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AMATRA XV PENSA

Patrícia Maeda
Juíza do Trabalho da 15ª Região
Presidenta da AMATRA XV
e Diretora Geral da ESMAT 15

2019: é o m ou o (re)começo?
Encerramos o primeiro trimestre de 2019 com
a impressão de que o ano já acabou, tamanha a
intensidade dos desaﬁos colocados em tão
pouco tempo.Durante o recesso, de forma
trágica, vemos perdas afe vas muito tristes e
que nos deixarão saudades.
Ainda durante o recesso, a AMATRA XV foi
contatada por um grupo de advogados trabalhistas em razão da declaração do Presidente
da República a respeito da ex nção da Jus ça
do Trabalho. Esta ar culação entre magistrados, servidores, procuradores do trabalho e
advocacia, se deu também em outros lugares,
como São Paulo e Porto Alegre, bem como no
âmbito nacional. Rapidamente foram organizados atos em defesa da Jus ça do Trabalho e
dos Direitos Sociais. A AMATRA XV, cumprindo
sua missão estatutária, par cipou de vários
atos e promoveu outros tantos na área do
TRT15: Campinas, São José dos Campos,
Ribeirão Preto, Piracicaba e Franca. O ato em
defesa da Jus ça do Trabalho em Campinas
reuniu AMATRA XV, ANAMATRA, ANPT, OABSP,
ABRAT, AATSP, AATC, Sindiquinze, Sintrajud,
outros sindicatos e sociedade civil. Foi um
momento muito especial de união e sinergia e
como resultante publicamos a Carta de
Campinas.
A AMATRA XV, como segunda maior AMATRA
do país, tem papel importan ssimo na
ar culação de ações como o movimento de
defesa da Jus ça do Trabalho. Não podemos
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nos afastar de nosso dever, sobretudo porque
outros desaﬁos se avizinham: reforma da
previdência, limites orçamentários restritos,
dentre outros.
A vida segue. A carreira andou para os colegas,
que veram reconhecidas suas trajetórias e
iniciam uma nova fase proﬁssional.
Realizamos duas assembleias gerais. A primeira e mais importante foi a Assembleia Geral
Ordinária Única, com a par cipação recorde
dos associados (94,38%) e que elegeu com 228
votos a chapa RENOVAMATRA para a direção
da AMATRA XV e da ESMAT 15 no biênio 20192021. Em seguida, foi subme da à AGE a
questão sobre a mensalidade associa va, que
se manteve na alíquota de 1% sobre o subsídio
do juiz subs tuto.
Iniciamos a transição, repassando informações
à nova Diretoria eleita. Mas não deixamos de
atuar. Com respeito e sem subserviência em
face dos Poderes Cons tuídos, ﬁzemos muito
em pouco tempo, como podem ver em nosso
relatório de gestão. Era o que nos restava.
Terminamos nossa gestão felizes por tudo o
que conquistamos e realizamos, mas certos de
que ainda há muito trabalho a ser feito. Que se
concre zem as mudanças tão esperadas! Mas
que a AMATRA XV nunca deixe de ser UNIDA E
DEMOCRÁTICA.
Vida longa à AMATRA XV! Vida longa à Jus ça
do Trabalho!

AMATRA XV Entrevista

Presidente da AATSP, Advogada
Sarah Hakim

A entrevistada dessa edição é a Advogada Sarah
Hakim, Presidente da AATSP - Associação dos
Advogados Trabalhistas de São Paulo, biênio
2018-2020
Sarah Hakim, é graduada pela Pon cia
Universidade Católica de São Paulo - PUC/SP e
pela Universidade Paulista -Unip. Vice Presidente
da Comissão de Direito Empresarial do Trabalho
da OAB e Assessora do Tribunal de É ca e
Disciplina da 4ª Câmara, além de carregar os
tulos de Secretária Geral da Comissão An
Bullying e ser Membro Efe vo na Comissão da
Mulher Advogada e na Comissão de
Prerroga vas.
AMATRA XV: Para começar, poderia nos contar
um pouco sobre sua trajetória pessoal?
Sarah Hakim: Não guardo tradição familiar no
meio jurídico, predicado que admiro, mas que
não compõe a minha história.
A par da ines mável formação em universidades
de pres gio, meu maior aprendizado se deu,
desde os tempos de estágio, em banca trabalhista
cuja tularidade passei a compar lhar após

minha formação, Azevedo & Hakim Advogados
Associados.
Foi também por inﬂuência do seu fundador que
dei os primeiros passos na polí ca de classe, hoje
conciliando a Presidência da AAT-SP e a Diretoria
da Federação Nacional - Fenadv com o
Movimento em Defesa da Jus ça do Trabalho e a
representação estadual do MAS, movimento
nacional que visa mobilizar e conscien zar a
sociedade do retrocesso histórico da proposta de
reforma previdenciária e sua correlação com
direitos trabalhistas passíveis de supressão.
Pa r c i p e i c o m o m e m b ro d a C o m i s s ã o
Examinadora do XLI Concurso do TRT-2, úl mo
no âmbito estadual, o que me trouxe uma nova
perspec va e alcance sobre a Magistratura do
Trabalho.
Tive a sorte do des no, não posso negar, mas
sempre aliada a uma educação centrada em
valores humanís cos e uma sede incessante de
aprender, fazer, realizar e transformar o meu
universo como Advogada, proﬁssão por mim
escolhida desde a infância. Uma conjugação de
esforço e sorte, em que jamais me vali de indicação ou apadrinhamentos.
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A origem judaica e o pertencimento orgulhoso a
uma minoria de história de superações, de
valorização de educação e trabalho, me fez forte
para os muitos obstáculos que atravessam meu
caminho. Mais do que isto, me trouxe um olhar
para o outro, para o diferente, da luta tão bem
salvaguardada pelo nosso Direito do Trabalho.
Sou e sempre fui Advogada Trabalhista e, sem
falsa modés a, isto me é o bastante, tamanha a
beleza e a importância desta nossa proﬁssão.
XV: O histórico do Congresso Nacional é ter
signiﬁca va representação, em todos os
par dos, de pessoas que vêm da advocacia, ou
que sejam bacharéis em direito. Qual a expectava de que essas pessoas se sensibilizem com as
questões do acesso à jus ça?
Sarah Hakim: O acesso à jus ça, especialmente
das camadas mais vulneráveis da sociedade
brasileira é tema que sensibiliza mais aos parlamentares que se situam no espectro ideológico
convencionalmente rotulado de centro esquerda, independentemente da formação jurídica.
Portanto, a meu juízo, a consciência e a defesa do
acesso à jus ça é muito mais uma consequência
da postura inclusiva do que propriamente de
eventual formação jurídica dos parlamentares
que, na atual formação do Congresso Nacional,
guardam um maior pendor aos interesses afeitos
às classes dominantes, para as quais não há
nenhuma diﬁculdade de acesso à Jus ça. Basta
dizer que foi sob a Presidência de um polí co
especializado em Direito Cons tucional que se
deu as mais drás cas medidas legisla vas de
restrição de acesso dos trabalhadores ao Poder
Judiciário, ou seja, a in tulada de “reforma”
trabalhista. Era de sua autoria o livro adotado na
graduação da PUC-SP sobre o qual por tantas
vezes me debrucei para o estudo desta mesma
Cons tuição a ngida sem piedade quando de
seu comando, a desnudar a distância abissal
entre teoria e prá ca.
XV: A li giosidade é um sintoma da baixa
qualidade do nosso desenvolvimento econômico e social ou uma resultante da nossa democracia?
Sarah Hakim: Nem uma coisa, nem outra. A meu
ver, o excesso de li giosidade no Brasil, como em
qualquer parte do mundo, é uma resultante do
abismo existente entre a lei e a realidade a ela
subjacente. O grande volume de li giosidade é
resultante de uma prá ca generalizada do
desrespeito sistemá co das leis essenciais de
proteção aos trabalhadores, embora possa se
encontrar setores e agentes econômicos cujas
prá cas resguardam os patamares de civilidade e
cumprimento dos direitos trabalhistas. Nesta
quadra o Poder Judiciário desponta como guardião dos direitos consagrados pela legislação,
único anteparo da cidadania e meio de efe vação
da paz social. Sobreleva o Estado no que seria o
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natural papel daquele que, de forma enviezada,
lidera o ranking de conﬂitos, desmandos e
violações a preceitos fundamentais.
Penso ainda que a baixa qualidade do nosso
desenvolvimento econômico e social ao contrário de impulsionar, inibe a busca de direitos
consagrados, tanto assim que o número de
trabalhadores de um mesmo espectro que
acionam a Jus ça é muito inferior aos que os que
têm direitos lesados. A par de dados e esta s cas
que pululam nos mercados empresarial e ﬁnanceiro a conﬁrmar estes midos percentuais,
constato no trato diário com trabalhadores a
re cência em li gar, o receio na busca da
reparação, que perpassa por eventuais óbices de
recolocação, temor de retaliações, desgastes,
falta de recursos mínimos para deslocamentos ao
fórum dado o não recebimento de verbas rescisórias e até de uma possível mácula no histórico
laboral que lhes é incu da.
XV: Como é presidir a uma grande associação de
advogados especializados do país no atual
contexto histórico?
Sarah Hakim: A Associação dos Advogados
Trabalhistas de São Paulo está alicerçada em
quarenta anos de história, alcança todo o Estado
de São Paulo e é a única a abranger dois Tribunais
Regionais, dentre os quais o maior do país. Para
se ter uma ideia, dos cerca de 300 mil
Advogados(as) que atuam no Estado, ao menos
metade se reconhece trabalhista; do que se
infere a força e expressão da Advocacia
Trabalhista Bandeirante. É, portanto, um desaﬁo
enorme estar à frente de en dade histórica e de
crescente importância, principalmente nesta
quadra que atravessamos, em que os pilares da
Jus ça do Trabalho são sistema camente
atacados com grandes prejuízos à sua estrutura, à
cidadania e até, numa visão corpora va, para as
Advogadas e Advogados que têm encontrado
enormes diﬁculdades para exercerem o seu
múnus. Para se ter ideia do contexto e intensidade do início desta gestão, a ex nção do Ministério
do Trabalho no 1o. dia de governo, foi precedida
de incessante trabalho da AATSP, FENADV e MATI
que, já no dia seguinte, interpuseram a primeira
das três ações em trâmite junto ao STF, todas com
par cipação da Associação também recebida
como “amicus curiae” nas insurgências concernentes à taxação do dano moral.
Por outro lado, as frentes de combate são tão
evidentes que não tenho do temor nem receios
em errar, aﬁnal, meu norte tem sido a defesa
intransigente da Jus ça do Trabalho e a manutenção do Estado Democrá co de Direito; daí
estarmos juntamente com a AMATRA II, AMATRA
XV e Sintrajud à frente do Movimento em Defesa
da Jus ça do Trabalho (MDJT), integrado por
dezenas de en dades representa vas da
comunidade jurídica.
A legi midade desta luta é de tal clareza que

inexiste voz dissonante entre Advogados(as) de
trabalhadores(as), de empregadores(as) ou
sindicatos, todos integrantes da AATSP. Não me
falta apoio nesta missão, Conselho, Associados
(as), Advogados (as), escritórios de diferentes
perﬁs, en dades coirmãs, Magistrados (as),
juristas e servidores(as) de vários Regionais,
especialmente da 02a. e 15a. regiões.
De minha parte, como é natural, tenho aliado
uma atuação intui va, o aprendizado com
valorosas lideranças que me ladeiam e precederam e me permi do um certo es lo pessoal, cujo
aprimoramento é perseguido dia a dia no anseio
de acertar e trabalhar para a Advocacia
Trabalhista.
XV: Ainda sobre seu tempo frente à AATSP, quais
têm sido as ações referentes à igualdade de
gênero?
Sarah Hakim: As mulheres são mais propensas a
serem líderes transformacionais. Estamos
procurando romper os limites estritos estabelecidos para par cipação em pautas das como
feministas para combatermos toda a forma de
desigualdades. Nossa atuação está centrada na
manutenção permanente do debate, organização e desmonte de toda forma de discriminação e
iniquidades, bem como, na garan a de espaços
que às mulheres pertencem por méritos, representa vidade e pelas contribuições que sobrevirão desta necessária paridade. A realidade da
sociedade patriarcal, racista e desigual se reproduz no meio jurídico, indo além dos li gios sob
sua jurisdição. Ocupar este lugar em um momento em que en dades representa vas da
Advocacia; os TRTs II e XV e a AMATRA XV são tão
bem conduzidas por Mulheres de diferentes
origens me exorta e es mula a fazer melhor. Este
quadro não é coincidência, decorre de lutas e
avanços de muito vagar e já começa a render
bons frutos inclusive entre Advocacia e
Magistratura, cuja inteiração, se antes recomendável, no atual cenário, beira impera va.
O ato que reuniu 4 mil pessoas da comunidade
jurídica em São Paulo foi concebido e inicialmente estruturado por Advogadas ao longo do
recesso forense, deu ensejo ao Movimento em
Defesa à Jus ça do Trabalho e a um trabalho
con nuo que inclui seis atos no interior, os mais
recentes nas cidades de Piracicaba e Franca.
Trata-se de registro necessário para que não se
rela vize ou dissipe méritos que seriam enaltecidos se de diferente autoria.
Foi, aliás, por inspiração da Presidente Patrícia
Maeda, crédito que ora registro e que a própria
desconhece, que concebi novos caminhos não só
para fomentar lideranças, como para garan r
voz, preparo e meios de inserção e ocupação dos
espaços que nos são legí mos.

por mulheres, renomadas ou anônimas à comunidade jurídica e à sociedade justa e igualitária
que almejamos terá lugar de relevo, como deu
conta recente comemoração do Dia da Mulher .
XV: Quais as consequências para a sociedade de
uma suposta ex nção da Jus ça do Trabalho?
Há outras Jus ças capazes de assumir esses
li gios e resolvê-los com igual tempo e qualidade?
Sarah Hakim: De todo desastrosas. A Jus ça do
Trabalho Brasileira, através de seu corpo de juízes
e servidores, para além das suas capacitações
proﬁssionais, detém um ines mável capital
simbólico que seria fulminado com sua ex nção,
mesmo ocorrendo a transferência de suas
competências para a Jus ça Federal ou para a
Jus ça comum. Em verdade, esta transferência
que, felizmente, ainda situa-se no campo das
especulações, viria como mais um mecanismo
para prorrogar a agonia dos insustentáveis
efeitos da concentração de renda desmedida e da
negação dos direitos sociais.
As forças liberalizantes que fazem a desregulação
da relação capital-trabalho intensiﬁcariam, se tal
ocorresse, as diﬁculdades dos trabalhadores de
acesso ao Poder Judiciário.
Seria mais uma tenta va de acabar com a
li giosidade diﬁcultando a busca dos direitos dos
trabalhadores.
Ou seja, a ngem-se os mecanismos de correção
das prá cas violadoras da lei, para neutralizar os
meios de acesso ao Poder Judiciário.

O reconhecimento das lutas co dianas e
históricas e o resgate dos avanços propiciados
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XV: A li giosidade civil é muito mais abrangente
que a li giosidade trabalhista. Em sua opinião,
qual o mo vo da tenta va de reduzir os prazos
prescricionais relacionados com o Direito do
Trabalho?
Sarah Hakim: Impedir que as violações da
legislação trabalhista sejam dirigidas ao
Judiciário. Paciﬁcar de forma ar ﬁcial impedindo a abertura das ações - os conﬂitos
trabalhistas. Indiretamente é como se es vessem sendo anis adas todas as violações
contratuais. Uma delicada engenharia para
conter as energias do valor do trabalho, mas
também passível de implodir as relações laborais, dado o desequilíbrio daí decorrente.
O alvo é a Jus ça que resguarda o hipossuﬁciente. A Jus ça do Trabalho ícone da jus ça social foi
a primeira a ngida mas, não tenho dúvidas, de
que os juizados especiais, a lei consumerista e
outros diplomas prote vos estão mapeados
pelos interesses ﬁnanceiros, ins tuições
bancárias e conglomerados de planos de saúde,
insa sfeitos com liminares e decisões judiciais.
Tanto assim que nos estertores de seu governo o
úl mo Presidente sancionou sem vetos lei que
prevê multa de até 50% do valor pago em caso de
distrato imobiliário.
XV: O maior acidente de trabalho do Brasil
ceifou a vida de mais de 300 pessoas. O que esse
acidente deveria ensinar à corte cons tucional
brasileira e à tenta va de liberalização das
ﬁscalizações ambientais, inclusive do trabalho?
Sarah Hakim: O preço da vida do trabalhador no
Brasil é muito baixo. A auto regulamentação e a
auto ﬁscalização em se tratando de segurança do
trabalho não funcionam num sistema em que a
parte mais sensível é a ﬁnanceira. Portanto, se
não houver ﬁscalização e multas expressivas,
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tragédias como esta serão lugar comum.
O Judiciário, não pode se in midar e deve,
quando chamado, abster a incons tucional
tarifação e, sobretudo, as condenações simplesmente simbólicas, cujos efeitos equivalem a uma
perigosa sensação de impunidade. A Vale em
documento interno de análise de risco mensurou em 2,5 milhões de dólares uma vida humana
perdida na hipótese de rompimento de suas
barragens; parâmetro em que o lucro do empreendimento persis ria em eventual infortúnio
com eventos morte. O estudo menciona mas não
considera o “valor de indenização determinado
pela Jus ça" ao elencar decisões judiciais
envolvendo rompimentos de barragens ocorridos em 2001, 2004 e 2009 que ﬁxaram indenizações entre R$ 15 mil a R$ 152 mil, valores textualmente considerados bem reduzidos para a vida
humana.
O rompimento da barragem man da pela Vale
em Brumadinho é o maior acidente de trabalho
da história do Brasil desde 1971. Assis mos
atônitos esclarecimentos técnicos sobre rejeitos, especiﬁcidades de solo e barragens, cujas
aparentes complexidades levaram à simplicidade cruel da adoção da via menos segura e onerosa, já que, nesta matemá ca, o lucro desenfreado sobrepõe-se ao bem maior ou, bem dizendo,
é um bom negócio.
Não é por coincidência que o infortúnio ocorre
num cenário de desconstrução dos pilares que
regem e equilibram as relações laborais. A
pronta ex nção do Ministério do Trabalho; a
susce bilidade do Ministério Público do
Trabalho, os assaques e con nuos cortes de
orçamento a engessar e fragilizar a Jus ça do
Trabalho formam equação, com resultante
nega va para direitos sociais e garan as
cons tucionais.

Defesa da Justiça do Trabalho

Atos em Defesa da Justiça do
Trabalho e dos Direitos Sociais

Ato em São Paulo/SP
2019 pode ser considerado um ano histórico no
que ser refere à Defesa dos Direitos Sociais e do
Direito Trabalhista Brasileiro. As associações da
magistratura, advocacia, centrais sindicais,
órgãos governamentais e a sociedade civil se
uniram em diversas manifestações, que ganharam força pelo “Movimento em Defesa da Jus ça
do Trabalho”.
São Paulo
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, par cipou no 21 de janeiro, do Ato em
defesa da Jus ça do Trabalho realizado em frente
ao Fórum Ruy Barbosa, na zona oeste de São
Paulo.
O evento foi realizado pela AMATRA 2, pelo
SINTRAJUD, pela AATSP, pela FENADV e pelo

MATI. Com apoio ins tucional da AMATRA XV. A
es ma va dos organizadores é que 1,5 mil
pessoas par ciparam da manifestação.
Em sua intervenção a Juíza Patrícia Maeda falou
sobre a importância da Jus ça do Trabalho no
Estado Democrá co de Direito. A noção de
jus ça ligada ao Poder Judiciário Trabalhista é
forte, pois é a ins tuição que melhor representa
o lugar em que as pessoas vão buscar seus
direitos.
São José dos Campos
No dia 28 de janeiro a manifestação ocorreu na
cidade de São José do Campos, em frente ao
Fórum Trabalhista da cidade, em um ato in tulado: “Jus ça do Trabalho e dos Direitos Sociais”.
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Vereadora Amélia Naomi, ao Ato Público em São
José dos Campos.
O documento manifesta apoio pelo total engajamento nas lutas na defesa da Jus ça do Trabalho
e dos Direitos Sociais, e declara, ainda, apoio ao
Ato Nacional, ocorrido em Brasília no dia 05 de
fevereiro.
Campinas

Ato em São José dos Campos/SP
A AMATRA XV esteve presente na manifestação
através do Diretor Regional da Circunscrição de
São José dos Campos, Juiz Rodrigo Adélio
Abrahão Linares.

AMATRA XV, juntamente com o SINDIQUINZE, a
AATC, a ANAMATRA, a ABRAT, e a ANPT, realizaram Ato Público em Defesa da Jus ça do Trabalho
e dos Direitos Sociais no dia 29 de janeiro, em
frente ao Fórum Trabalhista de Campinas. A
manifestação fechou a Avenida José de Sousa
Campos (Norte/Sul) no trecho do Fórum. Es mase que cerca de 500 pessoas tenham par cipado
do evento.

Segundo o magistrado “A Jus ça do Trabalho tem
sido um marco civilizatório na relação do capital
trabalho, desde a década de 40, com muita
eﬁciência. Não são verdadeiras as acusações que
ela sofre, seja da mídia, de parte do empresariado
ou do governo, especialmente quando aﬁrmam
que ela gera muito prejuízo.

Em sua fala, a Presidenta da AMATRA XV, Juíza
Patrícia Maeda, destacou que não existe Jus ça
do Trabalho sem Direitos Sociais “A Jus ça do
Trabalho é fundamental para a estabilidade e a
jus ça social do país.

Como um serviço público, a Jus ça do Trabalho
não precisa ser lucra va, precisa ser eﬁciente,
pois não é uma empresa. E a eﬁciência tem sido a
marca da Jus ça do Trabalho, que é considerada
uma das mais produ vas e céleres do Brasil”.

Sua missão é resolver as demandas decorrentes
do conﬂito entre capital e trabalho, relação
jurídica essencial da nossa sociedade. Faz parte
do Estado Democrá co de Direito, especialmente
por representar o lugar onde as pessoas (trabalhadoras e trabalhadores)buscam resgatar seus
direitos. Direitos, e não privilégios. Direitos
conquistados historicamente.

Apoio: A AMATRA XV recebeu da Câmara
Municipal de São José dos Campos, através de
seu Presidente, Vereador Rober nho da Padaria,
o cio contendo moção de apoio, proposta pela

Ato em Campinas/SP
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Sua especialidade, portanto, não reduz sua
importância na sociedade brasileira, marcada

por forte desigualdade. Garante o tratamento
adequado com celeridade necessária às ações
trabalhistas, dando efe vidade ao funcionamento cons tucional e republicano do valor social do
trabalho.”

Ribeirão Preto
Em Ribeirão Preto, por meio das associações de
magistrados e en dades sindicais, o ato público
foi realizado no dia 05 de fevereiro, em frente ao
Fórum Trabalhista da cidade.

Ao ﬁnal do evento o Desembargador Lorival
Ferreira dos Santos, Ex-Presidente do TRT-15 e
da AMATRA XV, leu a Carta de Campinas, documento que condensa os apelos Defesa do Direito
Social e da Jus ça do Trabalho de todas as
en dades envolvidas no Ato.

O evento durou cerca de 1 hora e 30 minutos,
contou com discurso de representantes da
en dades organizadora e com a cobertura da
mídia local.

“(...)Temos a ﬁrme convicção de que os direitos
trabalhistas e as ins tuições voltadas à sua
aplicação não nos pertencem, vez que, de fato,
representam conquistas históricas da sociedade
brasileira, e, em especial, daqueles que dependem da venda de sua força de trabalho para
sobreviver, sendo o resultado de inúmeras lutas e
sacri cio.
Mas reconhecemos que é nossa obrigação, como
proﬁssionais e cidadãos, defender esses direitos
e buscar a sua plena efe vidade, o que só é
possível fazer, com eﬁciência, por meio das
ins tuições aqui reunidas e, sobretudo, com a
Jus ça do Trabalho (...).”

Ato em Campinas/SP
Apoio: Assim como em São José dos Campos, a
AMATRA XV recebeu da Câmara Municipal de
Campinas através de seu Presidente Vereador
Marcos Bernardelli, o cio contendo moção de
apoio, proposta pelo Vereador Gustavo Pe a, ao
Ato Público de Campinas.
“A Cons tuição Federal consignou a importância
da Jus ça do Trabalho na conformação de um
grande pacto social onde os direitos fundamentais no Estado Democrá co de Direito, para que
não houvesse possibilidade de retorno à precarização e desumanização das condições de trabalho.” Defende o documento.

Ato em Ribeirão Preto/SP
A AMATRA XV esteve presente na manifestação
através de seus associados, Juíza Amanda
Barbosa e Juiz José Antonio Ribeiro de Oliveira
Silva.
Segundo a Doutora Amanda Barbosa: “Não se
trata de um movimento corpora vista ou
par dário, essa é uma causa de toda a sociedade
brasileira, em defesa dos direitos sociais e da
Jus ça do Trabalho. A Jus ça do Trabalho, que
em diferentes nuances, se faz presente nas
diferentes nações de índole democrá ca, sendo,
portanto, um segmento do poder judiciário
estruturante da democracia, independente das
diferentes tendências governamentais. Não
obstante, não haja uma proposta concreta de
ex nção da Jus ça do Trabalho, o simples aceno,
um ﬂerte com essa possibilidade é uma ideia que
já jus ﬁca uma mobilização, pois signiﬁca um
ﬂerte com o retrocesso, que não pode ser
admi do.”
Brasília
No dia 05 de fevereiro, a Associação Nacional dos
Magistrados da Jus ça do Trabalho - ANAMATRA
promoveu o Ato Nacional em Defesa da Jus ça
do Trabalho e dos Direitos Sociais, em parceria
com a ANPT, aFENAJUFE, a ABRAT e o Conselho
Federal da OAB.
O evento reuniu mais de 500 pessoas, que
ocuparam em plenitude o auditório Nereu
Ramos e dois plenários da Câmara dos
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Ato em Brasília/DF
Deputados, em Brasília, e foi pres giado pela
Diretoria da ANAMATRA, por dirigentes das 24
AMATRAs, parlamentares, procuradores,
advogados, servidores da Jus ça do Trabalho,
representantes de universidades, da sociedade
civil, entre outros.
AMATRA XV: A 15ª Região par cipou do evento
com uma expressiva comi va de 17 de juízes e
desembargadores, entre eles diversos dirigentes
da AMATRA XV e ESMAT 15. Par ciparam do
evento os magistrados: Alexandre Vieira dos
Anjos, Ana Paula Alvarenga Mar ns, Ana Paula
Silva Campos Miskulin, Bruna Müller Stravinski,
Camila Moura de Carvalho, Daniele Comin
Mar ns, Eleonora Bordini Coca, Eliana Felippe
Toledo, Flávio Landi, Jorge Luiz Souto Maior, José
Roberto Dantas Oliva, Lays Cris na de Cunto,
Manoel Carlos Toledo Filho, Marcus Menezes
Barberino Mendes, Patrícia Maeda, Roberto
Nicacio e Rodrigo Adélio Abrahão Linares.
Ao abrir o ato, o Presidente da ANAMATRA,
Guilherme Feliciano, aﬁrmou estar absolutamente convicto de que a Jus ça do Trabalho não
acabará. “A Jus ça do Trabalho não se confunde
com os seus prédios, com os seus números e
processos- de que as pessoas por detrás deles
não podem ser abstraídas - ou com os seus
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sistemas de dados. A Jus ça do Trabalho - o
sistema Jus ça do Trabalho – somos todos nós
aqui reunidos, dizendo um retumbante “não” às
irracionais teses de ex nção ou incorporação da
Jus ça do Trabalho. Que venham mais competências! Que venham mais desaﬁos! Mas não se
prive jamais o povo brasileiro desse patrimônio
ins tucional e dessa reserva civilizatória que é a
Jus ça do Trabalho”, declarou.
Carta de Brasília: O evento foi encerrado com a
leitura da Carta de Brasília, feita pela VicePresidente a ANAMATRA, Noemia Porto, documento que invoca, a ra ﬁcação do Pacto
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais, promulgado pelo Brasil em 1992,
que prevê que cada Estado se compromete a
adotar medidas, tanto por esforço próprio como
pela assistência e cooperação internacionais,
principalmente nos planos econômico e técnico,
até o máximo de seus recursos disponíveis, que
visem a assegurar, progressivamente, por todos
os meios apropriados, o pleno exercício dos
direitos reconhecidos pelo Pacto, incluindo, em
par cular, a adoção de medidas legisla vas. O
enfraquecimento da Jus ça do Trabalho
signiﬁcaria, na prá ca, solapar esse compromisso sistemá co internacional.

Piracicaba
Com o respaldo da Câmara de
Vereadores de Piracicaba, foi
realizado no dia 21 de fevereiro, no salão nobre "Prof. Helly
de Campos Melges", o "Ato
Público em Defesa da Jus ça
do Trabalho no Brasil", que
contou a presença de juízes,
procuradores, advogados
trabalhistas e movimentos
sociais. A par cipação foi
aberta ao público.
O Desembargador do Tribunal
Regional do Trabalho, da 15ª
Região, Francisco Alberto da
Ato em Piracicaba/SP
Mo a Peixoto Giordani
destacou a importância da
realização do ato em Piracicaba. Também fez um
“Este é um movimento em nossa defesa. Hoje
retrospecto para avaliar anos anteriores, em
devemos comemorar a importância do trabalho,
2001, onde também se aventou a possibilidade
que é a origem das coisas, que está consagrado
de ex nção da Jus ça do Trabalho. "O que está
cons tucionalmente e que gera riqueza. Só que
em jogo é o conceito de direito. Há os que queo trabalho tem do lado fraco o empregado e do
rem a dominação, no plano cole vo e individual.
lado forte o empregador. Eu costumo dizer que
Que o direito seja para a puriﬁcação do homem",
entre o fraco e o forte, o poder escraviza e a lei
disse o magistrado, que também lembrou que a
liberta, essa é a função do Judiciário”, disse
CNBB (Conselho Nacional dos Bispos do Brasil) já
Renato César Trevisani, Juiz Coordenador da
nha se colocado contra a reforma trabalhista.
Divisão de Execuções da Jus ça do Trabalho de
Franca e das cidades da região.
Finalizando o evento, o Juiz Firmino Alves Lima,
falou do momento delicado, sendo que temos
“A Jus ça do Trabalho é de tamanha importância
que levantar o rosto e lutar. "Faremos muito
para transmi r segurança jurídica. Bastou que
mais barulho por aí", destacou o magistrado na
houvesse uma intenção de ex nguir a Jus ça do
defesa dos direitos universais, dos seres humaTrabalho, que houve uma mobilização relemnos, a que todos os governos deveriam observar.
brando o papel do advogado que é um indivíduo
que não pode ter medo e digo que os advogados
não somente lutam pelos direitos da sua classe,
"Não há como suprimir isso. Será um golpe. Não
mas também representam a defesa da sociedaserá só o ar go 7º e o 6º, que falam da saúde e
de”, disse, a Advogada Luísa Helena Roque,
dos direitos sociais. Estamos aqui para defender
coordenadora da Comissão de Direito do
o país, na condição de cidadão e ser humano,
Trabalho da OAB Franca.
acima de tudo. Não vamos nos dispersar",
ﬁnalizou Firmino, recorrendo ao pensamento do
ex-presidente da República, Tancredo Neves e,
Todos os presentes que u lizaram a palavra
com destaque aos versos do músico Marcos
reforçaram a importância da Jus ça do Trabalho
Vale, na defesa do Brasil.
para a sociedade.
Franca
No dia 22 de março, o Ato Público foi realizado
em Franca/SP, no Fórum Trabalhista da cidade.
Organizado pela AMATRA XV, 13ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil de Franca,
SINDISERV-Franca, TRT 15, Ministério Público do
Trabalho e AATSP, o evento contou com a par cipação de magistrados, advogados, procuradores
e autoridades.

Ato em Franca/SP
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Carta de Campinas
As en dades abaixo relacionadas, ligadas ao Direito do Trabalho, à Jus ça do Trabalho, ao Ministério Público do
Trabalho, à advocacia trabalhista, à auditoria-ﬁscal do trabalho e às representações de trabalhadores e
trabalhadoras, que atuam em Campinas e região, reunidas neste ato que está integrado ao Movimento em Defesa
dos Direitos Sociais e da Jus ça do Trabalho, vêm a público para rechaçar, com bastante vigor e consciência,
quaisquer tenta vas que sirvam à imposição de um retrocesso social, jurídico e democrá co em nosso país.
Temos a ﬁrme convicção de que os direitos trabalhistas e as ins tuições voltadas à sua aplicação não nos
pertencem, vez que, de fato, representam conquistas históricas da sociedade brasileira, e, em especial, daqueles
que dependem da venda de sua força de trabalho para sobreviver, sendo o resultado de inúmeras lutas e sacri cios.
Mas reconhecemos que é nossa obrigação, como proﬁssionais e cidadãos, defender esses direitos e buscar a sua
plena efe vidade, o que só é possível fazer, com eﬁciência, por meio das ins tuições aqui reunidas e, sobretudo,
com a Jus ça do Trabalho.
Compreendemos que essa obrigação nos foi impingida pela Cons tuição Federal, que, como decorrência de um
grande pacto social, consagrou os direitos trabalhistas como direitos fundamentais, e o fez, exatamente, para que
não se vesse o risco de que, por qualquer pretexto, se tentasse retornar à época em que o trabalho era explorado
sem limites e em que as condições de trabalho eram desumanas, onde também grassavam as discriminações e os
preconceitos, sem qualquer po de prevenção e punição jurídica.
Preconizamos que a responsabilidade histórica e o dever de respeitar as obrigações jurídicas cons tucionais
impedem que, por vontade par cular de quem quer que seja, se negue a um trabalhador, por exemplo, os direitos à
sindicalização, à limitação da jornada de trabalho, ao intervalor para refeição e descanso; ao descanso semanal
remunerado, às férias anuais, às normas de proteção de sua saúde e integridade moral no ambiente de trabalho,
além do acesso à jus ça...
Percebemos, ao longo de anos de atuação, que a efe va aplicação desses direitos é essencial para obstar o
sofrimento no trabalho e evitar ou reduzir os riscos de acidentes de trabalho, que vi mam centenas de pessoas a
cada ano, sendo mais que claro que é na Jus ça do Trabalho, com a intervenção de todas as en dades aqui
presentes, que essas pessoas, cujos direitos não sejam respeitados, podem exercer a cidadania e resgatar a sua
dignidade.
Acusamos que é um enorme desvio histórico tratar direitos fundamentais como privilégios.
E sabemos, por meio da veriﬁcação de experiências históricas bastante dolorosas, ao que se chega com a busca de
lucros a qualquer custo, a negação do conhecimento e a ausência de assunção e imputação de responsabilidades.
Concebemos, portanto, que é obrigação de todos os cidadãos e mais ainda dos proﬁssionais que atuam com o
Direito garan r, pela justa aplicação das leis e da Cons tuição Federal, que se promova um retorno social e
econômico minimamente digno pelo trabalho realizado e que as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros sofram
menos riscos à sua saúde e à sua segurança.
O que queremos é que os ambientes de trabalho não produzam ví mas. Mas se ví mas exis rem, tentaremos
entregar o que lhes pertença por direito, sendo essencial para isso a preservação e o aprimoramento das
ins tuições jurídicas e da experiência democrá ca, pela qual se possibilitem as tão necessárias mobilizações
sociais, populares e de trabalhadores e trabalhadoras.
Proclamamos que assim o faremos em obediência ao nosso dever funcional e por ser esta uma questão de
solidariedade, de humanidade e respeito!
Campinas, 29 de janeiro de 2019
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PSICOGRAFANDO O
BARÃO DE ITARARÉ

Marcus Menezes Barberino Mendes
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Vice-Presidente da AMATRA XV
Vice-Diretor e Coordenador
Pedagógico da ESMAT 15

O m e o m do Barão de Itararé
Essa coluna foi pensada e acalentada como um
estragema mirabolante para trazer o verdadeiro
Barão de Itararé de volta à faina da escrita bem
humorada e crí ca. Sim, essa coluna foi pensada
para ser escrita pelo barbosinha.
O homem andava arisco, sem querer saber de
assuntos sérios e arredio
até à boa prosa sobre
assuntos prosaicos, se
me entendem.
A ideia era ﬁsgar o
Barbosinha com a
promessa de plena
alforria. Não no es lo da
Princesa Isabel, que
libertou para a miséria.
Mas com a ﬁxação de
cláusulas culturais e
inalienáveis sobre o livre
pensar e o livre escrever.
Algo do po: nobre
barão de Itararé e
p len ip o ten ciá rio d e
Cajuru, na coluna
poderás escrever de bumbum de bebê a bomba
atômica, de Mafalda a Gina Lolobrigida (mas não
poderás falar mal da Cláudia Cardinale, sob pena
de perda da amizade), de Real Madrid ao ìbis,
passando pelo São Paulinho. Poderás socar a
bota com elegância na esquerda, na direta e no
centro.
Negou-me três vezes, como Pedro negou Cristo,
sempre com elegância e perspec vas futuras.
Resolvi assumi o o cio, submetendo os colegas à
minha prosa medíocre. Sempre ligava pra ele
para ver se o ﬁsgava pela vaidade. Qual o quê,
atalhava para o futebol a lembrar de fatos que, se
verdadeiros, ninguém havia propriamente
testemunhado.

Fiquei pensando numa úl ma revelação celes al
e sobrenatural que marcasse a reunião do Barão
de Itararé das an gas com o Barbosinha. Ele
tentando explicar ao barão que o atual presidente da República é a mistura de conversa de
bêbado, carcereiro de bangu, de quepe e
havaianas. Ao que o barão retrucava, “pior seria
se fosse um presidente
de quepe, com conversa
de carcereiro, e tu
es vesse bêbado em
Bangu e só de havaianas.” Ao que o
Barbosinha arrematava,
“o melhor seria uma
havaiana só de quepe,
livre do presidente e do
carcereiro de bangu”.
Sem o barbosinha na
espreita, perdi o viço.
Broxei, para a literatura
ao menos. Dá trabalho
escrever, é certo. Mas o
problema maior é não
ter a perspec va do
comentário e da crí ca barboseana, a me
lembrar da fragilidade do texto e da repe ção do
argumento: meu bom baiano, leio você e logo
me vem a mente o samba de uma nota só. Seja
mais complexo, como João Gilberto.”
Pois é. O Amauri se foi e nunca pôs uma linha
nessa coluna. Tive a vaidade de achar que era seu
alterego. Agora me re ro com a saudade
resignada de ter passado menos tempo com ele
do que recomendaria a boa amizade.
Amauri encantou-se e o Barão de Itararé ﬁndouse. Ao menos sobre minha pena eletrônica.
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ARTIGO

Rodrigo Adélio Abrahão Linares
Juiz do Trabalho da 15ª Região
Diretor Regional da Circunscrição
de São José dos Campos

Justiça do Trabalho e o mito
de Prometeu Acorrentado

A Jus ça do Trabalho é Prometeu acintado pelo
Deus Mercado. Aquele foi o tã que ajudou Zeus
a derrotar o pai Saturno, tornando-se o supremo
entre todos. Mas, posteriormente, em
desobediência, concedeu aos humanos o poder
do fogo e livrou-os da ex nção. Como
consequência, foi acorrentado a um rochedo e,
recusando-se a dizer o futuro ao deus maior, seu
cas go foi piorado: uma águia lhe devoraria o
gado lentamente.
Essa Jus ça foi ins tuída em diversos países
como instrumento capitalista para a segurança
jurídica e a paciﬁcação do conﬂito capital e
trabalho, marcado por uma desigualdade
econômica congênita, a exigir um novo direito,
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um novo processo e uma nova jurisdição
adequados à questão social emergente: efeitos
sociais devastadores da exploração do trabalho
humano. Ou, sob outras palavras, ela emergiu
como uma das ins tuições necessárias à idônea
tutela da dignidade humana, à civilidade, pois o
trabalho jamais poderia ser mercadoria e
deixado sob as rédeas da lei da oferta e procura.
E, como os direitos trabalhistas nham natureza
alimentar, indispensável uma Jus ça célere,
simples, oral, aplicando um procedimento
adequado a esse contrato de emprego,
marcadamente desigual, onde o poder
econômico poderia prevaler na contratação de
advogados, nos custos do processo, na produção

de documentos, sem falar no fato de o
empregado não ter o tempo a seu favor, pois
dependente dos direitos inadimplidos para
sobreviver.
Não por outro mo vo, essa Jus ça foi
incorporada na ordem jurídica da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), consoante a
Recomendação n. 130, a Convenção 158, bem
como na 4ª Conferência dos Estados da América
Membros da OIT (1949)¹ , tendo sido adotada
em diversos países, tais como Alemanha,
Bélgica, Reino Unido, Suécia, Suíça, México,
Chile, Peru, África do Sul etc. No Brasil, como
órgão do Poder Judiciário, integrou as
Cons tuições desde a de 1946, permanecendo
na de 1988 e com ampliação da competência em
2004, pela EC. n. 45. Portanto, vai-se o primeiro
mito, de que a Jus ça do Trabalho seria uma
exclusividade nacional.
Mas há muitas outras bicadas no seu gado. É
havida como cara, ineﬁciente, beneﬁciária
exclusiva dos empregados, responsável por
e l eva r a l i g i o s i d a d e e p re j u d i c i a l a o
desenvolvimento econômico. Balela. Segundo
dados do CNJ, é muito mais barata do que a
estadual e também é a mais célere, produ va e
conciliadora dentre todas. É verdade que tem
uma taxa alta de li giosidade, mas isso se deve a
vários fatores, sendo o principal a cultura
brasileira de inadimplência de direitos
trabalhistas, especialmente entre pequenos e
médios empregadores. Ora, o objeto principal

1



das demandas laborais é a falta de pagamento
das verbas rescisórias, não as controvérsias
jurídicas da lei ou do contrato, picas das outras
Jus ças. Por outro lado, embora impere aqui a
subno ﬁcação de acidentes do trabalho, apenas
30% dos registros oﬁciais geram ações judiciais;
mais, no universo de 11 milhões de
trabalhadores informais, menos de 2%
ajuizaram ações; no tocante ao FGTS, 2,4
milhões de devedores, mas cerca de 300 mil
ações de cobrança². Ou seja, a li giosidade é
baixa, se considerado o montante das violações!
Por ﬁm, se fosse prejudicial ao desenvolvimento
econômico, não estaria presente nos grandes
países europeus, os quais possuem estrutura
social prote va superior à nossa.
Em suma, essa condenação é um dos mais
injustos cas gos impostos por esse “deus”, que
prefere a defesa de sua ideologia à razão das
pesquisas cien ﬁcas. O imoral da história:
despiciendo que a Jus ça do Trabalho tenha
comba do o desrespeito à legislação, a
informalidade, a evasão previdenciária,
garan ndo a paz social e a segurança jurídica. As
“bicadas” con nuam precarizando os sistemas
de direito social do país, tornando o acesso à
jus ça mais caro ao pobre, num contexto de
ﬁscalização (via Ministério do Trabalho e
sindicatos) desmantelada. E, ponderemos:
trabalhador que não recebe, também não
consome, a empresa não lucra, o Estado não
arrecada e o cas go então se generaliza à
sociedade.

- SÜSSEKIND, Arnaldo. Tribunais do Trabalho no Direito Comparado e no Brasil. In Revista do TST, volume

65, n. 1. Brasília: TST out/dez 1999.
2
- Filgueiras, Vitor de Araújo, para o blog do Sakamoto, “A reforma reduziu o acesso de trabalhadores à
jus ça. E há candidatos celebrando”, in racismoambiental.net.br
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GIRO DE NOTÍCIAS

Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim
toma posse como desembargadora do TRT-15

A Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães
de Araujo e Moraes, presidente do TRT da 15ª
Região, deu posse à nova Desembargadora da
Corte, Larissa Caro a Mar ns da Silva
Scarabelim, em solenidade realizada no dia 16 de
janeiro no Salão Nobre da Presidência.
Promovida pelo critério de merecimento, a
magistrada assumiu vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Henrique Damiano.
Pres giaram a cerimônia de posse o Ministro do
Tribunal Superior do Trabalho (TST) Luiz José
Dezena da Silva, Desembargadores membros da
Administração do TRT-15 e demais tulares da
Corte, os Presidentes do TRT-15 nos biênios
2008/2010 e 2010/2012, respec vamente os
Desembargadores aposentados Luís Carlos
Cândido Mar ns Sotero da Silva e Renato Bura o,
a Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da 15ª Região, Maria Stela Guimarães
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de Mar n, e a Juíza Patrícia Maeda, Presidenta da
AMATRA XV, além de juízes, advogados, servidores e familiares da empossanda.
Larissa Scarabelim é bacharel e especialista em
Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. Em 2008 obteve o
tulo de mestre em Direito pela Universidade
Paulista.
A nova desembargadora ingressou nos quadros
do Tribunal como juíza subs tuta em outubro de
1993, sendo aprovada em 7º lugar no IV Concurso
da Magistratura do Trabalho da 15ª Região. Ela
exerceu o cargo de juíza tular nas Varas do
Trabalho de Andradina, Itápolis, 1ª de Jaú, 1ª de
São Carlos, São Roque, Santa Bárbara d'Oeste e 1ª
de Jundiaí. Desde abril de 2016 tularizava a Vara
do Trabalho de Andradina. A magistrada também
já atuava como juíza convocada no TRT-15 desde
2012.

GIRO DE NOTÍCIAS

Quatro juízes tomam posse como
titulares em solenidade no TRT-15

A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região, Desembargadora Gisela Rodrigues
Magalhães de Araujo e Moraes, deu posse nesta
segunda-feira (11/3), no Salão Nobre da
Presidência, a quatro novos juízes tulares de
varas do trabalho. Tomaram posse os Juízes:
Antonio Carlos Cavalcante de Oliveira, na 2ª Vara
de São Carlos, pelo critério de merecimento; Ana
Maria Eduardo da Silva, na 2ª Vara de Sorocaba,
pelo critério de an guidade; João Ba sta de
Abreu, na Vara de Mogi Guaçu, pelo critério de
merecimento, e Regina Rodrigues Urbano,
Diretora de Esportes e Qualidade de Vida da
AMATRA XV, na Vara de Tatuí, pelo critério de
an guidade.
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda, destacou que "a promoção à tularidade
surge como uma coroação pela contribuição de
uma carreira toda à Jus ça do Trabalho" e que
abre novos desaﬁos, como a responsabilidade
pela gestão de uma vara do trabalho e, muitas
vezes, a distância dos familiares. Mas defendeu
que "é preciso reiventar-se", terminando sua fala
com a leitura do poema "Reinvenção", de Cecília
Meireles.

Trajetórias
Antonio Carlos Cavalcante de Oliveira é natural
de São Bernardo do Campo/SP e formado pela
Faculdade de Direito de Marília. Em 2005, ingressou nos quadros da magistratura do TRT da 2ª
Região (SP) e, em 18/05/2007, tomou posse na
15ª Região em virtude de remoção.
Ana Maria Eduardo da Silva é natural de Tietê/SP
e se formou pela Faculdade de Direito de Itu. A
magistrada tomou posse e entrou em exercício
como juíza do trabalho subs tuta do TRT-15 em
26/07/2002 e atua na circunscrição de Sorocaba
desde 10/02/2003.
João Ba sta de Abreu nasceu em
Guara nguetá/SP e é bacharel em Direito pelo
Centro Universitário Salesiano de São Paulo.
Ingressou nos quadros da magistratura trabalhista do TRT-15 em 10/02/2006 e atuava na circunscrição de São José dos Campos desde 2011.
Regina Rodrigues Urbano é paulistana e se
graduou em Direito pela Pon cia Universidade
Católica de Campinas. Em 2002, ingressou na
magistratura trabalhista pelo TRT da 9ª Região
(PR) e, em 14/10/2002, tomou posse na 15ª
Região em virtude de remoção.
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GIRO DE NOTÍCIAS

AMATRA XV realiza análise preliminar
dos dados colhidos na pesquisa sobre
fatores psicossociais, adoecimento e
presenteísmo dos magistrados do TRT-15
A AMATRA XV agradece a par cipação de 151
associados (de um total de 402 convidados), que
responderam integralmente aos ques onários. A
taxa de resposta (37,2%) superou a expecta va
inicial (entre 20 e 30%) e indica o interesse pelo
assunto.
Houve uma par cipação equânime entre
homens (75) e mulheres (76). A idade média
aferida foi 45,9 anos e uma boa representa vidade sob o ponto de vista do cargo ocupado pelos
par cipantes, 76 deles são Juízes Subs tutos; 63,
Juízes Titulares e 12, Desembargadores.
No dia 14 de fevereiro, foi realizada a primeira
reunião para análise dos dados colhidos na
pesquisa sobre fatores psicossociais, adoecimento e presenteísmo dos magistrados do TRT-15,
realizada pela AMATRA XV, em conjunto ao
Fisioterapeuta Fauzi El Kadri Filho, da Área de
Fisioterapia da Secretaria de Saúde do TRT-15 e
sob a supervisão do Professor Doutor Sérgio
Roberto de Lucca, da Faculdade de Ciências
Médicas da UNICAMP.

Dos 151 par cipantes, 107 aﬁrmaram ter do
algum problema de saúde dentro do período de
30 dias que antecederam ao preenchimento do
formulário. Este é um dado relevante para que
possa ser apurado o presenteísmo entre os
magistrados do TRT15.
O resultado ﬁnal da pesquisa proporcionará farto
material para que as condições de trabalho e a
relação destas com a saúde sica e mental dos
magistrados possam ser analisados com precisão.

Resultado da AGE sobre a
Mensalidade Associativa da AMATRA XV
154 associados da AMATRA XV par ciparam
entre os dias 01 e 07 de março da Assembleia
Geral Extraordinária, na modalidade exclusivamente eletrônica, sobre a mensalidade associa va da AMATRA XV.
O resultado da votação e todas as informações
sobre o assunto podem ser conferidos no pelos
associados da en dade no AMATRA em Ação, no
site da AMATRA XV.

20

Em eleição histórica Chapa RENOVAMATRA é eleita
para direção da AMATRA XV e ESMAT 15
no biênio 2019-2021

No dia 15 de fevereiro, em eleição histórica, a
Chapa “RENOVAMATRA”, presidida pelo Juiz
César Reinaldo Oﬀa Basile, foi eleita para dirigir a
AMATRA XV e a ESMAT 15 no biênio 2019-2021.
O processo eleitoral ocorreu de forma totalmente eletrônica. A Assembleia Geral Ordinária Única
perdurou entre os dias 08 e 15 de fevereiro e
elegeu a Diretoria Execu va, a Comissão de
Prerroga vas e o Conselho Fiscal da AMATRA XV.
Também foi eleita a Diretoria e o Conselho Fiscal
da Escola Associa va dos Magistrados da Jus ça
do Trabalho da 15ª Região - ESMAT 15.
A eleição superou todos os recordes de par cipação anteriores, com 454 associados, 94,38% dos
481 associados das en dades com direito a voto,
sendo que a agremiação vencedora recebeu 228
votos, representando 50,22% dos votantes.

A Assembleia Geral Ordinária Única apreciou
também a ata da Assembleia Geral
Extraordinária anterior e as contas gestão
2017/2019 da AMATRA XV e ESMAT 15, com
aprovação de todas essas questões.
A Ata da Assembleia foi lavrada, homologando os
resultados, no dia 15 de fevereiro às 12h00min,
na sala de reuniões na sede das en dades, a Rua
Riachuelo, 473, conjunto 21, Bosque, em
Campinas/SP.
Es veram presentes na sede representantes das
duas chapas inscritas, reforçando o espírito
democrá co que marcou a eleição.
Compõem a Comissão Eleitoral os seguintes
integrantes: Edmundo Fraga Lopes, Flávio Landi e
Rafael Marques de Se a.
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Dirigentes da AMATRA XV e ESMAT 15, da gestão
atual e eleita, realizam reuniões de transição

Foram realizadas nos dias 21 de fevereiro, 07 e
19 de março, reuniões de transição entre os
dirigentes da gestão 2017-2019 e os eleitos para
o biênio 2019-2021, da AMATRA XV e ESMAT 15.
Durante os encontros foram discu das questões
administra vas, ﬁnanceiras e ﬁscais das
en dades, informados, aos futuros dirigentes,
todos os dados sobre a cerimônia posse, as

informações de planejamento do Programa
Trabalho Jus ça e Cidadania – TJC e, no encontro
que reuniu os dirigentes da ESMAT 15 e
Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação do
UNISAL – Campinas/SP, foram discu dos os
termos de renovação do convênio entre as duas
en dades para a gestão 2019-2021.

Previdência Complementar é tema de
palestra promovida pela AMATRA XV
A AMATRA XV, em conjunto com a EJUD15,
realizou no dia 19 de março, no Auditório 01 da
Escola Judicial no TRT-15, palestra com o
Advogado Noa Piatã Bassfeld Gnata, para
esclarecimentos sobre a previdência complementar.
O evento foi focado em esclarecer o panorama
atual acerca da previdência, incluindo a possível
reforma, para colaborar com a decisão de
adesão, ou não, dos magistrados ao FUNPRESPJUD, que deverá ser feita até o dia 29/03/2019.
Posteriormente ao evento o Dr. Noa Piatã
reservou sua agenda para realizar consultorias
individuais aos associados previamente inscritos.
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A palestra foi gravada em vídeo e será disponibilizada, através do bole m eletrônico da AMATRA
XV e Whatsapp, aos associados.

AMATRA XV realiza reunião com advogados
do escritório Capano e Passafaro
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda e a Diretora de Prerroga vas e Assuntos
Jurídicos da en dade, Juíza Soﬁa Lima Dutra, se
reuniram no dia 14 de março, com advogados
representantes do escritório Capano e
Passafaro.
A reunião, úl ma da gestão 2017/2019, teve
como pauta os relatórios dos atualizados de
todos os processos andamento pela AMATRA XV,
incluindo os da Comissão de Prerroga vas, bem
como do PCA sobre a questão da Segurança nos
Fóruns do Trabalho da 15ª Região.

Presidenta da AMATRA XV é homenageada pelo TRT-15
em Solenidade de Abertura do Ano Judiciário
A Presidenta da AMATRA XV, Juíza Patrícia
Maeda foi homenageada, no dia 14 de março de
2019, pelo TRT-15, com a Medalha de Ouro de
Ordem do Mérito Judiciário da Jus ça do
Trabalho.
A cerimônia ocorreu durante a Solenidade de
Abertura do Ano Judiciário do Trabalho da 15 ª
Região e foi conduzida pela Presidente do TRT1 5 , D e s e m b a rga d o ra G i s e l a Ro d r i g u e s
Magalhães de Araujo e Moraes.

Bezerra Veloso (Presidente do TRT 23/MT e do
COLEPRECOR), Paulo Sérgio Pimenta (Presidente
do TRT 18/GO), o Procurador do Ministério
Público do Trabalho de Campinas, Ronaldo José
de Lira e o Professor José Dari Krein, do Centro de
Estudos Sindicais e Economia do Trabalho
(CESIT) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Plauto Carneiro Porto (Presidente
do TRT-7/CE), e Maria de Lourdes Linhares Lima
de Oliveira e Dalila Nascimento Andrade (Presidente e Corregedora do TRT-5/BA, respec vamente).

“É uma grande alegria receber esta homenagem
do Tribunal que integro na qualidade de Magistrada desde 2009. A
honraria tem um valor ins tucional, pois a comenda me foi outorga d a n a q u a l i d a d e d e J u í za
Presidenta da AMATRA XV, o que
simboliza o apreço e o respeito do
TRT 15 pela Associação de
M a g i s t ra d o s " . A g ra d e c e u a
Presidenta da Patrícia Maeda.
Também foram homenageados o
Ministro do TST, Alexandre Luiz
Ramos, o Corregedor-Geral da
União, Procurador Gilberto Waller
Júnior, os Desembargadores Eliney
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Prestação de Contas
Gestões 2017-2019
Publicação de circulação exclusiva entre os associados da AMATRA XV
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DISPONÍVEL NO SITE DA AMATRA XV

