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A
preocupação dos alunos
da Fundação Escola da
Magistratura do Traba-
lho (Femargs) com as

mudanças propostas pelo gover-
no federal em relação ao limite
dos gastos públicos e da tercei-
rização e suas consequências no
Direito do Trabalho resultou na
promoção de um ciclo de deba-
tes na instituição. O evento ocor-
reu ao longo da sexta-feira e te-
ve entre seus palestrantes o colu-
nista do Correio do Povo, Jure-
mir Machado da Silva.

A diretora da Femargs, juíza
do Trabalho Valdete Souto Seve-
ro, afirmou que o Direito do Tra-
balho será afetado de alguma
maneira com a aprovação dos
projetos encaminhados pela pre-
sidência. Segundo ela, no caso
da PEC 55, os direitos básicos,

como saúde e educação, serão
os primeiros a sofrerem com a
medida. Por outro lado, o proje-
to da terceirização afetaria dire-
tamente o Direito do Trabalho.
“Há um ataque sistemático aos
juízes e ao Direito do Trabalho”,
alegou a diretora. Ela condena a
forma como representantes das
maiores instâncias do Poder Ju-
diciário, ao exemplo de minis-
tros do STF, estão tratando a
Justiça do Trabalho. “Sem rea-

ção, haverá a destruição da luta
coletiva pelo trabalho.”

Machado afirmou que o país
vive um momento particular. So-
bre as reformas que o governo fe-
deral deseja promover, ele ques-
tionou a falta de busca por alter-
nativas e a legitimidade do atual
governo. Para ele, a terceirização
vai quebrar a espinha dorsal da
legislação trabalhista, “A ideia de
Estado está desqualificada. Acho
que estamos recuando”, frisou.

MAURO SCHAEFER

Grandes nomes do Direito irão
debater tributação, economia e po-
lítica na quinta e sexta-feira em
Porto Alegre. O XX Simpósio de
Direito Tributário e III Simpósio
Internacional do IET, promovido
pelo Instituto de Estudos Tributá-
rios, ocorre na PUCRS com a pre-
sença do ministro do Superior Tri-
bunal de Justiça, Joel Paciornik, e
de dois palestrantes estrangeiros:
o professor de Direito Tributário
da Universidade de Parma (Itá-
lia), Alberto Comelli, e a professo-
ra de Direito Fiscal Internacional
de Bogotá (Colômbia), Natália
Quiñones. Segundo o vice-presi-
dente do IET, Arthur Ferreira Ne-
to, o seminário vai proporcionar
amplos debates sobre o regime tri-
butário aplicável a lucros de em-
presas controladas no exterior. In-
formações pelo e-mail simposio@
iet.org.br, telefone (51) 99247-4408
e WhatsApp (51) 98150-8831.
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Diretora da instituição e colunista do CP (D) estavam entre os palestrantes

A Escola da Magistratura do
Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF4) lançou ontem o li-
vro comemorativo “História crista-
lina: Emagis/TRF4 – Jubileu de
Cristal – 15 anos – 2001/2016”. O
ato foi realizado no auditório do
Tribunal, na Capital, durante a
abertura do curso Ação por Impro-
bidade Administrativa, e contou
com a presença dos ministros Teo-
ri Albino Zavascki, do Supremo
Tribunal Federal, e Mauro Camp-
bell Marques, do Superior Tribu-
nal de Justiça. A obra está dispo-
nível no endereço eletrônico www.
trf4.jus.br/emagis/livro15anos.

A publicação traça um históri-
co da implantação das escolas ju-
diciais no Brasil, recorda as princi-
pais realizações da Emagis, cria-
da em 2001 para conduzir a forma-
ção dos magistrados federais da
Região Sul, e traz ainda depoimen-
tos dos primeiros sete diretores.
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