.
Normalmente, todos acabam, hora ou
outra, enfrentando dificuldades com tais
planos e procurando nossa entidade para
solicitarem seu ingresso. Contudo, recorrem à entidade em idades mais elevadas,
onde a perspectiva de utilização é maior,
principalmente considerando que as doenças agudas, costumeiramente, acometem a população dos Magistrados da 15ª

Região na faixa dos 40-50 anos, segundo
nossos dados epidemiológicos, em função do estilo de vida e do stress a que estão submetidos.
Por último, há expressivo número de
juízes substitutos que não participam da
entidade. Entendemos que o fato esteja
ligado à mudança no perfil dos novos magistrados, que ingressam na carreira cada
vez mais jovens. Aparentemente, o último item da lista de preocupações desses
magistrados é a adesão a um plano de
saúde. Como, em geral, usam pouco os
serviços médicos, não se preocupam com
a qualidade e abrangência dos serviços
oferecidos. O que vale é o preço desembolsado e a cobertura daquilo que é de
“consumo imediato”. Como nossa entidade prevê pequena variação entre o valor
das contribuições dos juízes mais jovens
e mais velhos, por motivo cooperativista,
e oferece consultas médicas somente através de nossa parceria com a Unimed,
com co-participação, os jovens magistrados optam por não ingressar na entidade,
ao menos enquanto a saúde não for
questão preocupante em suas vidas. Todavia, solicitarão, por certo, seu ingresso,
especialmente quando se casarem, na
ânsia de garantir devida assistência ao
nascimento de seus filhos, ou, em última
análise, quando a saúde demonstrar ser
motivo de preocupação mais atenta.
Temos visto prejudicada, assim, a
questão da capitalização e divisão de riscos, no longo prazo, em nosso sistema de
assistência médica.

minado momento de suas vidas, temos
defendido, internamente, a tese de que
todos os magistrados da 15ª Região deveriam ser considerados “participantes natos” da ABAS 15, respeitado, evidentemente, o expresso direito de demissão,
porém com necessária impossibilidade
de reingresso futuro.
A participação maciça da comunidade
de juízes do TRT da 15ª Região no plano
próprio estenderia a todos a já comprovada segurança e amplitude de benefícios
assistenciais em saúde que proporcionamos, além de garantir a higidez atuarial
do sistema ao longo dos anos, preservar o
excepcional custo x benefício que oferecemos e diluir os riscos inerentes à operação de qualquer sistema de saúde. Poderia, inclusive, propiciar licença especial
para ingresso dos juízes aposentados não
participantes, em condições especiais.
A adesão voluntária de todos representaria evidente demonstração de consciência corporativa e de solidariedade entre colegas. A adesão automática, ora preconizada para os magistrados da 15ª Região, representaria a assunção, de forma
institucionalizada, da preocupação com o
bem comum da corporação. A medida pode não ser popular, em princípio, mas,
por certo, o futuro haveria de comprovar
sua correção.

Maurício Corrêa de Cerqueira César
Gerente Executivo da ABAS 15

A teoria da operação dos sistemas de
saúde indica que quanto maior o número
de integrantes de um sistema assistencial, menor será o risco atuarial e a taxa de
sinistralidade. Visto que, da observação
prática, os juízes não participantes acabarão procurando nossos serviços em deter-

Especialista em Gestão de Sistemas de
Saúde (EPGE/FGV)
Aluno Especial de Disciplinas de
Mestrado em Saúde Coletiva
(FCM/UNICAMP)

Representante LTr

LACIER
Livraria Jurídica

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

Pabx: (19) 3232-1342 - e-mail: lacier@lacier.com.br - site: www.lacier.com.br
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Informações com Meire,
na Associação:

