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Prezada associada,
Prezado associado,
É com enorme satisfação que as Diretorias da AMATRA XV e da ESMAT
15 apresentam o relatório de gestão do biênio 2017-2019.
As informações do relatório foram levantadas na aba AMATRA EM
AÇÃO, nos boletins eletrônicos, nas mensagens na lista.
Gostaríamos de registrar o profundo agradecimento a todas e todos que
participaram das ações aqui relatadas, sem exceções.
Encerramos nosso ciclo. Que se concretizem as mudanças tão
esperadas! Vida longa à AMATRA XV!
Cordialmente nos despedimos.

Diretorias da AMATRA XV e da ESMAT 15
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Composição das Gestões
AMATRA XV
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente - Marcelo Bueno Pallone (desligamento em 04/06/2018)
Presidenta - Patrícia Maeda (em exercício desde 04/04/2018)
Vice-Presidenta - Patrícia Maeda (até 04/06/2018)
Vice-Presidente - Marcus Menezes Barberino Mendes
Secretária Geral - Roselene Aparecida Taveira (desligamento em 02/05/2018)
Secretária Geral - Érica Escarassatte
Diretor Administrativo e Financeiro - Leandra da Silva Guimarães
Diretor de Assuntos Legislativos - Pablo Souza Rocha
Diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos - Soﬁa Lima Dutra
Diretor Cultural - Marcus Menezes Barberino Mendes
Diretor Social e Eventos - Érica Escarassatte
Diretor de Comunicação Social e Informática - Ronaldo Oliveira Siandela
Diretor de Direitos Humanos e Cidadania - João Batista Martins César
Diretor de Esportes e Qualidade de Vida - Regina Rodrigues Urbano
Diretor de Aposentados - José Antônio Pancotti
Diretor Regional de Araçatuba - Clóvis Victório Júnior
Diretor Regional de Bauru - Mauricio de Almeida
Diretor Regional de Campinas - Camila Moura de Carvalho
Diretor Regional de Presidente Prudente - Mouzart Luís Silva Brenes
Diretor Regional de Ribeirão Preto - Sérgio Milito Barea
Diretor Regional de São José do Rio Preto - Ana Paula Silva Campos Miskulin
Diretor Regional de São José dos Campos - Rodrigo Adélio Abrahão Linares
Diretor Regional de Sorocaba - Valdir Rinaldi Silva
COMISSÃO DE PRERROGATIVAS
Conselheiro - Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira
Conselheiro - Rosemeire Uehara Tanaka
Conselheiro - José Antônio Gomes de Oliveira
Conselheiro - Marcelo Carlos Ferreira
Conselheiro - Bruno da Costa Rodrigues
Conselheiro - Soﬁa Lima Dutra
CONSELHO FISCAL
Conselheiro - Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa (desligamento em
12/12/2018)
Conselheiro - Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Conselheiro - Gustavo Zabeu Vasen (desligamento em 26/04/2018)
Conselheiro - Marcelo Bueno Pallone
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Composição das Gestões
ESMAT 15
DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor Geral - Marcelo Bueno Pallone (desligamento em 04/06/2018)
Diretora Geral - Patrícia Maeda (em exercício desde 04/04/2018)
Vice Diretora - Patrícia Maeda (até 04/06/2018)
Vice-Diretor - Marcus Menezes Barberino Mendes
Diretor Administrativo e Financeiro - Daniele Comin Martins
Diretor de Cursos de Duração Continuada - Camila Ceroni Scarabelli
Diretor de Cursos de Curta Duração - Marcelo Chaim Chohﬁ
Diretor de Convênios e Parcerias - Jorge Luiz Souto Maior
CONSELHO ACADÊMICO
Coordenador Pedagógico e Conselheiro - Marcus Menezes Barberino Mendes
Conselheiro – Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza
Conselheiro –Eleonora Bordini Coca
Conselheiro – Márcia Cristina Sampaio Mendes
Conselheiro – Vinícius de Miranda Taveira
Conselheiro – Amanda Barbosa
CONSELHO FISCAL
Conselheiro - Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa (desligamento em
12/12/2018)
Conselheiro - Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Conselheiro - Gustavo Zabeu Vasen (desligamento em 26/04/2018)
Conselheiro - Marcelo Bueno Pallone
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10º CONGRESSO INTERNACIONAL DA ANAMATRA
Em 17/12/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a concessão de diárias pelo período
necessário à participação no evento, observando a quantidade de pernoites de cada Magistrado, nos
exatos termos da Resolução Administrativa 11/2013, que regulamenta a concessão de diárias no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Caso se repute inviável no aspecto ﬁnanceiro a
concessão integral das diárias para o período necessário à participação no evento, a AMATRA XV
requereu, pelo menos, a concessão parcial de diárias a cada Magistrado participante. O requerimento
recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 033.2018-REQ.P. O requerimento recebeu
no TRT-15 o protocolo administrativo n.007502 de 2018. Em 30/01/2019, foi proferido despacho da
Presidente do TRT-15 concedendo aos participantes a licença remunerada durante o período do
conclave, para viabilizar sua participação no evento. Referente às diárias, encaminhe-se à Escola
Judicial para deliberação, considerando que os respectivos recursos serão impactados em ação
orçamentária especíﬁca, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que está sob a
responsabilidade da Escola Judicial desta 15ª Região.
Em 17/12/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a concessão de afastamento para
estudos aos Magistrados do TRT-15 que participarão da 10ª Edição do Congresso Internacional da
ANAMATRA Bogotá e Cartagena, na Colômbia, nos termos do artigo 73, I, da LOMAN. O requerimento
recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 032.2018-REQ.P. O requerimento recebeu
no TRT-15 o protocolo administrativo n.007501 de 2018. Em 08/02/2019, Despacho do Vice-Diretor da
Escola Judicial do TRT-15 autorizando o pagamento de 4 (quatro) diárias internacionais para cada
participante que não esteja em férias, afastado para realização de curso de longa duração ou outro
afastamento, conforme “lista de inscritos” apresentada, e justiﬁcando o pagamento parcial pela
limitação de recursos orçamentários.
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12ª EDIÇÃO DOS JOGOS DA ANAMATRA
Em 22/01/2019, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a Presidente do TRT-15 que a data
do feriado do dia do Servidor, dia 28.10.2019 seja alterado para 31.10.2019, para viabilizar a
participação de maior número de associados na 12ª Edição dos Jogos Nacionais da ANAMATRA. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 003.2019.REQ.P. O
requerimento recebeu o seguinte protocolo administrativo n. 000425 de 2019. Em 25/02/2019, foi
proferido despacho da Presidente do TRT-15 deferindo a solicitação da Associação.

ACESSO À INFORMAÇÃO
Em 27/11/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 solicitando que a
Administração do TRT junte aos autos eletrônicos (PROAD) apenas arquivos pesquisáveis. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 027.2018-REQ.P. O
requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.006987 de 2018. Em 28/11/2018, foi
proferido despacho do Presidente do TRT-15 preliminarmente, encaminhando ao Grupo de Negócios do
PROAD para informações e esclarecimentos, inclusive sobre a viabilidade técnica de atendimento do
pedido.
Em 27/11/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando à Presidente do TRT-15 o
fornecimento da planilha de cálculos dos valores totais de seus associados, preferencialmente em
formato de planilha eletrônica e subsidiariamente em arquivo pesquisável. O requerimento recebeu a
seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 029.2018.REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o
protocolo administrativo n. 006988 de 2018. Em 28/11/2018, foi proferido despacho do Presidente do
TRT-15 indeferindo a solicitação da Associação, pois trata-se de informação ﬁnanceira pessoal de cada
associado, a divulgação será feita apenas diante de apresentação de autorização do magistrado.
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ACESSO À INFORMAÇÃO
Em 27/11/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando à Corregedoria do TRT-15 o acesso
da Associação aos dados referentes aos processos distribuídos nos últimos dois anos, bem como a
listagem dos processos ainda pendentes de distribuição na atualidade. O requerimento recebeu a
seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 028.2018.REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o
protocolo administrativo n. 000193 de 2018. Em 28/11/2018, foi proferida decisão do Corregedor
Regional do TRT-15 indeferindo a solicitação da Associação, e informando que aguardam a aprovação
pelo Órgão Especial do TRT-15, razão pela qual as medidas administrativas previstas em
desdobramento das decisões da Corregedoria e da Presidência ainda não foram disponibilizadas no
respectivo site do TRT. Em 04/12/2018, foi proferida n ova Decisão do Corregedor Regional do TRT-15,
onde decidiu pela convalidação de todos os atos praticados com base no Provimento GP-CR nº 06/2018
até o julgamento integral do processo referido pelo órgão colegiado, e informa a disponibilização na
extranet do TRT-15 a aplicação denominada “DESVINCULAÇÕES/AUXÍLIO JULGAMENTO (EM
DESENVOLVIMENTO)”, na qual os interessados poderão consultar planilha que lista os processos
desvinculados e ter acesso às decisões desta Corregedoria que ocasionaram a desvinculação.
Em 04/12/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando ao Presidente do TRT-15 o
acompanhamento, a partir de agora, nos estudos acerca do projeto de revisão dos processos de
trabalho na área Administrativa do TRT-15, levado a efeito pela Assessoria de Gestão Estratégica, bem
como o acesso aos estudos sobre este assunto já realizados por esta mesma Assessoria. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 030.2018.REQ.P. O
requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n. 007244 de 2018. Em 07/12/2018, foi
proferida decisão do Presidente do TRT-15 deferindo o requerimento da AMATRA XV.

AFERIÇÃO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA

Em 31/01/2019, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando ao Corregedor do TRT-15 que
determine à Secretaria da Corregedoria, sem prejuízo de outras medidas cabíveis para a solução da
questão, que: a) Não aﬁra prazo de prolação de sentença em período sabidamente de suspensão, como
no caso de recesso forense; b) Aplique o disposto no item 1.c da Ordem de Serviço, de modo a descontar
os dias de suspensão de prazo (licenças, afastamentos, férias, feriados e dias não úteis) para ﬁns de
aferição de atraso; c) Ao enviar e-mail para o magistrado, sejam veriﬁcados os dados disponíveis na
Corregedoria na data do envio da mensagem, constando ainda no corpo da mensagem eletrônica
somente os atrasos efetivamente contatados; e d) Conste o prazo mínimo de 15 úteis para que o
magistrado indique Plano de Ação. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da
AMATRA XV: 007.2019.REQ.P. O requerimento recebeu o seguinte protocolo administrativo n. 000006
de 2019. Em 11/02/2019, foi proferido despacho do Corregedor Regional do TRT-15 deferindo
parcialmente ao que foi solicitado pela AMATRA XV.
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ASSISTENTES DE JUIZ
Em 30/08/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a inclusão do Processo 000020188.2017.5.15.0895 PA em pauta do Eg. Órgão Especial do TRT da 15ª Região e consequente aprovação
da proposta de Resolução Administrativa nele contida, que trata da transformação de 72 FC5 para
assistente de juiz. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 024.2017REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.005961 de 2017. Em
21/09/2017, foi aprovada pelo Órgão Especial a proposta de Resolução Administrativa do Processo
0000201-88.2017.5.15.0895 PA. Editada a correspondente Resolução Administrativa Nº 20/217,
publicado no DEJT de 03/10/2017, transformando 76 FC de Assistente Técnico de Vara do Trabalho,
FC-4 em 66 FC-5 de Assistentes de Juiz, além de outras 14 FC-1 em 6 FC-5 para o mesmo ﬁm,
totalizando a transformação em 72 FC-5 para concessão a Assistentes de Juiz.
Em 17/10/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a alteração do teor do parágrafo
único, do art. 7º da proposta de resolução do processo 0000275-45.2017.5.15.0895 PA, para que passe
a constar e prever que as transformações de que trata a presente Resolução produzirão efeitos
ﬁnanceiros no prazo de 60 (sessenta) dias contados da sua publicação. O requerimento recebeu a
seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 027.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o
protocolo administrativo n. 007167 de 2017. Em 30/11/2017, a AMATRA XV recebeu do TRT-15 cópia do
ofício circular 28/2017-DG, deferindo parcialmente os efeitos ﬁnanceiros a partir de 180 dias da decisão.

ATUAÇÃO INTERASSOCIATIVA E INTERINSTITUCIONAL
Veja mais no site da AMATRA XV
11/04/2017 - Evento com o Doutor Márlon Reis, sobre a necessidade de reforma na legislação
eleitoral, reúne 500 participantes em Sorocaba/SP
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=36843)
12/04/2017 - AMATRA XV acompanha assuntos de interesse da Magistratura no Senado e na
Câmara dos Deputados
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=36842)
06/06/2017 - Magistrados do Trabalho fazem mobilização no Congresso contra reformas
previdenciária e trabalhista
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37050)
19/06/2017 - AMATRA XV realiza visita a Deputados e acompanha leitura do relatório da Reforma
Trabalhista no Senado Federal
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37126)
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ATUAÇÃO INTERASSOCIATIVA E INTERINSTITUCIONAL
Veja mais no site da AMATRA XV
19/06/2017 - AMATRA XV participa de Homenagem ao Ganhador do Nobel da Paz 2014 na
Câmara dos Deputados
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37128)
14/07/2017 - Atuação da AMATRA XV no Congresso Nacional
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37294)
22/08/2017 - Diretores da AJUFESP visitam a AMATRA XV
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38510)
15/03/2018 - Advogada da 33ª Subseção da OAB entrevista a Vice-Presidenta da AMATRA XV,
Doutora Patrícia Maeda
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39328)
29/08/2017 - Associações de magistrados e tribunais de SP discutem valorização da Magistratura
brasileira com parlamentares
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38537)
23/08/2018 - AMATRA XV e ESMAT 15 recebem visita do Professor Fabio Petrucci da
Universidade La Sapienza
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40658)
19/09/2018 - AMATRA XV participa do Prêmio ANAMATRA de Direitos Humanos 2018
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40781)
25/09/2018 - AMATRA XV participa de Diálogo Jurídico em Sorocaba
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40823)
28/09/2018 - Seminário ABRAT, EJUD 2 e IPEATRA
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40728).
15/10/2018 - Seminário e Lançamento do Livro A Responsabilidade Social das Instituições
Financeiras e a Garantia dos Direitos Humanos
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40895)
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ATUAÇÃO INTERASSOCIATIVA E INTERINSTITUCIONAL
Conra as ações no site da AMATRA XV
17/10/2018 - AMATRA XV participa de Jornada Jurídica em Jundiaí
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40903)
26/10/2018 - AMATRA XV se reúne com dirigentes da OAB Ribeirão Preto
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41016)
05/12/2018 - AMATRA XV realiza confraternizações nas circunscrições de São José do Rio Preto,
Bauru e Sorocaba
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41156)
05/12/2018 - AMATRA XV e TRT-15 fazem visita institucional ao Presidente do TST
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41154)
06/12/2018 - Presidenta da AMATRA XV fala sobre ﬂexibilidade do trabalho da mulher em
Seminário da 8ª Região
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41159)
17/12/2018 - AMATRA XV participa do evento de Inauguração da sede da Procuradoria Regional
do Trabalho da 15ª Região
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41185)

Mobilização no Congresso contra reformas previdenciária e trabalhista
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ATUAÇÃO NA QUESTÃO REMUNERATÓRIA E OUTROS DIREITOS
Em 21/07/2017, em conjunto com a AMATRA 1 e ANAMATRA, a AMATRA XV apresentou PCA ao CNJ
postulando a revogação da restrição de pagamento da GECJ a Juízes com atraso reiterado na prolação
de sentença. A Resolução 155 do CSJT, complementada depois pela Res. 177, impôs, dentre outras
restrições ao recebimento do GECJ, a vedação do pagamento da gratiﬁcação a juízes com atraso
reiterado, a ser apurado (o atraso) pelas Corregedorias.
Ações da AMATRA XV referentes ao pagamento do GECJ em 2º grau a desembargadores que atuam no
órgão especial, pelo só fato de atuarem no órgão, independentemente de receberem qualquer feito para
relatar; PCA formulado pela ANAMATRA, com participação da AMATRA XV em deliberação no CR
favorável à adoção da medida (pedido liminar deferido pelo Conselheiro Carlos Eduardo Oliveira Dias);
e ao pagamento do GECJ em 2º grau assegurando o seu recebimento pelos magistrados de segundo
grau também pelo acúmulo de acervo, já que interpretação do CSJT considerava que aos magistrados
que atuam no 2º grau não aplicaria o conceito de ‘acumulação de acervo’, por receberem igual número
de processos para relatar; PCA formulado pela ANAMATRA, com participação da AMATRA XV em
deliberação no CR favorável à adoção da medida (PCA julgado PROCEDENTE pelo Conselheiro Carlos
Eduardo Oliveira Dias).
Em 24/07/2017, os advogados da AMATRA XV Capano, Passafaro Advogados Associados
protocolaram Requerimento Administrativo ao Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região requerendo
a revisão dos artigos 7º e 8º do Ato Regulamentar GP 08/2016, que regulamentou o Auxílio Telemática,
para ﬁxá-los nos mesmo termos do art. 6º do Ato Regulamentar 27/2014. Indeferido pelo Presidente do
TRT. Em 11/09/2017, os advogados da AMATRA XV Capano, Passafaro Advogados Associados
protocolam recurso Administrativo ao Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região requerendo com
base no disposto no art. 293, do Regimento Interno do TRT da 15ª Região, a revisão dos artigos 7º e 8º
do Ato Regulamentar GP nº. 08, de 16 de junho de 2016. Em 30/11/2017, julgamento do Recurso
Administrativo pelo Órgão Especial do TRT-15 (Processo 0000302-22.2017.5.15.0897 PA.). Negado
provimento. Em 05/02/2018, a Diretoria da AMATRA XV delibera por não recorrer, acatando o Parecer
dos Advogados da AMATRA XV Capano, Passafaro Advogados Associados.
Em 17/10/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 solicitando o
pagamento pela via administrativa, se possível ainda no presente exercício, das diferenças de diárias
deferidas na Ação Judicial protocolizada na 3ª Vara Cível Federal de Campinas sob o nº 000416103.2010.403.6105, com base nos valores apurados pela Coordenadoria de Pagamento do TRT-185 por
meio do seu ofício CPAG/SPM nº 504/2017, acrescidas de correção monetária e juros legais, e requer
ainda que autorize o pagamento pela via administrativa, se possível ainda no presente exercício, das
despesas de transportes e combustível aos seus associados, desde o início da vigência da
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA nº 73 DO CNJ (28/04/2009) até a data em que o TRT-15 deu início ao
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ATUAÇÃO NA QUESTÃO REMUNERATÓRIA E OUTROS DIREITOS
pagamento da referida verba acrescida de correção monetária e juros legais. O requerimento recebeu a
seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 026.2017 REQ.P.O requerimento recebeu no TRT-15 o
protocolo administrativo número: 007168 de 2017. Em 30/01/2018, foi proferido despacho do
Presidente do TRT-15 indeferindo o pagamento pela via administrativa, conforme anexo. A associação
prosseguiu com a execução Judicial da Sentença.
Em 21/08/2017, a AMATRA XV protocolou

requerimento com os seguintes pleitos; a) que seja

determinado ao setor de pagamento de magistrados ou outro que possa apresentar tais informações,
que informe quantos e quais magistrados teriam diferenças de diárias a receber, bem como os
correspondentes valores devidos a cada um, no lapso de tempo em que foram referidas diárias pagas
com base Resolução Administrativa nº 12/2009 e Portaria GP nº 26/2009, de 10/12/2009,
posteriormente anuladas por decisão judicial; b) que, se possível, seja igualmente informada quantos e
quais magistrados teriam diferenças de ajuda de combustível/transporte, bem como os
correspondentes valores devidos a cada um, no mesmo lapso de tempo. O requerimento recebeu a
seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 023.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o
protocolo administrativo n. 005671 de 2017. Em 29/10/2017, conforme despacho do Presidente do TRT15 em 24.08.2017, a secretaria da AMATRA XV recebeu do setor de Preparação de Pagamentos dos
Magistrados do TRT-15 a relação de Juízes com diferença de diárias não pagos, em virtude da aplicação
da Resolução Administrativa N° 12/2009 e da Portaria GP Nº 26/2009. O valor da diferença foi ser
fornecido somente ao interessado participante da ação, mediante solicitação à secretaria da AMATRA
XV. Em 22/06/2018, a AMATRA XV protocola requerimento solicitando os bons préstimos do Presidente
do E.TRT15 no sentido de determinar que a assessoria técnica do Tribunal forneça, em formato tipo
'Excel', as informações que foram acostadas, concernentes aos deslocamentos dos magistradosassociados da Entidade-autora, no bojo do processo supramencionado, por ser medida de Direito e
Justiça. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 009.2018-REQ.P. O
requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n. 003871 de 2018. Em 05/07/2018,
efetuados os cálculos com base nas informações prestadas pelo E.TRT15 e remetidos para o escritório
de Advocacia Capano Passafaro Advogados Associados para dar andamento à ação. Em 21/08/2018, o
Doutor Fernando Capano, do escritório de Advocacia Capano Passafaro Advogados Associados
apresenta à Diretoria Parecer sobre a necessidade de apresentação de Procuração individual. Em
30/08/2018, a AMATRA XV divulga a relação de Magistrados associados e encaminha mensagem
solicitando, aos que tenham interesse, que encaminhe a Procuração devidamente preenchida e
assinada até o dia 20 de setembro, mediante instruções do Parecer dos Advogados. Em 20/12/2018,
foram prestados esclarecimentos sobre o andamento do cumprimento da sentença pelo Doutor
Fernando Capano, do escritório de Advocacia Capano Passafaro Advogados Associados.
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AUXÍLIO-JULGAMENTO
Em 06/11/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento pleiteando ao Presidente do TRT-15, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis para a solução da questão, que as designações para auxílio
julgamento ocorram preferencialmente de forma ﬁxa a ﬁm de evitar o deslocamento do Juiz já designado
para a elaboração de sentenças e o acúmulo de atribuições e, caso ocorra, em situação excepcional, o
deslocamento de juiz móvel em auxílio julgamento que seja deferida a compensação de três processos
atribuídos para julgamento por pauta simples realizada. O requerimento recebeu a seguinte numeração
no âmbito da AMATRA XV: 029.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo
administrativo n.007607 de 2017. Em 22/11/2017, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15
determinando o arquivamento do expediente, tendo em vista que a questão foi analisada no âmbito do
processo administrativo que culminou com a edição da Resolução Administrativa nº 015/2018, de 05 de
setembro de 2018, que instituiu a Consolidação das Normas das Designações dos Magistrados de
primeira instância do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (CNDM).
Em 01/12/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 solicitando: a) que em
caráter URGENTE, sejam reconsideradas as opções do rodízio de designações para o período de
07/01/2018 a 20/01/2018, de modo que seja retirada a designação de juízes substitutos móveis para
atuarem em “auxílio julgamentos – Priorização CR” ou sem vinculação a determinada unidade judiciária;
b) que em caráter URGENTE, seja vedada a designação de qualquer magistrado deste E. Regional para
julgamento de processos “desvinculados” ou para a atuação em julgamentos de outrem no período de
07/01/2018 a 20/01/2018; c) que, oportunamente, seja acolhida de forma deﬁnitiva a pretensão da
requerente no sentido de que os juízes substitutos móveis sejam exclusiva e obrigatoriamente
designados para atuação junto a determinada unidade judiciária, vedando-se as designações
denominadas “auxílio julgamentos – Priorização CR”; d) que, oportunamente, seja acolhida de forma
deﬁnitiva a pretensão da requerente no sentido de que não mais ocorra a atribuição de julgamentos a
magistrados em desacordo com as regras de vinculação previstas no Capítulo AUD da CNC; e, e) que,
oportunamente, seja acolhida de forma deﬁnitiva a pretensão da requerente para que seja vedada a
designação de qualquer magistrado deste E. Regional para julgamento de processos “desvinculados”
ou para a atuação em julgamentos de outrem no período de 07 de janeiro a 20 de janeiro de cada ano. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 033.2017-REQ.P. O
requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.008290 de 2017. Em 11/12/2017, foi
proferido despacho do Presidente do TRT-15, informando que tendo em vista o questionamento
efetuado, será promovida alteração da Consolidação das Normas da Corregedoria a ﬁm de que haja
previsão expressa dos auxílios julgamentos dentre as hipóteses de vinculação, com referência de que a
designação seja efetuada por Portaria da Presidência com indicação dos processos a serem julgados,
fazendo cessar imediatamente eventual vinculação anterior dos processos indicados.
Em 12/12/2017, a AMATRA XV consulta os associados sobre a decisão prolatada no Requerimento de
Protocolo Administrativo nº 008290-2017 DG, onde diversamente do que constou na decisão, os
fundamentos do requerimento pregam a isonomia e a igualdade de tratamento entre todos os
magistrados de primeira instância, não havendo qualquer pedido de tratamento diferenciado para juízes
titulares, substitutos ﬁxos ou substitutos móveis. Em 14/12/2017, Encerrada a consulta eletrônica,
apurou-se o resultado sobre o auxílio julgamento de janeiro de 2018 como segue: 108 (63,5%)
associados optaram por acatar, por ora a decisão;10 (5,9%) optaram por formular pedido de
reconsideração; 47 (27,6%) optaram por levar a questão para ser discutida no CNJ; 01 (0,6%) optaram
por abstenção; 01 (0,6%) optaram por Solicitar o levantamento da existência de passivos dos juízes do
auxílio de julgamento, de forma que parte dos processos de julgamento do período seja do próprio
passivo do juiz substituto no auxílio de julgamentos; 01 (0,6%) disseram A decisão é justa quanto à
distribuição exclusiva aos móveis pelos fundamentos nela inseridos; 01 (0,6 %) disseram que deveriam
acatar totalmente, pois é justa a decisão; e por ﬁm, 01 (0,6%) sugeriram a judicialização.
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AUXÍLIO-JULGAMENTO

Em 28/03/2018, foi encerrada a votação eletrônica e apurou-se o resultado da CONSULTA
ELETRÔNICA – PROPOSTAS DA COMISSÃO DA AMATRA XV SOBRE AS DESIGNAÇÕES DE
AUXÍLIO-JULGAMENTO como segue: ao primeiro item da consulta, referente à concordância do
associado que todos os magistrados têm a prerrogativa de atuar sempre designado junto a determinada
unidade judiciária, dos 499 associados aptos a votar, foram apurados 161 votos, sendo 132 sim
(81,99%) e 29 não (18,01%); ao segundo item da pauta, referente à qual atitude a AMATRA XV deve
adotar neste particular, dos 499 associados aptos a votar, foram apurados 161 votos, sendo 29
nenhuma (18,01%), 40 atuar administrativamente no âmbito do Tribunal, requerendo a proibição de
designações de magistrados para atuação em caráter desvinculado de unidades judiciárias (24,84%) e
92 impugnar os atos normativos do Tribunal junto ao Conselho Nacional de Justiça, requerendo a
proibição de designações de magistrados para atuação em caráter desvinculado de unidades judiciárias
(57,14%); ao terceiro item da pauta, referente à concordância do associado que as regras previamente
estabelecidas de vinculação de julgamentos não podem ser modiﬁcadas por Portaria a critério exclusivo
da Administração, devendo ser revogada a previsão contida no inciso IX e § 7º, do art. 4º, da CNC, dos
499 associados aptos a votar, foram apurados 161 votos, sendo 127 sim (78,88%) e 34 não (21,12%); ao
quarto item da pauta, referente a qual atitude a AMATRA XV deve adotar neste particular, dos 499
associados aptos a votar, foram apurados 161 votos, sendo 29 nenhuma (18,01%), 36 atuar
administrativamente no âmbito do Tribunal, requerendo a proibição de desvinculação de processos
mediante Portaria da Administração e a revogação do inciso IX e § 7º, do art. 4º, da CNC (22,36%) e 96
impugnar os atos normativos do Tribunal junto ao Conselho Nacional de Justiça, requerendo a proibição
de desvinculação de processos mediante Portaria da Administração ( 59,63%); ao quinto item da pauta,
referente à concordância do associado com a sugestão à Administração para que crie grupo de
magistrados VOLUNTÁRIOS para atuar no julgamento de processos desvinculados designando-os
para atuar nas unidades judiciárias nas quais existentes tais processos dos 499 associados aptos a
votar, foram apurados 161 votos, sendo 149 sim (92,55%) e 12 não (7,45%). Prejudicados os quesitos 1
e 2 em razão da redação do art. 4º, § 3º, Cap. ROD, da CNDM e os quesitos 3 e 4, pois o art. 4º, § 7º,
inciso IX, da CNC foi revogado pelo Provimento GP-CR n. 006/2018, de 11/06/2018, que inclui o
Capítulo JUL na CNC. O quesito 5 é apenas uma sugestão, portanto, não se trata de um direito subjetivo.

AVANÇOS NA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
DOS APOSENTADOS – AMATRA XV
Os avanços na organização e participação dos aposentados se deram em consonância com a
participação da AMATRA XV como representante da Região Sudeste, na Comissão Nacional de
Aposentados da ANAMATRA.
São reuniões trimestrais que foram debatidas estratégias de implementação da proposta da atual
diretoria de aposentados na ANAMATRA nas últimas eleições da ANAMATRA. Além disso, participação
nas reuniões mais frequentes dos diretores de aposentados.
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COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE
ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
Atuação efetiva da Diretoria da AMATRA XV, com direito de assento e voz, no Comitê Gestor Regional
da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, contribuindo para os
seguintes resultados:
– Lotação dos assistentes de juiz nos gabinetes próprios – Implementada em 09/05/2017, com a edição
do Ato Regulamentar GP Nº 09/2017, que vinculou os assistentes diretamente aos juízes titulares e
substitutos, desvinculando-os das lotações das varas, de modo que os juízes possam agora levar
consigo seus assistentes em caso de remoção;
– Aprovação da Resolução Administrativa Nº 020/2017, que transformou e aglutinou 14 FC-1 vagas,
além das FC-4 de Assistente Técnico de Vara do Trabalho (algumas delas que já eram ocupadas por
assistentes de juízes) , criando 72 novas FC-5 para assistentes de Juízes, de modo que os juízes que
contavam com assistente recebendo FC-4 passaram a contar com FC-5 e as FC-5 restantes foram
disponibilizadas para juízes que contavam com assistentes sem FC;
– Aprovação da Resolução Administrativa Nº 029/2017 que, com a transformação de FCs. 2, 3 e 5
disponíveis no 1º grau, permitiu a criação de mais 30 novas FC-5 para assistentes de Juízes. Somadas
às 72 FC-5 criadas Pela Res. 20/2017, até o ﬁnal do ano de 2017 foram disponibilizadas 102 novas FC-5
para assistentes de Juízes;
– Criação de Comissão extra estatutária para subsidiar a Diretoria da AMATRA XV nos estudos e
propostas sobre a Res. 219, composta pelos colegas Roselene Taveira, Ana Paula Alvarenga, Rafael
Martins e Sérgio Barêa que, além de toda a diretoria, subsidiaram a presidência da associação até
março de 2018 nas estratégias de ação para implemento da Resolução 219.
Além disso, em 13/07/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15
pleiteando a alteração da composição do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e, portanto, das Portarias GP nº 43/2014 e GP nº 028/2015 a
ﬁm de incluir a participação de um Juiz Substituto Fixo ou Móvel e seu suplente. O requerimento recebeu
a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 021.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15
o protocolo administrativo n.004771 de 2017. Não acolhido.

COMUNICAÇÃO COM ASSOCIADOS. COMUNICAÇÃO SOCIAL
Para aprimorar a comunicação social, houve a aquisição de equipamentos para transmissão online de
eventos, dependendo da disponibilidade de rede, gravação de eventos, gravação de aulas e distribuição
e venda de cursos online da ESMAT.
Com compromisso de uma gestão mais econômica, eﬁciente e ecologicamente correta, houve a
substituição das comunicações impressas e ampliação do uso das ferramentas audiovisuais.
O boletim eletrônico veiculou quase diariamente notícias de interesse dos associados.
O espaço AMATRA EM AÇÃO detém todas as informações sobre ações judiciais e requerimentos
administrativos.
Houve uma maior utilização do Facebook, sobretudo para veiculação de campanhas de valorização da
magistratura trabalhista e da própria Justiça do Trabalho.
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COMUNICAÇÃO COM ASSOCIADOS. COMUNICAÇÃO SOCIAL
O aumento de seguidores de nossa página no Facebook foi surpreendente:

Segue a composição do nosso público no Facebook:

O incremento no acesso e na visualização de nossa página foi muito substancial:
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COMUNICAÇÃO COM ASSOCIADOS. COMUNICAÇÃO SOCIAL
Foi criada a conta no Instagram (atualmente com 586 seguidores) e a Lista da AMATRA XV na rede
social Whatsapp (composta por 441 associados destinatários) para dinamizar a comunicação com
associados e com a sociedade civil.
Neste sentido, em 21/09/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15
solicitando a veiculação do vídeo da campanha da ANAMATRA “O que a Justiça do Trabalho tem a ver
com você” no site do TRT-15. Em 24/09/2018, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15,
deferindo o pedido da AMATRA XV.

Veja mais no site da AMATRA XV

17/07/2017 - AMATRA XV NEWS nº33
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37209)
13/11/2017 - AMATRA XV NEWS nº34
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38889)
18/04/2018 - AMATRA XV inicia série de vídeos sobre o cotidiano de Magistrados e
Magistradas da Justiça do Trabalho
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39437)
07/05/2018 - AMATRA XV NEWS nº35
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39450)
03/10/2018 - AMATRA XV NEWS - Nº 36
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40871)
27/12/2018 - AMATRA XV NEWS - Nº 37
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41276)

Acesse o Facebook da AMATRA XV:

https://www.facebook.com/AmatraXV/
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CONDIÇÕES DE TRABALHO NO 1º GRAU
Em 21/06/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento pleiteando ao Presidente do TRT-15 inserção
na norma mencionada de previsão da vinculação do assistente de Juiz Titular ou Substituto, juntamente
com a sua Função Comissionada já percebida, ao gabinete do respectivo magistrado, como medida de
isonomia e exequibilidade da norma, sem prejuízos das previsões dos artigos 2º a 10º do Ato
Regulamentar GP nº 09/2017 de 09.05.2017. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito
da AMATRA XV: 017.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo
n.004116 de 2017. Em 18/07/2017, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15 determinado que,
nas hipóteses previstas no art. 2º do Ato Regulamentar GP 09/2017, que a Função Comissionada,
efetivamente percebida pelo assistente de Juiz, permaneça atribuída ao referido servidor e, portanto,
vinculado ao gabinete do Magistrado.
Em 17/11/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 solicitando, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis para a solução da questão, que os prazos processuais impróprios,
reservados aos Magistrados, sejam contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão
do dia do vencimento. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV:
030.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.007943 de 2017. Em
01/12/2017, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15, informando que considerando a
competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e da Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho, a matéria foi disciplinada pelo Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 1/2017. Sendo assim, não cabe
a Presidência do TRT-15 regulamentar a matéria.
Diante da publicação do ofício circular CR nº 3/2019, pela Corregedoria Regional do Trabalho da 15ª
Região, que, em suma, tendo constatado a existência de autos físicos ainda não migrados para o PJe,
como determina o Provimento GP/VPJ/CR nº 5, determinou que os Juízes em exercício na titularidade
das Unidades determinem aos Senhores Diretores(as) de Secretaria que, no prazo de 48 horas,
“veriﬁquem os dados de suas Unidades e justiﬁquem individualmente o prosseguimento dos processos
físicos de forma aparentemente contrária às normatizações da Instituição. Para veriﬁcar se a unidade
possui processos nessa situação, deverá ser consultado relatório disponibilizado pelo sistema e-SInCor
desenvolvido pela Secretaria da Corregedoria.”, a diretoria deliberou virtualmente pela emissão de nota
de desagravo e requerimento à Corregedoria Regional do TRT-15 em 18 de março de 2019,
documentos estes disponíveis no AMATRA em ação.

CONDIÇÕES DE TRABALHO NO 2º GRAU
Realizamos reuniões com Desembargadores e Desembargadoras para discutir condições de trabalho
no 2º Grau, contando até mesmo com a participação do Presidente da ANAMATRA, Juiz Guilherme
Feliciano. Discutimos a substituição em férias e convocação extraordinária de Juízes Titulares de forma
dialógica e transparente.
Durante a Correição Ordinária no TRT15, foram levadas as demandas colhidas nas reuniões a respeito
de cobranças excessivas, sobrecarga de trabalho, falta de estrutura nos gabinetes, em que pese a
reconhecida alta produtividade deste tribunal.

Veja mais no site da AMATRA XV
25/09/2018 - ANAMATRA e AMATRA XV se reúnem com Desembargadores do TRT-15
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40822)
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CONGRESSO DA AMATRA XV
Em 25/07/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento pleiteando o remanejamento de pautas de
audiências previamente designadas para o dia 06.09.2018, em virtude de participação no 1º Congresso
da AMATRA XV. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 011.2018REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.004667 de 2018. No mesmo
dia, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15, reconhecendo a importância do 1º Congresso da
AMATRA XV, mas tendo em conta também a necessidade de as pautas de audiência não se alongarem
em prejuízo do jurisdicionado, ﬁcando autorizado o remanejamento das audiências designadas nos dias
coincidentes, observando-se, entretanto, que as datas remanejadas não se postergue para além de 30
(trinta) dias.
1º Congresso da AMATRA XV - 30 anos da Constituição Federal: e a Justiça do Trabalho? realizado
entre os dias 06 e 09 de setembro de 2018 em Barra Bonita.

Veja mais no site da AMATRA XV
10/09/2018 - 1º Congresso da AMATRA XV reúne Magistrados e familiares em Barra Bonita/SP
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40726)
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CONVÊNIO JUSPREV

Em 04/09/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 apresentando minuta
de Termo de Convênio entre o TRT-15 e o JUSPREV. O requerimento recebeu a seguinte numeração no
âmbito da AMATRA XV: 015.2018.REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo
administrativo n. 005448 de 2018. Em 19/12/2018, foi proferido despacho da Presidente do TRT-15
autorizando a celebração do convênio entre o TRT-15 com a JUSPREV, destinado à operacionalização
dos serviços de consignação em folha de pagamento.

DEFESA DE INTERESSES DE ASSOCIADOS
Em 10/05/2017, a AMATRA XV contratou o escritório de advocacia CAPANO PASSAFARO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, para prestar assessoria jurídica à associação e individualmente aos
associados nas esferas judicial e extrajudicial e nas áreas, cível, criminal, administrativa e
previdenciária. O referido contrato se estende individualmente à pessoa do associado, representando
um grande salto de qualidade na defesa dos nossos interesses e prerrogativas. Com a contratação do
escritório de advocacia CAPANO PASSAFARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para prestar assessoria
jurídica à associação e individualmente aos associados nas esferas judicial e extrajudicial e nas áreas,
cível, criminal, administrativa e previdenciária, acreditamos que a assistência da AMATRA XV aos seus
associados teve um considerável incremento e salto de qualidade na defesa dos nossos interesses e
prerrogativas, assegurando o atendimento de dezena de associados demandas individuais diversas
sob o patrocínio do escritório, nosso contratado, o que outrora demandaria a contratação de advogado
especiﬁcamente para cada uma destas demandas ou deixar o associado sem a assistência qualiﬁcada.
Acompanhamento pessoal da Presidência e da Comissão de Prerrogativas da AMATRA das demandas
envolvendo associados, visando preservar informações pessoais dos colegas envolvidos em alguém
tipo de procedimento administrativo.
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DEFESA DO SISTEMA DE JUSTIÇA DO TRABALHO

Em 22/01/2019, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a Presidente do TRT-15 a liberação
dos Magistrados inscritos para participação no Ato em Defesa da Justiça do Trabalho em Brasília. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 001.2019.REQ.P. O
requerimento recebeu o seguinte protocolo administrativo n. 000424 de 2019. Em 05/02/2019, foi
realizado o Ato em 05 de fevereiro de 2019, sem que houvesse resposta ao requerimento.

Veja mais no site da AMATRA XV
23/10/2017 - Nota Pública da AMATRA XV em repúdio à edição da Portaria
nº 1.129 de 13/10/2017, do Ministério do Trabalho
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38810)
29/01/2019- Ato Público em defesa da Justiça do Trabalho e dos Direitos Sociais
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41320)
05/02/2019- Ato Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41364)
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DEFESA DO SISTEMA DE JUSTIÇA DO TRABALHO

Conra as ações no site da AMATRA XV

05/02/2019- Ato Público em defesa da Justiça do Trabalho Ribeirão Preto
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41363)
21/02/2019- Ato Público em defesa da Justiça do Trabalho Piracicaba
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41519)
22/03/2019- Ato Público em defesa da Justiça do Trabalho Franca
(http://www.amatra15.org.br/noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41706)
Carta de Campinas:
(https://amatraxv.ﬁles.wordpress.com/2019/02/carta-de-campinas-1.pdf)

Veja mais no TV AMATRA XV
Vídeos Ato Público em Campinas:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMqER2essMDyWefZ8OOK56knFxZc5KNY
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DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AOS ESPAÇOS DE PODER
No tocante à própria associação, foi realizado estudo de alteração da norma a respeito de composição
de chapa para concorrer à Diretoria da AMATRA XV com a ﬁnalidade de facilitar a formação de mais de
uma chapa, fomentando a concorrência para debates e uma melhor representação dos associados. No
entanto, a iniciativa restou prejudicada, pois a composição de chapa para eleições depende também de
alteração do Estatuto Social da ESMAT15, sobre o que não houve concordância da respectiva Diretoria.
Com relação ao TRT15, em 20/06/2018, a ANAMATRA, com a aprovação das AMATRAs no Conselho
de Representes de dezembro de 2017, encaminha ofício ao Presidente do TRT-15 solicitando recolocar
o tema de eleições nos Tribunais Regionais do Trabalho urgente e relevante da retomada do diálogo
interno nos tribunais em torno do aperfeiçoamento institucional com a ampliação e a abertura do debate
e da escolha para os cargos de direção. Em 17/07/2018, foi proferido despacho do Presidente do TRT15, julgando que a questão já foi devidamente apreciada pelo E.TRT 15, não havendo, no âmbito da
Presidência, encaminhamento adicionais.
Além disso, envidamos esforços para promover um debate entre as Desembargadoras candidatas à
Presidência do TRT15, mas não foi possível conciliar as agendas e designar uma data.
A realização das eleições para as Diretorias da AMATRAXV e ESMAT15 em fevereiro de 2019 teve a
maior participação de todos os tempos: 454 votantes de um total de 481 associados aptos a votar
(94,38%), o que demonstra o interesse dos associados em decidir sobre o futuro da associação.

Veja mais no site da AMATRA XV
15/02/2019 - Em eleição histórica Chapa RENOVAMATRA é
eleita para direção da AMATRA XV e ESMAT 15 no biênio 2019-2021
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41568)

DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Em 25/01/2019, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando a Presidenta do TRT-15 que o
magistrado seja intimado com antecedência da realização das audiências administrativas. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 005.2019.REQ.P. O
requerimento recebeu o seguinte protocolo administrativo n. 000522 de 2019. No mesmo dia, foi
proferido despacho da Presidente do TRT-15 indeferindo a solicitação da Associação.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ASSOCIADOS
Em 05/06/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 pleiteando a exclusão
do parágrafo 2º do artigo 5º do Capítulo AUD – Das Audiências, da Consolidação das Normas da
Corregedoria, alterado pelo Provimento GP-CR nº 02/2017, que previa a compensação do processo
cujo julgamento foi desvinculado em razão de licença maternidade, licença saúde, por motivo de doença
em família, para estudos e afastamento por mandato em associação de classe. O requerimento recebeu
a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 014.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15
o protocolo administrativo n.003586 de 2017. Em 03/07/2017, foi proferido despacho do Presidente e
Corregedor do TRT-15 deferindo o pleito da AMATRA XV sobre a exclusão do parágrafo 2º do artigo 5º
do Capítulo AUD – Das Audiências, da Consolidação das Normas da Corregedoria e publicando o
Provimento GP-CR nº 03/2017.

Veja mais no site da AMATRA XV
05/06/2017 - Associações divulgam nota pública em defesa
da independência funcional e da liberdade de expressão
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37041)
19/06/2018 - NOTA PÚBLICA - AMATRA XV EM DEFESA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39640)

DIREITOS HUMANOS

Veja mais no site da AMATRA XV
11/09/2018 - Seminário - Trabalho Infantil: Busca ativa, abolição já!
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40700)
28/09/2018 - Fórum Adolescentes, Trabalho Seguro e Aprendizagem
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40749)
De 25/10/2018 até 26/10/2018 - 4º Seminário Nacional de Combate ao
Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40902)
22/10/2018 - Seminário e lançamento do livro: Direito ambiental
do trabalho. Apontamentos para uma teoria geral
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40899)
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DIRETORIA CULTURAL E ESMAT 15
A Diretoria Cultural da AMATRA se conecta diretamente com a diretoria de comunicação e com as
atividades da ESMAT 15, e suas atividades devem produzir sinergias para ampliar a penetração da
própria AMATRA XV na vida associativa, na vida comunitária e acadêmica, reforçando os vínculos dos
magistrados e permitindo a legitimação da Magistratura no seio da sociedade.
Uma das maiores preocupações e que continua sendo um grande desaﬁo é a mudança de base
tecnológica e o surto de cursos livres de baixo custo e de qualidade ainda a se provar, que impacta
diretamente a forma em que a ESMAT 15 se estruturou, inclusive do ponto de vista da remuneração, que
constitui uma barreira ponderável para a manutenção dos convênios com as instituições de ensino
superior, pois frequentemente as instituições estão remunerando professores em valores que são um
terço ou metade da remuneração assegurada pela ESMAT 15 aos associados da AMATRAXV.
Ainda assim, a ESMAT 15 desenvolveu uma seria de atividades sinérgicas com a AMATRA XV e que
resultaram em ações como:
1. Realização de entrevistas com magistrados da 15ª Região para problematizar sobre aspectos da
reforma engendrada pela lei 13.467/2017, todas publicadas na TV AMATRAXV;
2. Entrevistas com juristas nacionais como Oscar Vilhena, Maurício Godinho Delgado e Luiz Philippe
Vieira de Mello Filho, envolvendo temas nacionais, todas publicadas na TV AMATRA XV;
3. Realização de Seminário sobre a reforma trabalhista, em cooperação com a EJUD XV;
4. Realização de Audiência Pública sobre a reforma trabalhista em convênio com a Unicamp;
5. Publicação de livro eletrônico sobre a reforma trabalhista;
6. Renovação de convênio com a Unisal;
7. Celebração de convênio com a UNORP de SJRP para realização de curso de pós-graduação;
8. Renovação do material pedagógico do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania;
9. Promoção de eventos e produção de materiais relacionados com a os regimes previdenciários dos
magistrados e as perspectivas decorrentes da Reforma da Previdência (PEC 287) e o regime de
previdência complementar (FUNPRESPJUD).
10. Aquisição de equipamentos para a transmissão online de eventos e de gravação de eventos;
1. Uso de equipamentos para gravação de aulas e distribuição e venda de cursos online da ESMAT 15.
12. Suspensão e redimensionamento do pagamento de horas de coordenação, para vincular o
pagamento de coordenação ao cursos em execução.
Um convênio de cooperação não pode ser ﬁrmado, a despeito dos esforços ingentes do colega Marcos
Folegatti e da própria reitoria da UNIVAP. O problema a ser superado é o problema da remuneração dos
professores, pois a nossa remuneração aos magistrados supera o piso salarial praticado na
universidade.
Por ﬁm, remanesce como grande desaﬁo da ESMAT 15 a construção de cursos baseados em
plataforma EAD, quer para mitigar os efeitos da “diáspora” dos magistrados da 15ª Região, quer para
assegurar a remuneração adequada com a trajetória e a formação acadêmica dos associados, evitando
o aviltamento pedagógico e remuneratório que se tornou a marca dos cursos organizados ou livres da
seara jurídica nos últimos anos.
Marcus Baberino
Diretor Cultural e Coordenador Pedagógico da ESMAT 15
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
A pasta de comunicação promoveu várias ações de modernização, com a criação de uma comissão de
comunicação e o estabelecimento de uma política de comunicação mais descentralizada e da
modernização dos meios de comunicação. Várias foram as ações como e seus resultados:
1. Modernização do jornal da AMATRA XV;
2. Criação de colunas temáticas;
3. Extinção das comunicações impressas;
4. Criação de versão de leitura digital do jornal, com o uso de tecnologia que simula a função de passar
páginas e resgata a ideia de “folhear” o jornal;
5. Modernização tecnológica, com aquisição de câmeras e microfones;
6. Aumento da captação de atividades e eventos da AMATRA XV.
A resultante disso, foi o aumento do ﬂuxo de visitantes nas redes sociais da AMATRA XV e a ampliação
da participação da associação nos meios de comunicação social regionais. Com efeito acessório,
reduziu-se o gasto corrente com correios e impressão, liberando orçamento para a incorporação da
despesa corrente com o escritório de advocacia.

Capa de jornal AMATRA XV News nº36
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DIRETORIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA
“Não é tarefa fácil inserir o Magistrado no meio esportivo. Mas, aos poucos, muitos colegas passaram a
praticar algum esporte e a pensar mais na saúde diária física e mental.
Alguns encontros com corrida, caminhada e café da manhã foram realizados com sucesso e, depois
deles, veio a certeza de que a turma se animou.
Estivemos presentes nos dois últimos jogos da ANAMATRA, em Brasília e em Natal, onde conquistamos
várias medalhas para a AMATRA XV. Além disso, vários colegas relataram a alegria e a satisfação da
participação nos Jogos, local onde sempre há a integração com colegas do nosso e de outros Regionais,
em momentos de grande descontração.
Inserir no dia a dia do Magistrado a semente para uma melhor qualidade de vida foi nossa principal meta.
E acreditamos que obtivemos êxito com grande parte dos colegas.
Tentar sempre, vencer às vezes, desistir nunca!”
Regina Urbano
Diretora de Esportes e Qualidade de Vida

Veja mais no site da AMATRA XV
22/08/2017 - Time de Futebol da AMATRA XV realiza jogo treino
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38515)
07/11/2017 - AMATRA XV conquista o 4º lugar nos Jogos Nacionais da ANAMATRA 2017
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38875)
10/03/2018 - 3ª Corrida/Caminhada Somos Todos AMATRA XV
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=39273)
15/03/2018 - 3ª Caminhada e Corrida Somos Todos AMATRA XV
promove atividades físicas e integração entre associados
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39327)
05/11/2018 - AMATRA XV conquista 13 medalhas nos Jogos Nacionais da ANAMATRA
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41028)
09/11/2018 - AMATRA XV inicia Preparativos para o 12º Jogos Nacionais da ANAMATRA 2019
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41092)
24/11/2018 - Corrida da Conciliação - Porto Ferreira
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=40849
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Amostra de divulgação dos Jogos da ANAMATRA aos Associados
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DIRETORIA
DE ESPORTES E QUALIDADE
VIDA
DIRETORIA
DE PRERROGATIVAS
E ASSUNTOSDE
JURÍDICOS
“Objetivando cumprir sua missão institucional na defesa individual e coletiva de seus juízes, a AMATRA
XV conta com a Diretoria de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos, cujo diretor, além de participar das
deliberações da diretoria executiva, preside a Comissão de Prerrogativas, órgão paritário que, na
gestão que se encerra em março de 2019, teve como integrantes as desembargadoras Thelma Helena
Monteiro de Toledo Vieira e Rosemeire Uehara Tanaka, os juízes titulares José Antonio Gomes de
Oliveira e Marcelo Carlos Ferreira, e os juízes Substitutos Soﬁa Lima Dutra e Bruno da Costa Rodrigues.
Esta composição mista da Comissão, deﬁnida estatutariamente, favorece a empatia do conselheiro
para melhor compreensão dos diversos segmentos e realidades da 15ª Região.
Para acioná-la, basta enviar um requerimento simples ao falecom@amatra15.org.br, com os
documentos que se ﬁzerem necessários para análise do pedido.
Será gerado um número de expediente e feita a distribuição a um relator na Comissão, que redigirá seu
voto e o submeterá aos demais conselheiros. Compete ao relator: entrar em contato com o associado
para obter esclarecimentos, colher informações junto ao Tribunal, se for o caso, entrar em contato com o
advogado do Escritório e acompanhar o expediente até seu arquivamento ou término de sua gestão.
Entre 2017 e 2019 recebemos 70 novos expedientes, sendo que, destes, 30 já foram completamente
satisfeitos. No início da gestão, os conselheiros ﬁzeram um levantamento em todos os expedientes para
conhecer os casos que lhes foram distribuídos e analisar a possibilidade de arquivar aqueles já
satisfeitos.
No total, a Comissão é atualmente responsável por 152 expedientes em curso.
A ﬁm de ampliar o serviço advocatício oferecido pela associação, a atual diretoria deliberou, em maio de
2017, fechar contrato de prestação de serviços com o Escritório Capano Passafaro Advogados
Associados, que tem por objeto a atuação na esfera administrativa e judicial, nas áreas previdenciária,
cível e criminal, decorrentes ou não da função proﬁssional dos magistrados. Portanto, trata-se de
cobertura para além da violação de prerrogativas, abarcando questões particulares e até alheias à
magistratura, propiciando grande benefício ao associado, o que já foi experimentado por alguns juízes.
Em razão do novo contrato, a Comissão editou o Provimento Número 13
(http://www.AMATRA15.org.br/prerrogativas/provcp.pdf ), que trata da abrangência da assistência
prestada pela AMATRA XV.
A Comissão realizou reuniões periódicas, em média a cada dois meses, sendo que as deliberações
ocorreram com mais frequência virtualmente, dada a urgência dos casos.
Desde a assinatura do contrato com o Escritório Capano, solicitamos atualizações periódicas dos
processos em andamento para que a Comissão saiba dos seus desdobramentos e dê ciência ao
interessado, o que ocorre com a inclusão do expediente na pauta da reunião, quando os conselheiros
veriﬁcam se há necessidade de alguma providência. Aprovada a ata da reunião, o associado recebe
notiﬁcação automática de seu expediente.
A dinâmica da diretoria de prerrogativas nestes últimos dois anos incluiu reuniões com a Administração
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do Tribunal, acompanhando a Presidência da AMATRA na defesa de seus associados, com a Comissão
de Prerrogativas da OAB-Campinas, além da participação nas Jornadas de Prerrogativas da
ANAMATRA, que congregaram presidentes associativos e diretores de prerrogativas de todos os
regionais e abordaram assuntos como Funpresp-JUD, a Resolução 219 do CNJ, os Cejuscs e a
mediação na Justiça do Trabalho.
Mantivemos contato próximo com os sócios de nosso escritório e com o Dr. Cristiano Soﬁa Molica,
advogado que cuida diretamente de nossas causas. Sempre que solicitados, comparecem na AMATRA
para reunir com conselheiros e membros da diretoria.
Vale destacar que muitos juízes buscam a Comissão apenas para cientiﬁcá-la de situações que possam
trazer prejuízos ao magistrado, como, por exemplo, questões incomuns havidas em audiências. É uma
forma do colega sentir-se protegido e amparado pela sua associação, ao informar a possibilidade de sua
prerrogativa ser violada para ciência do órgão associativo que lhe dá suporte. Não é demais lembrar que
todos os casos submetidos à Comissão de Prerrogativas ﬁcam sob sigilo e apenas os conselheiros, o
Presidente e o Vice-Presidente da AMATRA têm acesso.
Soﬁa Lima Dutra
Diretoria de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos

DIRETORIA REGIONAL DE CAMPINAS
Diante da extensão territorial do nosso Regional, pautamos nossa atuação em encontros com qualidade.
As festas de confraternização, ao ﬁm do ano, foram eventos preparados com muito carinho em conjunto
com a Diretoria Social e que proporcionaram momentos de rico congraçamento entre os colegas e
familiares.
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher organizamos, em conjunto com as Diretorias de
Esporte e Social, uma caminhada no Bosque dos Jequitibás, com um delicioso café da manhã, no qual
várias Magistradas participaram.
Promovemos, ainda, também em conjunto com as Diretorias de Esportes e Social, duas edições de
caminhada/corrida na lagoa do Taquaral, onde vivemos momentos revigorantes de alegria e bem estar!
Não podemos nos esquecer do delicioso e descontraído almoço na chácara em Valinhos, no ﬁnal de
2017, nem do animado "boteco com roda de samba" desse último ano, ambos com grande participação
dos colegas.
Enﬁm, foi acreditando em investir em mais encontros de qualidade como estes que fortalecemos nossos
laços associativos, o que sem dúvida alguma nos proporcionou enorme enriquecimento individual e
coletivo!
Um abraço fraternal!
Camila Moura de Carvalho
Diretora Regional de Campinas
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EVENTOS ASSOCIATIVOS
Confraternização de posse da nova diretoria da AMATRA XV e ESMAT 15, eleita para o biênio
2017/2019, AMATRA XV no Espaço Rasen, em Campinas. Coordenação da Diretora de Eventos eleita
da AMATRA XV, Érica Escarassate e apoio do Diretor Cultural eleito, Marcus Barberino.
Confraternização dos associados por ocasião do 17º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15 prestigiado por 180 participantes associados, que se divertiram no
IFF! Bar, em Campinas, sob o som do DJ Cesinha e da banda Cronners in Concert Banda, que tem como
vocalista o Juiz Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, da 5ª Região - Coordenação da Diretora de
Eventos da AMATRA XV, Érica Escarassate e apoio do Diretor Cultural, Marcus Barberino.

Veja mais no site da AMATRA XV
09/06/2017 - Confraternização da AMATRA XV reúne 180 convidados em Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37055)
22/11/2017 - Confraternização da AMATRA XV durante o Simpósio Reforma
Trabalhista e Justiça do Trabalho: Desaﬁos e Perspectivas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38924)
04/12/2017 - Confraternização da AMATRA XV na Circunscrição
de Campinas reúne mais de 70 participantes
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38953)
08/06/2018 - Confraternização da AMATRA XV reúne mais de 110 participantes em Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39619)
24/08/2018 - Confraternização da AMATRA XV reúne cerca de 100 participantes em Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40660)
08/10/2018 - AMATRA XV promove confraternização em comemoração
a eleição dos novos dirigentes do TRT-15
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40882)
08/10/2018 - Juízes do Trabalho Concluem Curso de Vitaliciamento
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40879)
13/11/2018 - Confraternização da AMATRA XV reúne cerca de 70 participantes em Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41097)
05/12/2018 - Sorteio da AMATRA XV contempla 2 associados com
convites para o jantar de posse do TRT-15 e EJUD 15
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41157)

08/12/2018 - Confraternização de Final de ano da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41102)
10/12/2018 - Confraternização da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas reúne mais de 50 participantes
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41168)
26/12/2018 - AMATRA XV promove confraternização com diretores e funcionários da entidade
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41268)
08/03/2019 - Roda de conversa - Os Desaﬁos de ser Mulher e Magistrada
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41631)
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DIRETORIA
DE PRERROGATIVAS
E ASSUNTOS
JURÍDICOS
Homenagem da AMATRA XV aos associados aposentados por ocasião do encerramento do primeiro
dia do 17º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT-15 em
Paulínia/SP. Foram homenageados todos os magistrados aposentados, nas pessoas dos associados:
Juíza Cláudia Giglio Veltri Corrêa, Desembargadora Eliana Felippe Toledo; Juiz José Ubirajara Peluso e
Juíza Maria Angélica Mineto Pires.

INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS
Em 17/11/2017, encerrada a votação eletrônica, apurou-se o resultado da Assembleia Geral
Extraordinária da AMATRA XV como segue: ao primeiro item da pauta, referente à Aprovação da Ata da
Assembleia Anterior, dos 499 associados aptos a votar, foram apurados 82 votos, sendo 69 sim
(84,15%), 01 não (1,22%), 11 votos de abstenção (13,41%) e 01 voto nulo (1,22%); ao segundo item da
pauta, referente autorização para ajuizamento de ação judicial pleiteando a suspensão dos efeitos da
determinação do CSJT para que o TRT da 15ª Região se abstenha de fazer quaisquer pagamentos a
título de indenização de férias não gozadas, além de dois períodos, dos 499 associados aptos a votar,
foram apurados 82 votos, sendo 67 sim (81,71%), 11 não (13,41%), 04 votos de abstenção (4,88%) e 00
voto nulo (0,0%). A ata lavrada foi encaminhada ao cartório para o registro e averbação.
Em 21/11/2017, em virtude de fato novo, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT15 postulando: a) O reconhecimento de que o direito ao usufruto que período de férias não gozado, ainda
que se reﬁra a período aquisitivo pretérito não gozado por necessidade de serviço, somente assume
feição de crédito indenizatório através da decisão administrativa que reconhece essa indenização e,
portanto, não se trata de passivo pecuniário; b) O reconhecimento de que o crédito da indenização das
férias não usufruídas por necessidade de serviço somente· se torna passivo, em termos administrativos
e orçamentários, caso esse crédito não seja adimplido no respectivo exercício da sua constituição
(deferimento); c) O reconhecimento de que o crédito da indenização das férias não usufruídas por
necessidade de serviço, por não se tratar de passivo pecuniário no curso do ano em que é constituído
(deferimento), pode ser pago com o orçamento de pessoal do referido ano; d) Sejam deferidas as
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indenizações de férias não gozadas por necessidade de serviço a partir do acúmulo de dois períodos e,
por conseguinte constituídos os créditos indenizatórios, na medida da efetiva disponibilidade
orçamentária para pagamento com o orçamento de pessoal do referido ano, a ﬁm de que os créditos
não sejam remetidos ao orçamento de ano subsequente como passivos, acrescidos de correção
monetária e juros legais; e, Sejam utilizadas para pagamento dos créditos indenizatórios ora em
debate, além das suplementações orçamentárias especíﬁcas, as previsões orçamentárias de pessoal
relativas à remuneração dos cargos da Magistratura que não estiveram preenchidos no curso do ano,
bem como as previsões orçamentárias de pessoal relativas ao terço de férias de todos os períodos de
férias não usufruídos que são incluídos ordinariamente no orçamento e que não são concedidos para o
respectivo gozo. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 031.2017REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.008040 de 2017. Em
05/02/2018, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15, informando que tendo em vista a
vedação e a vinculação às decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, muito embora tenha
havido o reconhecimento de que as férias dos magistrados do TRT-15, relativas aos períodos
aquisitivos até o exercício de 2016, não foram usufruídas por absoluta necessidade de serviço, não há
como deferir, por ora, as respectivas indenizações, a partir do acúmulo de dois períodos, para
pagamento aos magistrados em atividade.
Em 22/01/2018, é iniciado o cumprimento de Sentença do processo sobre diferenças de diárias e
indenização de transporte/combustível, recebendo nova autuação sob nº 500041561.2018.4.03.6105.
Em 30/01/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 solicitando a revisão
do valor do Ressarcimento de Transporte para que, à luz da evolução do preço médio da gasolina no
Estado de São Paulo (segundo a ANP) e, bem assim, pela evolução dos demais custos de manutenção
mínima obrigatória dos veículos, seja aludido benefício estipulado em NO MÍNIMO R$ 0,50 por
quilômetro rodado. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV:
001.2018 REQ.P.O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo número: 000849 de
2018. Em 26/03/2018, foi proferido o despacho do Presidente do TRT -15 autorizando a revisão do
valor a ser ressarcido com despesas de transporte interurbano, elevando-o para R$ 0,40 (quarenta
centavos de real) por quilômetro rodado, bem como aprovando a respectiva minuta apresentada,
conforme anexo.
Em 13/03/2018, os advogados da AMATRA XV protocolaram um mandado de segurança coletivo com
pedido de liminar ao órgão Especial do TRT-15, requerendo: a) seja concedida a medida liminar
pleiteada, nos termos previstos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, concedendo a segurança para
afastar os efeitos da decisão do Exmo. Desembargador Presidente do E. TRT, baseada no Ofício
Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 009/2014 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no sentido de
indeferir o pagamento aos seus magistrados, a título de indenização de férias não gozadas, além de
dois períodos, uma vez impossibilitados de usufruir tais períodos de férias vencidos que ultrapassaram
os 60 dias, de acordo com o que prescreve a Resolução nº 133/2011 do CNJ e demais dispositivos
legais e constitucionais descritos na fundamentação; b) que a demanda seja julgada PROCEDENTE
para conﬁrmar, em deﬁnitivo, a revogação dos efeitos da decisão do Exmo. Desembargador
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Presidente do E. TRT da 15ª Região, no sentido de que este Tribunal se abstenha de fazer quaisquer
pagamentos a título de indenização de férias não gozadas, além de dois períodos, para que sejam
permitidos tais pagamentos, de acordo com o que prescreve a Resolução nº 133/2011 do CNJ, com
juros, correção monetária e demais consectários legais atinentes à espécie; c) a notiﬁcação da
autoridade coatora acerca do conteúdo da petição inicial, enviando‐lhe a segunda via apresentada com
as cópias dos documentos, a ﬁm de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações necessárias;
c) a citação da União Federal, por meio de sua Procuradoria‐Geral, enviando‐lhe cópia da inicial, para
os ﬁns do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009; d) a tramitação preferencial do Mandamus garantida pelo art. 20,
caput, da Lei 12.016/2009 e f) a procedência dos pedidos, mediante a concessão da segurança em
deﬁnitivo, para conﬁrmar o pedido liminar.
Em 19/12/2018, encerrada a consulta eletrônica com o tema: Qual deve ser a condução da ANAMATRA
com relação ao Auxílio-Moradia, dos 485 associados aptos a participar, apurou-se 33 votos nos quesitos
como segue: ao primeiro quesito que é: A ANAMATRA não recorrerá, foram apurados 08 votos
(24,24%); ao segundo quesito que é: A ANAMATRA apresentará requerimento para que a ACO 2511
seja submetida a plenário, apontando argumentos de correção a pontos da decisão do Min FUX, foram
apurados 04 votos (12,12%); ao terceiro quesito que é: A ANAMATRA recorrerá, mediante agravo
interno, pedindo o restabelecimento integral da ajuda de custo para moradia, nos termos originais da
antecipação de tutela, foram apurados 04 votos (12,12%); ao quarto quesito que é: A ANAMATRA
recorrerá, mediante agravo interno, pedindo mera modiﬁcação da decisão, para impedir perda
monetária imediata, com modulação no tempo dos efeitos desta perda, foram apurados 10 votos
(30,30%) e ao quinto quesito que é: A ANAMATRA somente recorrerá se houver recurso da Ajufe ou da
AMB, em termos semelhantes, foram apurados 07 votos (21,21%).
A posição da 15ª Região foi encaminhada para a ANAMATRA, pelo Conselho de Representantes.

INDEPENDÊNCIA JUDICIAL
Em reunião realizada com Corregedor Regional no dia 10/04/2017, foi requerida a suspensão da
Portaria CR nº 004/2017 que determinava a designação de audiência no mesmo ato do deferimento de
produção de prova técnica ou outras diligências. Deferida a suspensão temporária nos termos da
Portaria CR nº 05/2017, em 11/04/2017.
A Presidenta da AMATRA XV teve sua tese sobre independência judicial e liberdade de expressão
aprovada no CONAMAT 2018.
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Promovemos encontros de lazer e reunião de trabalho com os colegas aposentados, contando sempre
com a organização do nosso Diretor de Aposentados, Dr. José Antônio Pancotti, e o apoio do Diretor de
Aposentados da ANAMATRA, Dr. Rodnei Doreto. Apoiamos a uniﬁcação da política remuneratória em
campanha liderada pela ANAMATRA, com a recente recomposição parcial dos subsídios, pois
acreditamos que a busca por isonomia é princípio fundante das associações. Participamos de ações no
Congresso Nacional com visitas a Deputados Federais e Senadores.
A ﬁm de contribuir com a atuação da ANAMATRA, em 13/06/2018, a AMATRA XV protocolou
requerimento solicitando ao Presidente do TRT-15 informações sobre pagamentos para magistrados
aposentados: a) Se havia pagamentos para magistrados aposentados com vantagens previstas nos
artigos 184 da Lei n. 1711/52 e 192 da Lei 8.112/90 b) Em caso positivo, se tais pagamentos foram
supridos por orientação do TCU c) E se eventual supressão atingiu pagamento de magistrados
aposentados no 1º e no 2º grau ou de apenas um desses níveis. O requerimento recebeu a seguinte
numeração no âmbito da AMATRA XV: 008.2018.REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o
protocolo administrativo n. 003669 de 2018. Em 10/10/2018, em atenção aos questionamentos
solicitados no Protocolo ADM 003669/2018, o Coordenador de Pagamento do TRT da 15ª Região,
encaminhou resposta informando que: a) havia pagamentos para magistrados aposentados com
vantagens, cujo ato de aposentação previa o direito de percebimento, bem como aos beneﬁciários das
pensões estatutárias decorrentes destas aposentadorias. Ademais, ressaltaram as distinções dos
benefícios de tais dispositivos e o direito a um adicional que seria somado aos proventos, quando os
aposentados na última classe de respectiva carreira ou à diferença entre o padrão em que se encontrava
o aposentado e o imediatamente anterior; b) Que os Magistrados que faziam jus às referidas vantagens
foram suprimidos da folha dos magistrados, em cumprimento à decisão do Órgão Especial do TRT-15; c)
Que os Magistrados que faziam jus às referidas vantagens suprimidas eram do 2º grau.
Ainda a respeito de tratamento isonômico, atendemos prontamente à solicitação da EJUD e do
Cerimonial do TRT15, fornecendo a mala direta dos associados aposentados para viabilizar a
comunicação institucional e a própria inclusão de magistrados aposentados nas atividades da EJUD e
do TRT15.

12º Encontro Anual dos Magistrados Aposentados - 2018
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Veja mais no site da AMATRA XV
21/06/2017 - AMATRA XV realiza homenagem a magistrados aposentados durante o Congresso do TRT-15
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37157)
04/09/2017 - AMATRA XV realizará 11º Encontro Anual dos Magistrados Aposentados
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38570)
03/10/2017 - Carta dos juízes do Trabalho aposentados reaﬁrma
importância da unidade da Magistratura nacional
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38686)
23/10/2017 - 11º Encontro Anual de Magistrados Aposentados Reúne mais de 50 Participantes
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38803)
01/10/2018 - 12º Encontro Anual de Magistrados Aposentados Reúne mais de 70 Participantes
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40850)
14/12/2018 - AMATRA XV e ANAMATRA realizam encontro
institucional com os Magistrados Aposentados da 15ª Região
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41182)

PECÚLIO
Instituído mediante deliberação em Assembleia Geral Extraordinária de setembro de 2013 (disponível
em: http://www.AMATRA15.org.br/uploads/AMATRAAcao/RegPecAGE2013.pdf), teve seu valor
reajustado em 01/01/2019. Em virtude do reajuste dos vencimentos, a contribuição para o pecúlio passa
a ter os seguintes patamares: R$70,00 para o falecimento de magistrado associado; e de R$14,00 para
as demais hipóteses.
Ademais, foi realizado pagamento de pecúlio em virtude de falecimento de associado(a) em 20/04/2017,
25/05/2017, 07/06/2017, 24/11/2018 e 16/01/2019.

PECÚLIO NACIONAL
Com muita diﬁculdade foi aprovada pelo Conselho da ANAMATRA a proposta de regulamentação. Foi
uma proposta elaborada com a participação não só da Comissão Nacional de Aposentados, mas da
representação das AMATRAs e de outros colegas da AMATRA XV, como o colega Tarcio José Vidotti.
Hoje se encontra em fase de implantação, conforme site da ANAMATRA – o PECÚLIO é mais vantajoso
para os mais idosos, porque nenhuma empresa aceita pessoas de idade avançada para contratação de
seguro de vida.
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Em continuidade ao debate sobre a Previdência Complementar, a AMATRA XV viabilizou a presença do
Dr. Edmilson da FUNPRESP-JUD para sanar possíveis dúvidas a respeito do regime previdenciário a
ser adotado. O consultor esteve à disposição dos magistrados nos dois dias do 18º Congresso de Direito
do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT-15.

Veja mais no site da AMATRA XV
25/04/2017 - Nota Pública em apoio às Manifestações do dia
28 de abril de 2017, contra as reformas da Previdência e Trabalhista.
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=36870)
14/07/2017 - Atuação da AMATRA XV no Congresso Nacional
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37294)
11/05/2018 - Encontro para Debates Sobre Previdência (Complementar)
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=39446)
14/05/2018 - Magistrados do Trabalho da 15ª Região se
reúnem para debates sobre a Previdência Complementar
(http://www.amatra15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39505)
18/03/2019 - Palestra Previdência Complementar
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41626)

PROCESSOS DE DELIBERAÇÃO
A presente gestão foi a que mais utilizou a ferramenta de Consulta aos Associados, procedimento mais
célere e menos burocrático que a Assembleia Geral. Foram realizadas consultas em questões como
auxílio julgamento, atuação da AMATRA XV como “amiga da causa” na ACP sobre os servidores cedidos
e recurso pela ANAMATRA da decisão sobre auxílio-moradia.
Na realização da Assembleia Geral Extraordinária sobre a mensalidade associativa (fevereiro/2019), o
prazo editalício foi essencial para que fossem suscitadas questões sobre os quesitos na lista de e-mails,
que foram apreciadas pela Diretoria.
A lista de e-mails foi a via pela qual associados trouxeram suas demandas, sendo que todas que
demandavam deliberação foram levadas à diretoria.
A participação no CONAMAT é uma forma de democracia direta, em que os próprios associados
deliberam sobre as teses apresentadas. Teses aprovadas norteiam a atuação da ANAMATRA.
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Veja mais no site da AMATRA XV
10/08/2017 - Consulta Eletrônica Sobre a Interposição de Recurso Contra o
Acórdão na Ação 2001.61.05.000476-6/SP (Apelação 0000476-03.2001.4.03.6105/SP)
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38403)

18/09/2017 - Aberta a AGE, na modalidade exclusivamente eletrônica,
para votação referente à mobilização da Magistratura do Trabalho
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38611)

10/11/2017 - Aberta a AGE, na modalidade exclusivamente eletrônica, para votação
referente à autorização Ação Judicial Férias não Gozadas, além de dois períodos
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38863)

12/03/2018 - Consulta Eletrônica – Propostas da Comissão
da AMATRA XV Sobre as Designações de Auxílio-Julgamento
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39305)

16/05/2018 - Magistradas e Magistrados da 15ª Região
Participam do XIX CONAMAT – Certiﬁcados Disponíveis
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39512)

21/09/2018 - Consulta sobre a atuação da AMATRA XV
na Ação Civil Pública Nº 0014759-40.2015.4.03.6105
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40803)

01/03/2019 - Aberta a AGE, na modalidade exclusivamente
eletrônica, sobre a cobrança da mensalidade associativa
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41629)

11/03/2019 - Resultado da AGE sobre a Mensalidade Associativa da AMATRA XV
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41648)
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Requerimentos de averbação das horas de formação continuada, conforme Resoluções 09/2011 e
14/2013 da ENAMAT e de acordo com o termo de parceria celebrado entre a AMATRA XV e a EJUD, com
a carga horária dos Magistrados participantes nas atividades do PROGRAMA TRABALHO JUSTIÇA E
CIDADANIA. DEFERIDO.

Veja mais no site da AMATRA XV
07/11/2018 - AMATRA XV realizará os Encontros para Culminância e
Capacitação do Programa TJC em Indaiatuba, Sorocaba e Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41049)
22/11/2018 - Culminância do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania reúne cerca de 150 participantes em Indaiatuba/SP
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41110)
23/11/2018 - AMATRA XV participa do XIII Encontro Nacional
do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania (TJC)
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41115)
28/11/2018 - Capacitação do Programa TJC reúne cerca de 60 participantes em Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41143)
03/12/2018 - Encontro para Culminância do Programa TJC 2018 em Sorocaba
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41123)
04/12/2018 - Culminância do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania reúne cerca de 250 participantes em Sorocaba/SP
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41151)
26/03/2019 – Criação do Jogo de Tabuleiro sobre a Justiça do Trabalho
(http://www.amatra15.org.br/noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41708)

Público da Culminância do Programa TJC em Sorocaba - 2018
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Realização de audiência pública sobre “Os efeitos das reformas trabalhista e previdenciária e a
importância da rede de proteção do trabalho – Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e
Ministério do Trabalho”, no dia 27 de abril de 2017, das 9h às 12h no Auditório Zeferino Vaz, Instituto de
Economia/Unicamp, Rua Pitágoras, 353 - Barão Geraldo – Campinas/SP, sob a coordenação da Vice
Presidenta e do Diretor Cultural, ambos da AMATRA XV, Patricia Maeda e Marcus Barberino.
Participação da AMATRA XV em palestras sobre a Reforma Trabalhista, representada pelas
Conselheiras Acadêmicas da ESMAT, Amanda Barbosa e Márcia Cristina Sampaio Mendes e pelo
integrante das Comissões de Direitos Humanos e Cidadania e de Esportes e Qualidade de Vida,
Alexandre Garcia Muller.

Veja mais no site da AMATRA XV
27/04/2017 - Audiência pública da AMATRA XV debate os efeitos das reformas
trabalhista e previdenciária e a importância da rede de proteção do trabalho
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=36893)
25/04/2017 - Nota Pública em apoio às Manifestações
contra as reformas da Previdência e Trabalhista
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=36870)
20/04/2017 - AMATRA XV promove Audiência Pública
sobre as Reformas Trabalhista e Previdenciária
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=36861)
06/06/2017 - Magistrados do Trabalho fazem mobilização
contra reformas previdenciária e trabalhista
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37050)
19/06/2017 - AMATRA XV acompanha leitura do
relatório da Reforma Trabalhista no Senado Federal
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37126)
14/07/2017 - Atuação da AMATRA XV no Congresso Nacional
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37294)
14/11/2017 - Evento sobre Reforma Trabalhista reúne mais de 170 Magistrados em Campinas
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38898)
05/12/2017 - Magistrados da 15ª Região divulgam Avaliações
Preliminares sobre a Lei 13.467/2017, Reforma Trabalhista
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=38962)
28/09/2018 - Presidenta da AMATRA XV fala sobre a
Reforma Trabalhista na Perspectiva de Gênero
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40846)
09/10/2018 - Seminário sobre os 30 anos da Constituição e um ano da reforma trabalhista
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40883)
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Veja mais no TV AMATRA XV

AMATRA XV - Entrevista Ministro do TST Luiz Philippe Vieira de Mello Filho –

AMATRA XV Entrevista - Ministro Mauricio Godinho Delgado:

entrevista com enorme repercussão e acesso às mídias digitais e redes sociais da AMATRA XV

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMqER2essMA8Ioj5I3ZWaajyE6o5pqQC

https://youtu.be/iWiRrNNH1H8

Bate-Papo AMATRA XV - Reforma Trabalhista:

Roda de Conversa Reforma Trabalhista:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMqER2essMDIH3P73zg9hlz9p28x95s5

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAMqER2essMByjqpslwRHOoZoxLpvZ0PI

REPRESENTAÇÃO DA AMATRA XV NO TRT-15
Participamos de todas as sessões administrativas do Órgão Especial ou do Tribunal Pleno do período da
gestão. Integramos os seguintes comitês:
Participamos das solenidades de posse de novos Juízes Substitutos, Juízes Titulares e
Desembargadores, com exceção da posse do colega Fernando Rodrigues Carvalho, pois não houve
cientiﬁcação da AMATRA XV.
Em 04/09/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 requerendo que a
AMATRA XV seja cientiﬁcada de toda Posse de novos Magistrados com antecedência, a ﬁm de que seja
viabilizada sua participação pessoal ou a indicação de Diretor para representar a Entidade. O
requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 016.2018.REQ.P. O
requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n. 005449 de 2018. Em 12/09/2018, foi
proferido despacho do Presidente do TRT-15, deferindo o pedido da AMATRA XV, com encaminhamento
à Assessoria de Apoio aos Magistrados para as providências cabíveis.
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05/07/2017 - Conselheiros do CNJ tratam de políticas de atenção prioritária ao 1º grau e de saúde
dos magistrados com dirigentes da ANAMATRA e das AMATRAS.
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=37234)
Em 13/03/2018, os advogados da AMATRA XV protocolam Pedido de Providências ao CNJ,
requerendo: a) que o TRT 15 apresente imediatamente o cenário de lotação do 2º grau, para que se
saiba quais unidades contam com servidores excedentes aos 19,45% do total de servidores que devem
ﬁcar lotados na segunda instância, de acordo com a lotação calculada pelo Comitê Gestor Regional da
Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição com base no art. 3º, da Res. 219, de modo
a possibilitar as migrações verticais do 2º para o 1º grau; b) que o TRT 15 reveja o cenário de lotação do
1º grau, excluindo deste a contagem dos 15 servidores da Assessoria de Precatórios previstos na
Portaria GP nº 39/2017; c) que o TRT 15 edite uma nova norma concedendo imediatos efeitos
ﬁnanceiros às 30 FC 5 criadas pela Res. Adm. 27/2017 ou, pelo menos, que doravante imprima
imediatos efeitos ﬁnanceiros às FC5 que vier a criar para a concessão de assistentes aos seus juízes; d)
que o TRT 15 apresente imediatamente quais as unidades de 2º grau contam com Funções
Comissionadas (FC) e Cargos em Comissão (CJ) excedentes, possibilitando que se saiba de onde virá
a migração do equivalente a R$ 416.066,40 em FC e R$ 858.867,00 em CJ do 2º para o 1º grau; e) que o
TRT 15 apresente com urgência (sugere-se o prazo de 30 dias) uma proposta de resolução
administrativa que contemple efetivamente a migração destes equivalentes a R$ 416.066,40 em FC e
R$ 858.867,00 em CJ do 2º para o 1º grau, com a criação das FC 5 suﬁcientes a contemplar todos os
seus magistrados de 1º grau, titulares e substitutos, com a correspondente FC para que possam
oferecê-las a servidores que vierem a convidar para assessorá-los, contemplando, outrossim e de igual
modo, as demais FC que devem ser destinadas ao 1º grau, previstas no cenário aprovado pelo Comitê
Gestor ; f) que o TRT 15 se abstenha de autorizar a migração horizontal entre unidades de 1º grau
mediante a retirada de servidores de unidades que contem somente com a lotação IGUAL à prevista no
cenário aprovado pelo Comitê, permitindo somente a migração horizontal quando a unidade cedente
tiver lotação EXCEDENTE à prevista no cenário aprovado pelo Comitê; g) que o TRT dê imediato
prosseguimento na implementação da Resolução 219 do CNJ, promovendo a migração dos servidores
excedentes do 2º para o 1º grau, de modo a manter 80,55% dos servidores da área de apoio direto à
atividade judicante no 1º grau e 19,45 % no 2º grau, de acordo com os cenários aprovados pelo Comitê
no Anexo da Portaria GP n° 039/2017; h) que o TRT 15 se abstenha de prover servidores em unidades
do 2º grau enquanto não levar a efeito as migrações dos cargos excedentes do 2º para o 1º grau ou,
quando menos, que todos os novos provimentos e nomeações de servidores sejam prioritariamente
destinados ao 1º grau, até que se contemplem os cenários de lotação calculados de acordo com os
critérios previstos no art. 3º da Resolução 219 do CNJ aprovados pelo Comitê Gestor Regional da
Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição no Anexo da Portaria GP n° 039/2017.
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Em 20/06/2018, foi homologado acordo entre AMATRA XV e TRT15, nos seguintes termos: ““1.
Assessoria de Precatórios Não obstante as considerações consignadas em sua manifestação, o
Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região, a partir do cenário quantitativo de lotação do primeiro grau
para o ano de 2019, que será deﬁnido com base na movimentação processual do triênio 2016/2018,
promoverá a exclusão da Assessoria de Precatórios da área de apoio direto à atividade judicante de
primeiro grau, incluindo o referido setor na área de apoio indireto à atividade judicante (inciso IV do art. 2°
da Resolução CNJ n° 219/2016 - apoio administrativo). Como consequência, a Assessoria de
Precatórios, a partir de 1°/1/2019, passará a ser incluída na Tabela de Lotação de Pessoal — TLP 3. 2.
Provimentos de cargos vagos A partir da homologação das soluções ora apresentadas, a Presidência do
Tribunal Regional do Trabalho da 15" Região promoverá a alteração do art. 2° da Portaria GP n°
20/2018, a ﬁm de que o dispositivo passe a estabelecer que "Os provimentos de cargos vagos na
primeira instância devem observar o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) do total dos novos
provimentos enquanto o quantitativo de servidores do primeiro grau não atingir o total geral de
servidores indicado no Anexo desta Portaria". Ademais, os provimentos de cargos vagos na primeira
instância serão efetuados prioritariamente nos gabinetes dos magistrados que não contam com
assistente, desde que o servidor preencha os requisitos para o exercício da função e haja
disponibilidade de função comissionada FC-5. 3. Disponibilização de funções comissionadas FC-5 para
assistentes de juízes substitutos A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15' Região
reconhece que a Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região tem empreendido
ações para alcançar o objetivo eleito pelo Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, qual seja, a disponibilização de funções comissionadas FC-5
para os assistentes de juízes substitutos, a ﬁm de que essa questão seja resolvida de forma prioritária,
garantindo a alocação de cargas em comissão ou funções de conﬁança em todas as unidades
judiciárias, em número suﬁciente para assessoramento de cada um dos magistrados de primeiro e de
segundo graus (§ 2° do art. 12 da Resolução CNJ n°219/2016). Nesse particular, foram aprovadas a
Resolução Administrativa 20/2017 (Id. 2364717) e a Resolução Administrativa 29/2017 (Id. 2377245),
que disponibilizaram para os assistentes de juízes Num. 2999621 - Pág. 3 substitutos, respectivamente,
72 (setenta e duas) FCs-5 e 30 (trinta) FCs-5, totalizando 102 (cento e duas) FCs-5. Além disso,
encontra-se na Vice-presidência Administrativa do Tribunal proposta de Resolução Administrativa para
a disponibilização de mais 11 (onze) FCs-5 para os assistentes de juízes substitutos (Id. 2377251), com
previsão de apreciação pelo Órgão Especial Administrativo na próxima sessão do dia 17/5/2018. Dessa
forma, a ﬁm de que sejam prestigiadas as deliberações do Comitê Gestor Regional da Política Nacional
de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com vistas à necessidade de estabelecer
instrumentos efetivos de combate às causas dos problemas enfrentados pela primeira instância, nos
exatos termos da Resolução CNJ n° 194/2014, pretendem as partes a homologação da proposta para
que o Plano de Ação para o Cumprimento da Resolução CNJ n° 219/2016, até a aprovação do Projeto de
Lei n° $.256/2014 (Anteprojeto de Lei n° 0001749-62.2012.2.00.0000), em trâmite na Câmara dos
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Deputados, permaneça adstrito, especialmente no que se refere à Seção IV da referida Resolução (Da
distribuição dos cargos em comissão e funções de conﬁança), à disponibilização das funções
comissionadas FC-5 para os assistentes de juízes substitutos, viabilizando a efetiva disponibilização
das 218 (duzentos e dezoito) funções comissionadas FC-5 necessárias para todos os assistentes.
Nesse desiderato, homologadas as soluções ora apresentadas, o Tribunal Regional do Trabalho da 15'
Região comprbmete-se a aprovar, em tempo hábil, as Resoluções Administrativas necessárias para a
efetiva disponibilização das funções comissionadas FC-5 para todos os assistentes de juizes
substitutos, a ﬁm de que seja assegurada a produção de efeitos ﬁnanceiros das referidas Resoluções,
no máximo, até 31/12/2019. 4. Disponibilização das informações das Tabelas de Lotação de Pessoal —
TLPs de forma individualizada O Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região compromete-se a
disponibilizar à Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15' Região versão das Tabelas
de Lotação de Pessoal — TLPs (art. 26 da Resolução CNJ n° 219/2016), em formato editável por
software de planilha de cálculos, com a indicação especiﬁca dos servidores em cada unidade de lotação
e o respectivo comissionamento (se existente), sempre que houver a publicação de novas TLPs. Além
do mais, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região reconhece que o Tribunal
Regional do Trabalho da 15 Região já forneceu tais informações em relação às TLPs publicadas até a
presente data. Finalmente, o Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região compromete-se a manter
atualizado na plataforma Moodle, utilizada pelo Comitê Gestor Regional de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição, as deliberações administrativas no Processo Administrativo 000025991.2017.5.15.0895, especialmente no que se refere ao acompanhamento do mapeamento dos
processos de trabalho da área administrativa do Regional.”

RODÍZIO DE DESIGNAÇÕES DE JUÍZES SUBSTITUTOS
Em 17/05/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15 solicitando sejam
adotadas as providências necessárias para que aos juízes substitutos móveis que ocupem a última
posição na lista ordenada de escolha do rodízio imediatamente anterior seja assegurado o direito de
ﬁgurar na primeira posição do rodízio subsequente, independentemente do período de duração da
designação que lhe venha a ser atribuída quando ﬁgurar na última posição. O requerimento recebeu
a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 010.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no
TRT-15 o protocolo administrativo n.003149 de 2017.
Também em 17/05/2017, a AMATRA XV requerimento ao Presidente do TRT-15 requerendo a ﬁxação de
prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis, conforme calendário do próprio Tribunal, para publicação das
Portarias do Rodízio. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV:
011.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n.003148 de 2017. Em
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21/11/2017, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15, acolhendo o parecer da Assessoria de
Magistrados , para que, doravante, até a consolidação dos Atos Regulamentares GP nº 22/2012 e GP nº
02/2014, sejam observadas as seguintes regras: a) Em substituição ao contido no artigo 25, parágrafo
1º, do Ato Regulamentar GP nº 022/2012, o prazo para consulta de escolha das opções do rodízio passe
a ser contado como 05 (cinco) dias corridos, a partir do primeiro dia útil após o envio, sendo que a
comunicação das opções pela Assessoria, assim como as respostas dos magistrados, deverão ocorrer
exclusivamente por e-mail corporativo, até que seja disponibilizado programa na extranet para tal ﬁm. b)
Em substituição ao contido no artigo 25, parágrafo 3º, do Ato Regulamentar GP nº 022/2012, o prazo
máximo para divulgação do resultado apurado do rodízio passe a ser de 05 (cinco) dias corridos antes
do início do período objeto da consulta, e dar-se-á exclusivamente por e-mail corporativo
(assessoriamagistrados@trt15.jus.br), até que seja disponibilizado programa na extranet para tal ﬁm; e
c) Se o último colocado na lista de escolha for designado para "atuar até posterior deliberação" (apd) ou
por período superior a 60 (sessenta) dias, este poderá, exclusivamente por intermédio do e-mail
corporativo (assessoriamagistrados@trt15.jus.br), em até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do
primeiro dia útil seguinte ao da divulgação do resultado, solicitar sua inclusão na lista de escolha para
participação no rodízio seguinte.

Em 06/11/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento pleiteando ao Presidente do TRT-15, sem
prejuízo de outras medidas cabíveis para a solução da questão, que as designações para auxílio
julgamento ocorram preferencialmente de forma ﬁxa a ﬁm de evitar o deslocamento do Juiz já designado
para a elaboração de sentenças e o acúmulo de atribuições e, caso ocorra, em situação excepcional, o
deslocamento de juiz móvel em auxílio julgamento que seja deferida a compensação de três processos
atribuídos para julgamento por pauta simples realizada. O requerimento recebeu a seguinte numeração
no âmbito da AMATRA XV: 029.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo
administrativo n.007607 de 2017. Em 21/11/2018, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15
determinando o arquivamento do expediente, tendo em vista que a questão foi analisada no âmbito do
processo administrativo que culminou com a edição da Resolução Administrativa nº 015/2018, de 05 de
setembro de 2018, que instituiu a Consolidação das Normas das Designações dos Magistrados de
primeira instância do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (CNDM).
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Em 18/10/2018, foi recebido ofício da Coordenadoria de Contratos do TRT-15 informando o término da
vigência do Termo de Cessão de Uso, não sendo admitida sua prorrogação. Em 10/12/2018, foi
encaminhado ofício à Presidente do TRT-15 manifestando que a AMATRA XV não tem interesse na
renovação da cessão de uso da sala e que devolverá aos cuidados do Tribunal ao ﬁnal do contrato
vigente, disponibilizando os móveis de sua propriedade para uso na referida sala.

SAÚDE DOS MAGISTRADOS
Em 27/11/2017, a Vice-Presidenta da AMATRA XV, no exercício da Presidência, protocolou
requerimento ao Presidente do TRT-15, solicitando seja disponibilizado, sem a identiﬁcação das
pessoas, o número de adoecimento de Magistrados decorrentes das seguintes enfermidades, nos
últimos cinco anos: a) Grupo V da CID-10 – Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados ao
Trabalho e Anexo II; b) Grupo XIII, da CID-10 – Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido
Conjuntivo, Relacionadas com o Trabalho. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da
AMATRA XV: 032.2017 REQ.P.O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo número:
008162 de 2017. Em 10/01/2018, a Vice-Presidenta da AMATRA XV, no exercício da Presidência,
protocolou requerimento ao Presidente do TRT-15, solicitando seja disponibilizado, sem a identiﬁcação
das pessoas, o número de adoecimento de Magistrados decorrentes das seguintes enfermidades, nos
últimos cinco anos: a) Grupo V da CID-10 – Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados ao
Trabalho e Anexo II; b) Grupo XIII, da CID-10 – Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido
Conjuntivo, Relacionadas com o Trabalho. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da
AMATRA XV: 032.2017 REQ.P.O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo número:
008162 de 2017.
Em 20/12/2017, A Vice-Presidenta da AMATRA XV, no exercício da Presidência, realizou uma pesquisa
entre os dias 06 a 20/12, com seus associados sobre Assédio Moral no Trabalho.
Em 15/03/2018, a AMATRA XV protocola proposta de pesquisa de saúde de magistrados para
realização em conjunto com o setor de saúde do Egrégio Tribunal, tendo como autores tendo o Doutor
Sérgio Roberto de Lucca, Médico Docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp; o Senhor
Fauzi El Kadri Filho, Fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do TRT 15ª Região e a Doutora Patrícia
Maeda, Juíza do Trabalho Substituta no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e Vice-Presidenta
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da AMATRA XV. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV: 005.2018REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n. 002003 de 2018. Em
17/05/2018, foi proferido despacho do Presidente do TRT-15 deferindo a realização da pesquisa de
Saúde e encaminhando à Secretária de Saúde para as providências cabíveis.
Em 18/12/2018, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando à Presidente do TRT-15 o
procedimento realizado no que tange à realização dos exames periódicos pelos magistrados e
servidores. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV:
034.2018.REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo administrativo n. 007503 de 2018. Em
22/01/2019, foi proferido despacho da Presidente do TRT-15 encaminhando cópia da informação da
Secretaria de Saúde à Associação. Em 24/01/2019, encaminhado ofício nº015/2019 ao Presidente da
ANAMATRA com as informações recebidas sobre os procedimentos relativos aos exames periódicos
para magistrados e servidores.

Veja mais no site da AMATRA XV

08/11/2018 - Abertura de coleta de dados da Pesquisa sobre fatores psicossociais,
adoecimento e presenteísmo dos magistrados do TRT-15
(http://www.AMATRA15.org.br/eventos/detalhes.asp?PublicacaoID=41055)
09/11/2018 - Participe da pesquisa sobre fatores psicossociais,
adoecimento e presenteísmo dos magistrados do TRT-15
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41090)
17/12/2018 - Participe da Pesquisa sobre saúde no ambiente de
trabalho dos Magistrados do TRT-15 até o dia 19 de dezembro
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41187)
14/02/2019 - AMATRA XV realiza análise preliminar dos dados
colhidos na pesquisa sobre fatores psicossociais, adoecimento
e presenteísmo dos magistrados do TRT-15
(http://www.amatra15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41538)
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Em 25/04/2017, a AMATRA XV protocolou requerimento pleiteando ao Presidente do TRT-15 a
suspensão do expediente ou dos prazos processuais em virtude dos riscos à segurança institucional de
magistrados, servidores, advogados e cidadãos. O requerimento recebeu a seguinte numeração no
âmbito da AMATRA XV: 009.2017-REQ.P. O requerimento recebeu no TRT-15 o protocolo
administrativo n.002602 de 2017. Em 27/04/2017, embora não se tenha apreciado o requerimento da
AMATRA XV, a Presidência e a Corregedoria do Egrégio TRT15 decidiram suspender o expediente no
dia 28/04/2017 nas sedes judicial, administrativa e no Fórum Trabalhista de Campinas, conforme
Portaria GP-CR Nº 001/2017. Nas demais unidades recomendaram a redesignação de audiências
observando o prudente arbítrio do magistrado, conforme recomendação GP-CR 03/2017.

SEGURANÇA NOS FÓRUNS
Em 31/01/2019, a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando à Presidente do TRT-15 que seja
reconsiderada a medida de retirada dos vigilantes das Varas de Trabalho, e não expor os magistrados,
servidores, advogados e usuários dos serviços prestados a riscos proﬁssionais por razões de corte
orçamentário. O requerimento recebeu a seguinte numeração no âmbito da AMATRA XV:
006.2019.REQ.P. O requerimento recebeu o seguinte protocolo administrativo n. 000782 de 2019. Em
05/02/2019, foi proferido despacho da Presidente do TRT-15 informando que o corte orçamentário afeta
signiﬁcativamente o regular funcionamento das unidades administrativas e judiciais, e externa seu
compromisso em desenvolver todos os esforços para a retomada das ações ora em contenção, tão logo
ultrapassada a patente restrição orçamentária.
Em 19/02/2019, foi ajuizado Procedimento de Controle Administrativo perante o Conselho Nacional de
Justiça - CNJ, com pedido de medida liminar, para afastar os efeitos da decisão da Exma.
Desembargadora Presidente do E. TRT da 15ª Região, baseada no Ofício Circular nº 005/2019 - GP, no
sentido de suspender a supressão dos postos de vigilância em determinadas Varas do Trabalho até que
decisão ﬁnal seja tomada. Em 21/02/2019, foi proferido despacho do Conselheiro do CNJ, solicitando
intimação ao TRT-15 para manifestação de fatos. Em 28/02/2019, o TRT 15 prestou as informações. Em
20 de março de 2019 o Conselheiro Relator Fernando Mattos determinou o encaminhamento dos autos
do PCA ao Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Poder Judiciário para uma
manifestação técnica sobre a questão de segurança

SERVIDORES CEDIDOS AO TRT-15
Em 21/09/2018, diante da sentença proferida na ação civil pública referente ao retorno dos servidores
cedidos ao TRT aos órgãos públicos de origem, e associados demonstrarem preocupação, a AMATRA
XV, em consulta aos advogados contratados pela associação, veriﬁcou-se a possibilidade de atuar na
questão seria apenas como “amicus curiae” (amiga da causa), assim, conclamou os interessados a
enviar relatos fáticos sobre eventuais prejuízos que poderiam decorrer de tal “devolução”, na qual surgiu
a controvérsia sobre a conveniência da atuação da AMATRA XV neste caso. Em 28/09/2018, encerrada
a votação eletrônica, apurou-se o resultado sobre a atuação da AMATRA XV na Ação Civil Pública Nº
0014759-40.2015.4.03.6105 como segue: ao primeiro item da consulta, referente ao ingresso da
AMATRA XV como “amiga da causa” na Ação Civil Pública que versa sobre a devolução dos servidores
cedidos por outros órgãos públicos ao E.TRT15, dos 486 associados aptos a votar, foram apurados 76
votos, sendo 25 sim (32,89%) e 51 não (67,11%).
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Em 11/05/2017, foi realizada visita ao Fórum Trabalhista de Araçatuba para acompanhar o Seminário
Regional de Magistrados Vitalícios ao qual compareceram Juízes das circunscrições de Araçatuba e
Presidente Prudente. Na oportunidade houve reunião e um jantar com os colegas da circunscrição, para
confraternização e discussão sobre questões associativas.
Em 12/06/2017, foi realizada visita ao Fórum Trabalhista de Presidente Prudente para acompanhar a
abertura da Campanha contra o Trabalho Infantil ao qual compareceram Juízes da circunscrição de
Presidente Prudente. Na oportunidade houve reunião e um jantar com os colegas da circunscrição no
dia anterior (11/06/2017), para confraternização e discussão sobre questões associativas.
Em 22/06/2017, foi realizada visita ao Fórum Trabalhista de Araçatuba para acompanhar o Seminário
Regional de Magistrados Vitalícios ao qual compareceram Juízes da circunscrição de Sorocaba. Na
oportunidade houve reunião e um jantar com os colegas da circunscrição, para confraternização e
discussão sobre questões associativas.
Realizamos e participamos de eventos em Bauru (Reunião com Presidente da ANAMATRA), em
Sorocaba (Encontro Interinstitucional), em Presidente Prudente (Evento do oliva), em Ribeirão Preto
(Workshop sobre assédio moral no trabalho).

Veja mais no site da AMATRA XV
06/08/2018 - Inaugurada Sala da AMATRA XV no Fórum Trabalhista de Bauru
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=39761)
12/09/2018 - AMATRA XV realiza reunião institucional em Presidente Prudente
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=40742)
29/10/2018 - AMATRA XV realiza Roda de Conversa com associados em Ribeirão Preto
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41018)
17/12/2018 - AMATRA XV realiza confraternização na Circunscrição de São José dos Campos
(http://www.AMATRA15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41186)
27/11/2018 - AMATRA XV realiza confraternização na Circunscrição de Presidente Prudente
(http://www.amatra15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41130)
11/12/2018 - AMATRA XV realiza confraternização na Circunscrição de Ribeirão Preto
(http://www.amatra15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41176)
05/12/2018 - AMATRA XV realiza confraternizações nas
circunscrições de São José do Rio Preto, Bauru e Sorocaba
(http://www.amatra15.org.br//noticias/detalhes.asp?PublicacaoID=41156)
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COMISSÕES EXTRAESTATUTÁRIAS – AMATRA XV- BIÊNIO 2017-2019
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
Alexandre Garcia Muller
Marcus Menezes Barberino Mendes
Pablo Souza Rocha
Patrícia Maeda
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Adriene Sidnei de Moura David
Alexandre Garcia Muller
Ana Cláudia Pire Ferreira de Lima
Eleonora Bordini Coca
Renato da Fonseca Janon
COMISSÃO DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA
Alexandre Garcia Muller
José Antônio Dosualdo
Regina Rodrigues Urbano
COMISSÃO DE JUÍZES SUBSTITUTOS
(DESLIGAMENTO EM 24/4/2018)
Gustavo Zabeu Vasen
Mércio Hideyoshi Sato
Michele do Amaral
Rafael de Almeida Martins
Roselene Aparecida Taveira
Tábata Gomes Macedo de Leitão
Veranici Aparecida Ferreira
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MAGISTRADOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA TRABALHO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – AMATRA XV- BIÊNIO 2017-2019
Adriene Sidnei de Moura David
Alexandre Garcia Muller
Bruna Müller Stravinski
Bruno da Costa Rodrigues
Camila Ceroni Scarabelli
Cristiane Kawanaka de Pontes
Eder Sivers
Edmundo Fraga Lopes
Eleonora Bordini Coca
Eliana dos Santos Alves Nogueira
Fernanda Cristina de Moraes Fonseca
Fernando da Silva Borges
Flavia Farias de Arruda Corseuil
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani
Gisela Rodrigues Magalhães de Araújo e Moraes
Henrique Damiano
João Batista Martins César
José Roberto Dantas Oliva
Lenita Aparecida Pereira Corbanezi
Lucas Falasqui Cordeiro
Luciene Tavares Teixeira
Luiz Antônio Lazarim
Manoel Carlos Toledo Filho
Marcelo Bueno Pallone
Marcelo Carlos Ferreira
Marcelo Garcia Nunes
Marcus Menezes Barberino Mendes
Maurício Bearzotti de Souza
Pablo Souza Rocha
Patrícia Maeda
Paulo Eduardo Belloti
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Rosana Alves Siscari
Solange Denise Belchior Santaella
Tereza Aparecida Asta Gemignani
Valdir Rinaldi Silva
Wellington Amadeu
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Rua Riachuelo, 473 cjs. 21 e 22 - (Bosque) - CEP: 13015-320 - Campinas - SP
Tel.: (19) 3253-6055 - Email: falecom@amatra15.org.br

www.amatra15.org.br / www.esmat15.org.br
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