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SAUDAÇÃO À DRA. CHRISTIANA D’ARC DAMASCENO OLIVEIRA  

ANDRADE SANDIM,  

DA ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO DO TRABALHO 

 

Yone Frediani 

 

 

Senhor Presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Dr. Alexandre 

Belmonte, na pessoa de quem cumprimento a todos os Presidentes Honorários, 

Acadêmicos e Membros Correspondentes da ABDT, 

Autoridades nominadas, 

Senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, Professores e Advogados, 

Senhoras e senhores, 

 

 

 

Hoje, dia 6 de agosto de 2021, é dia de festa ! Festejamos duplamente 

neste evento : a posse da acadêmica Christiana D’arc Damasceno Oliveira Andrade 

Sandim e o aniversário de seu progenitor senhor João Teles de Oliveira, 

completando 75 anos, desejando-lhe muitas felicidades e saúde – nosso maior bem 

em tempos de pandemia.  

Parabéns senhor João, senhora Maria da Conceição, Fábio e João, 

respectivamente, pais, marido e filho da confreira Christiana. 

Principio, agradecendo cada um dos confrades e confreiras que, desde 

o início da alentada campanha acompanharam e prestaram seu apoio à candidatura 

da ora confreira Christiana D’arc, eleita com a expressiva votação de 68 votos, 

dentre os 82 acadêmicos votantes. 
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Conheci Christiana D’arc em agosto de 2012, ao ser convidada para 

integrar obra coletiva sob sua coordenação e que, lamentavelmente, não pude 

participar em virtude de outros compromissos acadêmicos que coincidiam com a 

data final para entrega dos textos.  

Mesmo sem participar da coletânea, recebi exemplar da obra coletiva 

coordenada pela confreira Christiana – Direito do Trabalho em Movimento: Novos 

Direitos e Diversificação de Tutelas, publicada pela LTR, e que reuniu os mais 

expressivos estudiosos do Direito e do Processo do Trabalho. Em 2013, recebi 

exemplar ainda de obra individual de sua autoria, (O) Direito do Trabalho 

Contemporâneo: efetividade dos direitos fundamentais e dignidade da pessoa 

humana no mundo do trabalho, publicada pela LTr em 2010, em que nossa nova 

Confreira já à época examinava temas inovadores que têm passado à ordem do dia 

na atualidade, como direito à desconexão, bloco de constitucionalidade, teletrabalho, 

entre outros. 

Desde então, nosso contato era reiterado por ocasião de eventos ora 

organizados e promovidos pela ABDT, ora pela confreira Christiana, em sintonia 

com a Escola Superior da Magistratura Trabalhista (ESMATRA14), em que foi 

Diretora, implementando as duas edições do Congresso Brasileiro de Direito 

Constitucional do Trabalho, com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), da 

Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), das OAB seccionais do 

Acre e Rondônia e Faculdades de Direito locais, entre outros parceiros, a que se 

somaram adicionais iniciativas acadêmicas, até surgir o momento de sua 

candidatura como postulante a uma das cadeiras da Academia. 

E foi com muita alegria recebi o honroso convite para saudar a novel 

acadêmica, Dra. Christiana D’arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim, que 

merecidamente, seja por sua formação acadêmica e profissional, seja pela 

grandiosidade de seu caráter, passa, a integrar a Academia Brasileira de Direito do 

Trabalho.  
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Fundada em outubro de 1978, no Rio de Janeiro, por um grupo 

expressivo de juristas militantes no Direito do Trabalho, a Academia Brasileira de 

Direito do Trabalho, teve como seu primeiro presidente o saudoso Ministro Arnaldo 

Lopes Süssekind. 

A partir de então, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho 

conquistou seu merecido lugar no mundo jurídico, consolidando sua importância no 

cenário jurídico nacional e internacional por meio da notória representatividade de 

seus integrantes, sempre composta por cem cadeiras até a data de 25/06/2013, 

quando, em Assembleia, seus integrantes deliberaram prestar justo e merecido 

tributo ao seu patrono, fundador e presidente, Ministro Arnaldo Lopes Süssekind, 

com reserva da cadeira nº 1. 

Dentre seus objetivos figuram a discussão e o estudo de teses 

jurídicas, a construção, o aperfeiçoamento e a divulgação dos temas que surgem 

nas sensíveis áreas do Direito Individual, Coletivo e Processual do Trabalho, com a 

difusão de novas ideias sobre a legislação e a doutrina trabalhistas, promovendo, 

com regularidade, a realização de congressos, seminários e colóquios, bem como a 

publicação de estudos sobre os principais e atuais temas, produzidos em seus 

inúmeros eventos científicos. 

Dentre as mais recentes obras publicadas pela ABDT, destacam-se:  

• Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho. 

• Comentários à Constituição de 1988 em matéria de Direitos Sociais. 

• Curso de Direito Processual do Trabalho – em homenagem aos 

acadêmicos Christovão Piragibe Tostes Malta e Wagner Giglio. 

• Revista da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. 

• Direito e Processo do Trabalho em homenagem ao acadêmico 

Armando Casimiro Costa Filho. 

• Anais de todos os Congressos Internacionais promovidos pela ABDT, 

atualmente na 11ª Edição – O Direito do Trabalho na Encruzilhada que será 
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realizado em sintonia com as Faculdades de Direito de Sevilha e de Valencia 

no mês de outubro. 

  Hoje, neste evento de cunho internacional, festejamos com muito 

contentamento, o ingresso da nova titular da Cadeira nº 34 da Academia Brasileira 

de Direito do Trabalho, eleita com a expressiva votação, repita-se, de 68 votos. 

A cadeira nº 34 da ABDT tem como patrono Francisco Morato, sendo 

ocupada anteriormente somente pelo respectivo Fundador e notável Doutor Roberto 

José Amarante Davis, advogado no início da sua trajetória; posteriormente ingressou 

na magistratura, aposentando-se como Desembargador do TRT da 1ª Região aos 70 

anos de idade, tendo dirigido a Revista do Tribunal Regional do Trabalho. Foi 

professor na Faculdade Candido Mendes na cidade do Rio de Janeiro.  

Roberto Davis, em entrevista dada à Dante Gallian em julho de 2011, 

ao discorrer sobre a história da Academia, de seus fundadores e presidentes, 

integrada na obra Vida, Trabalho, Memória da Academia, manifestou-se pela 

seguinte forma: “Sussekind foi o primeiro presidente da Academia. Ele então já era 

“o” nome no Direito do Trabalho no Brasil”.  

Prosseguindo nas suas observações, no que respeita ao acesso na 

Academia na atualidade asseverou: “Hoje, pelo número de currículos que eu recebo, 

de gente disputando uma vaga na Academia é cativante ver o quanto ela está 

crescendo, tornando-se importante. Hoje, não basta ter um cargo importante; é 

preciso mostrar uma produção intelectual condigna, representativa da área para 

poder, pelo menos, disputar uma vaga”. 

A acadêmica Christiana D’arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim é 

Mestre em Teoria Crítica dos Direitos Humanos, pela Universidad Pablo de Olavide, 

Sevilla (Espanha), com a apresentação de dissertação “Justiciabilidade dos direitos 

sociais nas relações de trabalho e reserva do possível”  e Doutora em Direito pela 

Univesidad Católica de Santa Fé (Argentina), apresentando a tese “La exigibilidad 

judicial de los derechos sociales y la reserva de lo posible en las relaciones 
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laborales”, além de pós-graduada lato sensu pela Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais nas áreas de Direito Processual, Direito do Trabalho e Processo do 

Trabalho. 

Nascida e criada no Estado do Acre, na cidade de Tarauacá, a 

confreira Christiana deve ser considerada legítima representante do referido Estado, 

no qual é ainda radicada profissional e academicamente.  

Neta de ribeirinhos e seringueiros (trabalhadores que atuavam na 

extração do látex nas florestas amazônicas, conhecidos como “soldados da 

borracha”) – atividade igualmente desenvolvida por seu pai na infância – , alguns de 

seus antecessores pertenciam à tribo Potiguara (da Paraíba), assim como a etnias 

amazônicas de povos tradicionais das florestas, que conheceram o intercâmbio 

cultural e racial com outros povos. 

Egressa de escolas públicas, ingressou no Curso de Direito aos 14 

anos de idade, após aprovação em concorrido vestibular, concluindo o Bacharelado 

aos 20 anos, que à época tinha duração de 6 anos, junto à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Acre (UFAC). 

Aos 21 anos de idade, meses depois, estava sendo aprovada nos 

primeiros lugares das diversas fases do disputado concurso para ingresso na 

magistratura da Justiça do Trabalho, junto ao Tribunal Regional da 14ª Região que 

compreende os Estados do Acre e Rondônia. Tomou posse como juíza substituta e, 

posteriormente, foi promovida a juíza titular, tendo atuado nas Varas do Trabalho de 

Feijó/Estado do Acre, Jaru/Estado de Rondônia e Plácido de Castro/Estado do Acre, 

onde exerce a judicatura até a presente data. 

Neste exercício de 2021, foi convocada para atuar junto ao TRT da 14ª 

Região, perante a 1ª Turma, cumulativamente com a jurisdição na VT de Plácido de 

Castro, no Acre.   

Junto à Escola Judicial do TRT da 14ª Região, tem atuado como 

professora nos Cursos de Formação Inicial e Continuada para Magistrados do 
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Trabalho, tendo ministrado aulas como professora convidada junto às Escolas 

Judiciais dos TRT’s  das 3ª e 24ª Regiões, bem como, junto ao programa de pós-

graduação do Instituto de Pós-Graduação e Graduação – IPOG. 

Autora de inúmeros artigos e livros jurídicos que refletem sua sólida 

formação acadêmica ao integrar-se à confraria, não temos quaisquer dúvidas da 

contribuição que dará à Academia Brasileira de Direito do Trabalho, mercê de sua 

genuína e expressiva inteligência, acuidade no tratado de questões complexas e 

competência jurídica, nesta solenidade em que toma posse na Cadeira nº 34.  

Dentre seus livros publicados, destacam-se : 

• Coleção Transformações no Mundo do Trabalho. São Paulo. No 

prelo,  2021 (coordenadora e organizadora, 15 volumes); 

• Reserva do possível e exigibilidade judicial dos direitos sociais 

nas relações de trabalho. São Paulo. No prelo, 2021; 

• Direito do Trabalho em movimento: novos direitos e diversificação 

de tutelas. São Paulo: LTr, 2017 (coordenadora); 

•  (O) Direito do Trabalho Contemporâneo: efetividade dos direitos 

fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho. São 

Paulo: LTr, 2010. 

Citam-se como principais artigos produzidos recentemente: 

•  Ser gauche na vida: entre petecas, bonecas de quilombo, bolas 

de cristal e drones. Apresentação da Revista. In: Revista LTr: Legislação 

do Trabalho, São Paulo, v. 91, n. 06, jun. 2021; 

• Ressignificações do Direito do Trabalho e porvir: perspectiva 

estrutural. In: Arquivos do Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino 

Júnior (Caminhos), São Paulo, n. 44, pp. 78-109, 2020; 

• De onde partimos em dias de nuvens cinzentas e chuvas incertas: 

iniciativas e desafios afetos ao combate à exploração do Trabalho 
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Infantil na Amazônia brasileira. In: Revista LTr: Legislação do Trabalho, São 

Paulo, v. 84, n. 11, pp. 1.350-1.363, nov. 2020; 

• Ação autônoma posterior destinada à responsabilização 

subsidiária do tomador de serviços ente público: controvérsias, 

questões relevantes e tutela de direitos. In: Revista Trabalhista de Direito e 

Processo, São Paulo, n. 44, pp. 107-130, nov. 2013. 

As obras e artigos citados confirmam a vocação de Christiana D’arc 

para o estudo, a pesquisa e o enriquecimento da legislação, doutrina e 

jurisprudência trabalhistas, meritoriamente ocupando a Cadeira nº 34 da Academia 

Brasileira de Direito do Trabalho na medida em que não lhe faltam títulos e atributos 

em sua carreira como docente e magistrada. 

Sobressaem, ainda, sua atuação na Organização e Coordenação de 

Eventos Jurídicos : 

• 27º Colóquio da ABDT, atuando na condição de Membro da 

Coordenação Científica e Executiva, cujo tema Fenômeno do Trabalho - 

mosaico mundial e temas contemporâneos, constitui realização da Academia 

Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT) com transmissão em português e 

inglês, via Youtube, a partir do Canal oficial da Academia Brasileira de Direito 

do Trabalho, 2021; 

• 1º Seminário Regional Integrado entre as Carreiras Jurídicas para o 

Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente, atuando na condição de Membro da Coordenação Científica e 

Executiva, com o tema A Aprendizagem Profissional em expansão, em 

realização da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de 

Estímulo à Aprendizagem do TRT 14, em parceria com a Escola da 

Magistratura do Estado de Rondônia (EMERON), o Ministério Público 

Estadual do Estado de Rondônia, o Ministério Público do Trabalho da 14ª 
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Região, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Rondônia Porto Velho/RO, 2019. 

• 1º Seminário Nacional sobre Efetividade da Execução Trabalhista, 

atuando como Membro da Comissão Científica do evento, a par de integrante 

da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, em realização 

do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, Brasília/DF, 2015; 

• I e II Congressos Brasileiros de Direito Constitucional do Trabalho,  em 

2013 e 2014, atuando na condição de Membro das Coordenações Científica e 

Executiva, ao tempo em que Diretora da Escola Superior da Magistratura 

Trabalhista da 14ª Região (ESMATRA 14). 

 

Participou, também de inúmeras conferências em eventos 

internacionais e nacionais, a saber : 

• IX Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, V Congreso Suramericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social ILTRAS e V Congreso de la SMDTSS, promovido pelo Instituto 

Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social – ILTRAS, 

Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la,Seguridad Social 

(SMDTSS), Universidad La Gran Colombia e The International Labour and 

Employment Relations Association (ILERA), em 2021,  formato telepresencial, 

com abrangência internacional e apresentação do tema  “Profesionalización 

del Trabajador Adolescente y desafíos relativos a la dignidade humana em el 

universo laboral: una perspectiva a partir del contexto de la COVID-19 y del 

panorama brasileño”. 

• 1er Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social, com a conferência “Práctica Sistema Judicial Humanizado y Sin 

Fronteras: presentación telepresencial en juicio de acciones laborales en 
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Brasil”, promovido pelo Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de 

la Seguridad – ILTRAS, com apoio de mais de dezesseis instituições e 

participação de trinta países dos cinco continentes do globo terrestre, em 

2021, formato telepresencial e abrangência mundial. 

• “Atuação do Juiz em tempos de Novas Tecnologias”, palestra proferida 

junto ao Grupo de Pesquisa em Trabalho Decente, promovido pelo CESUPA 

em 2021, formato telepresencial. 

• “Aspectos contemporâneos acerca do Combate ao Trabalho Infantil e 

do Estímulo à Aprendizagem no Brasil”, no Curso de Formação Inicial de 

Magistrados do Trabalho, em 2020, Porto Velho/RO - formato telepresencial, 

promovido pela EJUD 14. 

Dentre as premiações recebidas e resultados expressivos alcançados, 

apontam-se : 

• Homenageada nacional, na categoria Juiz, na 17ª Edição do Prêmio 

Innovare, em 2020 pelo Instituto Innovare, destacando-se pela 1ª vez na 

história da referida premiação em que uma magistrada da Justiça do Trabalho 

participou como finalista no Prêmio. Prática: “Judiciário Humanizado e Sem 

Fronteiras”. Autora: Christiana D’arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim. 

Ocupou posição de vanguarda na implantação da atermação telepresencial 

de reclamações trabalhistas, por meio da qual o jurisdicionado sem sair de 

sua residência, propõe sua ação, tal como noticiado pelo CSJT e em outros 

importantes meios de comunicação. A iniciativa piloto consistente no 

atendimento e ajuizamento telepresencial de ações trabalhistas, na 

modalidade do jus postulandi, foi criada e executada com vigência desde 

fevereiro de 2019, na Vara do Trabalho de Plácido de Castro (AC), 

antecipando-se em mais de 1 ano ao início da pandemia que passou a 

assolar o Brasil a partir de março/2020, em imprescindível mecanismo para 

propiciar o acesso à Justiça e evitar a interrupção do atendimento à 
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população mais vulnerável e que acabou sendo reproduzido, posteriormente, 

já após o início da pandemia, em vários segmentos em todo o país. 

• Na condição de juíza titular na condução da Vara do Trabalho de 

Plácido de Castro/AC, alcançou a 6ª posição nacional como Vara com melhor 

desempenho de gestão entre todas as 1.571 Varas do Trabalho brasileiras, 

no período de outubro de 2019 a setembro de 2020, segundo o Índice 

Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho divulgado pela 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

• Como juíza titular na condução da Vara do Trabalho de Plácido de 

Castro/AC, em 2019, obteve a primeira colocação dentre as Varas do 

Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região com 100% dos 

feitos processados nas fases de conhecimento e execução por meio 

eletrônico (Pje). Posteriormente, quando alcançado o mesmo panorama por 

todas as Varas, o TRT da 14ª Região foi contemplado pela Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho com o selo 100% PJE. 

• Pioneira na área trabalhista na implantação do WhatsApp como 

mecanismo de comunicação processual com as partes desde 2015, na Vara 

do Trabalho de Plácido de Castro/AC, com redução de prazos, 

aprimoramento no impulso dos feitos e de redução de custos ao Erário, 

amplamente noticiado pelos meios de comunicação nacionais, inclusive o 

prestigiado periódico CONJUR. 

Ressalte-se, ainda sua participação em Institutos de Direito, Comissões 

e em Revistas especializadas, a saber : 

• Membro da Comissão Examinadora do I Concurso Público Nacional 

Unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho (1ª fase, 

Prova Objetiva), com acúmulo de jurisdição, junto ao Tribunal Superior do 

Trabalho e à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados do Trabalho (ENAMAT), 2017. 
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• Membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução 

Trabalhista, com acúmulo de jurisdição, junto ao Tribunal Superior do 

Trabalho e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 2014 a 2016 

(março). 

• Membro Gestora da Comissão Regional de Combate ao Trabalho 

Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT14 (2019-2020). 

• Integra o Instituto Brasileiro de Direito Social Cesarino Júnior, Seção 

brasileira da Société Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité 

Sociale, na condição de Membro pesquisador, desde 2012. 

• Membro do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania, 

vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), desde 

2019. 

• Membro do Conselho de Pareceristas da Revista do Tribunal Regional 

do Trabalho da 3ª Região, desde 2017. 

• Membro da Comissão de Avaliadores Externos, junto à Revista 

Internacional de la Protección Social da Universidad de Sevilla, Espanha, 

desde 2021. 

• Membro da Comissão Editorial da Revista Trabalhista Direito e 

Processo da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – 

ANAMATRA, a partir deste exercício. 

Constata-se, pois que o tempo dispensado a esta singela homenagem 

é insuficiente para relatar, na íntegra, seu vasto currículo e experiências nas áreas 

do Direito e do Processo do Trabalho. 

Como é sabido, a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, por sua 

independência e projeção, tem dentre suas finalidades, aprimorar e desenvolver 

estudos inovadores e profundos sobre o Direito do Trabalho brasileiro, fornecendo 

subsídios de real importância às construções legislativas, doutrinárias e 

jurisprudenciais. 
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Saliente-se que sua maior grandeza reside no estudo democrático do 

Direito do Trabalho, prestigiando, igualmente, teses diametralmente opostas, sem 

olvidar-se de que o trabalho, constitui ponto central na vida do homem, seja na 

formação de sua personalidade, no reconhecimento que estrutura a identificação 

social daqueles que trabalham, seja nas atividades manuais das mais modestas às 

primordiais funções intelectuais. 

O trabalho é o meio pelo qual cada um de nós – sem qualquer 

distinção de condição social ou econômica, gênero, raça ou credo, – se comunica 

com o mundo exterior e nesse diálogo, é o trabalho que confere sentido e realização 

às nossas vidas. 

A Academia Brasileira de Direito do Trabalho, sensível à importância e 

centralidade do trabalho, bem assim às frequentes alterações que ocorrem no 

mundo do trabalho, avança no fomento e divulgação de seus estudos, contribuindo 

para o aperfeiçoamento e difusão da legislação trabalhista, na organização de 

cursos, seminários, conferências e congressos nas diversas regiões do país, 

contando, sempre com o imprescindível apoio de seus acadêmicos, especialmente 

no que respeita ao necessário intercâmbio cultural com entidades nacionais e 

estrangeiras. 

E no momento atual em que o mundo volta sua atenção e procura 

livrar-se dos graves efeitos sanitários, financeiros e sociais provocados pela 

pandemia decorrente da Covid-19 é que os estudos produzidos e textos publicados 

pelos acadêmicos que integram a ABDT adquirem um valor especial, em virtude da 

abrupta necessidade de manter-se o distanciamento social como forma de 

prevenção do contágio. 

Uma adaptação forçada a novos hábitos de trabalho e de vida social 

em quase reclusão que foi imposta à grande maioria da população que passou a 

prestar serviços de forma remota e por meio do teletrabalho, especialmente 

detalhada nos inúmeros artigos publicados pelos acadêmicos, notadamente no que 
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pertine ao meio ambiente do trabalho e às consequências da Covid-19 nas relações 

de trabalho e de emprego. 

É nesse cenário que a mais nova Confreira da Academia Brasileira de 

Direito do Trabalho, ao ocupar a Cadeira nº 34, compartilha a missão de aperfeiçoar 

e difundir o Direito do Trabalho em toda sua magnitude e importância. 

Caríssima Dra. Christiana D’arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim, 

seja muito bem vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho ! Como 

mensageira dos acadêmicos, receba nossa admiração e votos de sucesso ! 

 

São Paulo, 06 de agosto de 2021.  
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