Prestação de Contas

Gestões 2013/2015
Encarte de circulação exclusiva entre os associados da AMATRA XV

Prestação de Contas
Gestões 2013/2015
No contexto das eleições para o biênio 2013/2015 da AMATRA XV e, pela primeira vez,
da ESMAT 15, apresentamos no início de 2013 as propostas programáticas da chapa
LUTA: Liderança e Unidade; Trabalho e Ação, que concorreu e foi eleita na mencionada
eleição.
Além das bandeiras associativas históricas, agregamos novos desafios à LUTA. As
propostas foram agrupadas em dez principais diretrizes de trabalho: participação,
interação e integração; condições de trabalho; remuneração; qualidade de vida;
prerrogativas; segurança; escola associativa; ações científicas, culturais e sociais;
gestão administrativa e financeira; gestão política e atuação institucional.
Neste espaço, ao ensejo do final das gestões do 2013/2015 da AMATRA XV e ESMAT 15,
disponibilizamos uma prestação de contas do que foi feito em relação a cada uma das
propostas.
E o fazemos sem perder de vista a LUTA de ontem, a LUTA de hoje e a LUTA de amanhã.
Saudações,
Alessandro Tristão
Presidente AMATRA XV e Diretor Geral ESMAT 15
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REALIZADO

ENCONTRO
DE SEGURANÇA
INSTITUCIONAL
DA AMATRA XV
Agosto/2013 - Lançamento
do Manual de Autoproteção

3 eventos realizados
Campinas
7/05/13
São José do Rio Preto
26/07/13
Sorocaba
26/09/13

Interlocução Institucional
Práticas de Segurança para Magistrados
Cuidados nas Instalações de Trabalho
Segurança no Ambiente Virtual
Comissão de Segurança Institucional da AMATRA XV
Coordenador
Luís Rodrigo Fernandes Braga
Suzeline Longhi Nunes de Oliveira (Araçatuba)
André Luiz Alves (Bauru)
Maria de Fátima Vianna Coelho (Campinas)
Rogério José Perrud (Presidente Prudente)
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Marcos da Silva Porto (Ribeirão Preto)
Marcelo Magalhães Ru!no (S. J. do Rio Preto)
André da Cruz e Souza Wenzel (S. J. dos Campos)
Paulo Eduardo Belloti (Sorocaba)
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1ª DIRETRIZ

PARTICIPAÇÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO

1 - Democratização da participação dos associados através da divulgação e
ampliação da utilização dos mecanismos de consultas eletrônicas, seja na
modalidade de enquetes, seja através de assembleias dessa espécie, reservando
para as assembleias presenciais apenas questões específicas.

REALIZADO

Realizações


Criação no site da ferramenta de consultas eletrônicas no início de 2014 e realização de duas consultas
eletrônicas sobre: Assistentes de Juízes Substitutos - Ampliação do Banco de Servidores, em março de
2014; e Proposta de Direito ao Assento e Voz para OAB no TRT-15, em abril de 2014.



Realização de 5 assembleias na modalidade eletrônica, sendo
quatro extraordinárias: AGE para Discussão da Pauta Referência,
Instituição de Pecúlio e Assistência Jurídica, em setembro de 2013;
AGE – Alteração Estatuto Social da AMATRA XV, em novembro de
2014 (exclusivamente na modalidade eletrônica); AGE – Alteração
Estatuto Social da ESMAT 15, em novembro de 2014 (exclusivamente na modalidade eletrônica); e AGE - Validação da Legitimação
Extraordinária da ANAMATRA na ACO 2511 (Auxílio-Moradia), em
dezembro de 2014 (exclusivamente na modalidade eletrônica); e
uma ordinária Eleições AMATRA XV e ESMAT 15 – Biênio 2015/2017
– AGO e Demais Providências em fevereiro de 2015.

2 - Publicidade prévia das pautas de reuniões da Diretoria Executiva e possibilidade de o associado sugerir a inclusão de itens e propostas para discussão.

REALIZADO

Realizações


Foram publicadas e divulgadas previamente todas as pautas de reuniões da Diretoria Executiva, como
pode ser conferido na área Atas e Pautas de Reuniões de Diretoria e Conselho Fiscal, e foi facultado aos
associados apresentação de sugestões para inclusão de questões para deliberação em cada uma das
reuniões de diretoria. Foram realizadas reuniões de Diretoria nas seguintes datas: 26/04/2013,
14/06/2013, 02/08/2013, 13/09/2013, 08/11/2013, 24/01/2014, 14/03/2014, 25/04/2014, 25/07/2014,
12/09/2014, 07/11/2014 e 27/02/2015.

3 - Expansão, readequação e valorização dos canais internos e externos de
informação e consulta das atividades associativas, principalmente nos meios
eletrônicos.

REALIZADO

Realizações


Disponibilização no site da entidade, a partir de outubro de 2014, da nova área AMATRA em Ação, com o
andamento de todas as ações associativas. Aprimoramento durante toda a gestão das informações
veiculadas na área de Eventos, Notícias e Convênios. Criação da TV AMATRA XV com os vídeos dos principais eventos da Associação.
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REALIZADO

Abril ‒ 2013
1º Encontro Regional de Coordenadores do Programa TJC
da AMATRA XV
Maio ‒ 2013
3º Seminário de Formação Continuada de Multiplicadores do Programa TJC de Campinas
Outubro - 2013
Participação no Encontro Nacional do PTJC
Novembro ‒ 2013
Culminância do programa TJC em Campinas
Abril - 2014
4º Encontro para Capacitação do Programa TJC - AMATRA
XV ‒ duas etapas
Novembro - 2014
Culminância do Programa TJC em Indaiatuba
Culminâncias do Programa TJC em Campinas
Culminância do Programa TJC em Ribeirão Preto
Novembro - 2014
Participação nos Encontros Nacionais do PTJC
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1ª DIRETRIZ

PARTICIPAÇÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO

4 - Criação do “Boletim da AMATRA XV” para a comunicação interna, exclusivamente em meio eletrônico, a fim de noticiar várias das informações que
atualmente são repassadas por simples mensagens de e-mail e evitar a defasagem da publicação de outras que são veiculadas apenas no “Informativo” que,
nesse contexto, assumiria papel de consolidação e resumo das principais
notícias do período e, por padrão, a forma eletrônica.

REALIZADO

Realizações


Criação e veiculação do “Boletim
da AMATRA XV” desde o início da
gestão em abril de 2013 e disponibilização permanente das mais de
160 edições para consulta dos
associados na área Boletim
Eletrônico.

5 - Ampliação das ações regionais do Programa de Trabalho, Justiça e Cidadania
como ferramenta de integração dos associados em prol da promoção da cidadania.

REALIZADO

Realizações




Em 2013 a capacitação foi realizada no auditório do TRT-15 para
receber os mais de 100 professores. Em 2014, a AMATRA XV firmou
parceria com a Unisal para capacitar mais de 140 professores.
Houve sensível incremento no número de magistrados que
participaram dessas capacitações. A fase das visitas também foi
ampliada. Em 2013 a AMATRA XV trabalhou nas 27 escolas de
jovens e adultos (antigo supletivo) de Campinas, atingindo cerca
de 1.500 alunos com a participação de 21 magistrados. Em 2014,
além das 27 escolas municipais de jovens e adultos, foram atendidas 1 escola estadual, 2 escolas de EJA em Indaiatuba, 1 igreja em Nova Odessa e 1 escola em Ribeirão
Preto, atingindo quase 1.800 alunos, com a participação de 40 magistrados. Houve também inúmeras
visitas em fóruns e na sede do TRT-15. A Culminância é o fechamento anual do programa com a apresentação de trabalhos artísticos sobre o tema Trabalho, Justiça e Cidadania. É o ponto mais alto do programa
porque é a expressão do aprendizado. Os alunos apresentam peças de teatro, música, dança, cartazes e
murais. Em 2013 um desses trabalhos foi apresentado no Congresso de Direito do Trabalho e Processual
do Trabalho do TRT-15, realizado no Theatro de Paulínia. Em 2014 foram realizadas três culminâncias: em
Campinas, em Indaiatuba e em Ribeirão Preto. Para atender toda a demanda, a AMATRA XV firmou
parcerias com o INSS, a Unisal, o Sindivarejista e o SESC. O MPT também contribuiu e existem contatos
com o SEBRAE, SENAI e SESI.
Confira mais na área do site: PTJC – Acompanhamento e Realizações do Programa Trabalho, Justiça e
Cidadania.

6 - Disponibilização permanente da agenda institucional da AMATRA XV em
meio eletrônico para consulta, download ou importação, com informações
sobre todos os eventos e atividades regionais, os principais eventos associativos
nacionais, bem como aqueles do TRT-15 de interesse direto do associado.

REALIZADO

Realizações


Criação da área Calendário Institucional no site da entidade com a disponibilização
permanente da agenda institucional da AMATRA XV, através de ferramenta que permite
sua integração em tempo real com a grande maioria dos programas de agenda eletrônica
disponíveis no mercado.
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REALIZADO

APOSENTADOS
Homenagem a todos os associados que se aposentaram durante a gestão
Setembro - 2013
7º Encontro Anual dos Magistrados

Julho - 2014
8º Encontro Anual dos Magistrados Aposentados

Julho - 2013 e Novembro - 2014

Imediato encaminhamento dos
pleitos apresentados
Comprometimento na defesa da
paridade e integralidade
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1ª DIRETRIZ

PARTICIPAÇÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO

7 -Ampliação das comissões extraestatutárias existentes a fim de que novas
áreas de atuação possam ser reforçadas e um maior número de associados
possa contribuir diretamente com os objetivos da AMATRA XV, que, nesse
contexto, passará a contar com as seguintes comissões extraestatutárias
permanentes: Comissão de Acompanhamento de Demandas; Comissão de
Aposentados (nova); Comissão Cultural (nova); Comissão de Direitos Humanos;
Comissão de Esportes e Qualidade de Vida (ampliação); Comissão Social e de
Eventos (nova); Comissão de Segurança Institucional; Comissão de Juízes
Substitutos; Comissão de Trabalho, Justiça e Cidadania (ampliação do formato
para incluir um coordenador em cada circunscrição).

REALIZADO

Realizações


Criação e ampliação de todas as comissões mencionadas, ou seja: Comissão de Acompanhamento de
Demandas; Comissão de Aposentados (nova); Comissão Cultural (nova); Comissão de Direitos Humanos;
Comissão de Esportes e Qualidade de Vida (ampliação); Comissão Social e de Eventos (nova); Comissão de
Segurança Institucional; Comissão de Juízes Substitutos; Comissão de Trabalho, Justiça e Cidadania
(ampliação do formato para incluir um coordenador em cada circunscrição).

8 - Divulgação durante o processo eleitoral dos colegas que integrarão cada
uma das comissões extraestatutárias permanentes e composição dessas
comissões de forma paritária, ou seja, com um desembargador, um juiz titular,
um juiz substituto e um juiz aposentado (à exceção de comissões específicas
como, por exemplo, a de substitutos e a de aposentados).

REALIZADO

Realizações


A composição de todas as comissões foi divulgada durante o processo eleitoral, a partir do final de janeiro
de 2013.

9 - Realização de encontros regionais periódicos com os associados nas sedes
de cada uma das oito circunscrições e visitas oficiais a outras cidades a pedido
dos associados.

REALIZADO

Realizações


Foram realizadas as seguintes reuniões da AMATRA XV nas
Circunscrições: Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de
Sorocaba – 2013 no dia 12/07/2013, Reunião Periódica da AMATRA XV
na Circunscrição de São José do Rio Preto – 2013 no dia 19/07/2013,
Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Bauru – 2013 no
dia 26/07/2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de
São José dos Campos - 2013 no dia 29/08/2013, Reunião Periódica da
AMATRA XV na Circunscrição de Campinas - 2013 no dia 01/10/2013,
Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Ribeirão Preto –
2013 no dia 11/10/2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Araçatuba - 2013 no dia
28/11/2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Presidente Prudente – 2013 no dia
29/11/2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Sorocaba - 2014 no dia 11/07/2014,
Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio Preto - 2014 no dia 18/07/2014,
Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Ribeirão Preto - 2014 no dia 01/08/2014, Reunião
Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de São José dos Campos - 2014 no dia 28/08/2014, Reunião
Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Bauru – 2014 no dia 04/09/2014, Reunião Periódica da
AMATRA XV na Circunscrição de Presidente Prudente – 2014 no dia 05/09/2014, Reunião Periódica da
AMATRA XV na Circunscrição de Campinas – 2014 no dia 03/12/2014 e Reunião Periódica da AMATRA XV
na Circunscrição de Araçatuba - 2015 no dia 30/01/2015.
9
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REALIZADO

Reuniões Periódicas da
AMATRA XV nas Circunscrições
16 REUNIÕES
2013
Julho ‒ 2013
São José do Rio Preto
Sorocaba
Bauru

Outubro ‒ 2013
Ribeirão Preto
Campinas
Novembro - 2013
Presidente Prudente
Araçatuba

Agosto - 2013
São José dos Campos

2014/2015
Julho ‒ 2014
Sorocaba
São José do Rio Preto
Agosto - 2014
São José dos Campos
Ribeirão Preto
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Setembro - 2014
Presidente Prudente
Bauru
Dezembro - 2014
Campinas
Janeiro - 2015
Araçatuba
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1ª DIRETRIZ

PARTICIPAÇÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO

10 - Promoção da participação dos juízes aposentados em todos os eventos e
atividades associativas regionais e nacionais, sem prejuízo do tradicional
encontro anual de confraternização dos aposentados.

REALIZADO

Realizações


Realização dos encontros anuais de confraternização dos aposentados, em setembro de 2013 o 7º
Encontro Anual dos Magistrados Aposentados, e em julho de 2014 o 8º Encontro Anual dos Magistrados
Aposentados, com a homenagem e entrega de placa a todos os associados que se aposentaram durante a
gestão no período anterior a cada evento (iniciativa da atual gestão). De igual sorte, foram realizadas
reuniões específicas da AMATRA XV com os associados aposentados, em julho de 2013 e novembro de
2014, para discussão e encaminhamento de questões específicas dos aposentados, como pode ser
conferido nas áreas do site: Reunião da AMATRA XV com os Magistrados Aposentados - 2013 e Reunião da
AMATRA XV com os Magistrados Aposentados - 2014. Houve concessão de incentivo à participação nos
eventos da associação com custeio de inscrições e pagamento de auxílio, no importe da diária percebida
pelos magistrados da ativa, para os participantes do 4º Seminário Internacional da AMATRA XV, realizado
no período de 7 a 8 de agosto de 2014, em Santiago, Chile.

11 - Aperfeiçoamento do site da AMATRA XV, assegurando aos associados fácil
acesso às notícias, ao andamento dos diversos requerimentos administrativos,
ações judiciais e demais atividades associativas, bem como aprimoramento das
ferramentas que propiciem efetiva interação com a sociedade.

REALIZADO

Realizações


Criação do novo site da entidade com layout moderno e disponibilização de novas
funcionalidades ao longo da gestão, com destaque para as seguintes áreas:
AMATRA em Ação, para facilitar as consultas dos andamentos das ações associativas; “Transparência”, com várias informações de interesse do associado; “Serviços”,
que inclui acesso a todos os expedientes eletrônicos da Comissão de Prerrogativas;
Calendário Institucional; e “Publicações”, com disponibilização de todas as publicações da AMATRA XV (Artigos Científicos, Jornal da AMATRA XV, Boletim
Eletrônico, Revista Jurídica da AMATRA XV). Criação nessa mesma área da TV
AMATRA XV, com os vídeos de eventos da Associação, e o espaço Obras de
Associados, para que os associados possam ali divulgar obras de sua autoria.

2ª DIRETRIZ

CONDIÇÕES DE TRABALHO

12 - Defesa do critério objetivo e quantitativo de 1.000 processos por ano como
parâmetro único para a fixação de um juiz substituto na respectiva unidade
jurisdicional, com vistas a mitigar a discricionariedade introduzida pela
Resolução 114 do CSJT.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou incessantemente para o incremento das fixações, sem
indicar qualquer unidade em particular, defendendo critérios objetivos para a
definição da ordem das fixações, tais como a movimentação processual. Nesse
contexto, logrou que a Presidência do TRT-15 determinasse estudos para a
correção de eventuais inconsistências, especialmente para viabilizar fixações
adicionais em unidades que apresentam maior movimentação processual e
não haviam sido contempladas nos lotes anteriores. Todos os encaminhamentos podem ser consultados em Condições de Trabalho – Fixações.
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REALIZADO

Confraternizações Regionais de Final de Ano
16 EVENTOS

2013

Ribeirão Preto

Araçatuba

Presidente Prudente

Sorocaba

Bauru

São José do Rio Preto

São José dos Campos

Campinas

2014
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Bauru

Campinas

São José do Rio Preto

Presidente Prudente

Ribeirão Preto

Araçatuba

Sorocaba

São José dos Campos
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2ª DIRETRIZ

CONDIÇÕES DE TRABALHO

13 - Busca de soluções para implementação da padronização da estrutura
organizacional e de pessoal no primeiro e segundo graus prevista na Resolução
63 do CSJT, especialmente a estrutura administrativa dos gabinetes no segundo
grau, a estrutura administrativa das Varas do Trabalho, e a efetiva fixação de um
juiz substituto em cada unidade com movimentação superior a 1.000 processos
por ano, sem prejuízo de reforços diferenciados para unidades de grande
movimentação processual.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou de forma permanente no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de Justiça, no
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e no TST com vistas à viabilização, na 15ª Região, de criação de
Varas, ampliação do quadro de Magistrados (desembargadores, juízes titulares e juízes substitutos), bem
como para o incremento do quadro de servidores, a fim de assegurar a padronização da estrutura
organizacional e de pessoal no primeiro e segundo graus prevista na Resolução 63 do CSJT. Todas as
iniciativas e andamentos podem ser acessados na área Condições de Trabalho – Criação de Varas e
Incremento do Quadro. No âmbito do TRT-15, houve acompanhamento e propostas para a reavaliação
periódica do ideal de lotação das unidades jurisdicionais de primeira instância como pode ser conferido na
área Condições de Trabalho - Ideal de Lotação e Deltas. Além disso, a AMATRA XV atuou incessantemente
para o incremento das fixações. Como consequência, ao final da gestão, o número de fixações passou a
representar aproximadamente o dobro daquelas 65 existentes no início da gestão. Os encaminhamentos
que resultaram nesse avanço podem ser consultados em Condições de Trabalho – Fixações.

14 - Repúdio a qualquer exigência de cumprimento de “metas de produtividade”
como condição para implementação da padronização da estrutura de pessoal
no primeiro e segundo graus prevista na Resolução 63 do CSJT, seja para a
estrutura administrativa dos gabinetes e das Varas do Trabalho, seja para a
atuação concomitante de um juiz titular e um juiz substituto nas Varas do
Trabalho que recebem quantitativo superior a 1.000 (mil) processos por ano.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV se fez presente durante toda a discussão do novo Plano Estratégico do TRT-15 para o
período 2015/2019, envolvendo os associados no debate e participando de forma ativa nas proposições.
Atenção especial foi dada às metas pertinentes à gestão de pessoas e demais metas estruturantes, cujos
temas têm grande repercussão nas unidades jurisdicionais, como pode ser conferido na área
Planejamento Estratégico no TRT-15 - Acompanhamento e Proposições. No âmbito do TRT-15 houve
acompanhamento e propostas para a reavaliação periódica do ideal de lotação das unidades jurisdicionais
de primeira instância (Condições de Trabalho - Ideal de Lotação e Deltas), bem como atuação para o
incremento das fixações (Condições de Trabalho – Fixações). Todas essas ações foram baseadas no
repúdio a qualquer exigência de cumprimento de “metas de produtividade”.

15 - Medidas para a concretização da concessão do assistente para todos os
juízes substitutos, preferencialmente fora da estrutura organizacional própria
da Secretaria da Vara do Trabalho.

REALIZADO

Realizações


Inúmeras foram as medidas apresentadas pela atual gestão da AMATRA XV para a resolução do problema.
Logo no início da gestão houve proposta para assegurar a disponibilização de assistentes a todos os juízes
do trabalho substitutos mediante realocação dos servidores em virtude da implantação do PJe-JT nas
unidades jurisdicionais. Várias regulamentações se seguiram e logrou-se a concessão de assistente para
praticamente todos os substitutos fixados e a criação de um Banco de Servidores, ainda em vigência, para
a concessão de assistentes aos juízes substitutos não fixados. Todos os encaminhamentos podem ser
consultados em Assistentes Juízes Substitutos - Realocação Servidores.
13
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REALIZADO

AGOSTO DE 2014
Santiago - Chile
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2ª DIRETRIZ

CONDIÇÕES DE TRABALHO

16 - Defesa intransigente de limites de trabalho, a exemplo da“pauta-referência”,
que assegurem a preservação da saúde dos Magistrados no primeiro e segundo
graus.

REALIZADO

Realizações


Para a defesa dos limites de trabalho, a AMATRA XV realizou assembleia geral extraordinária na modalidade
eletrônica, em setembro de 2013, para a discussão da pauta referência. Em linhas gerais, fixou-se tal pauta
com base em 30 audiências semanais por magistrado (primeiro e segundo graus). A AMATRA XV levou ao
conhecimento da Administração do TRT-15 as decisões soberanas do órgão máximo de deliberação da
entidade, com o intuito de noticiar a linha de atuação em relação a qual a entidade passou a estar vinculada. Estabeleceu-se que caso o associado, no cumprimento da pauta referência e seus reflexos, seja
eventualmente cobrado ou questionado em relação à quantidade de processos incluídos em pauta, a
AMATRA XV, por decisão soberana da Assembleia, prestará imediata defesa em todos os procedimentos
administrativos e judiciais correlatos, independentemente de prévia deliberação da Comissão de
Prerrogativas. Todos esses encaminhamentos podem ser consultados na área: AGE para Discussão da
Pauta Referência, Instituição de Pecúlio e Assistência Jurídica.

17 - Participação ativa no Planejamento Estratégico do TRT da 15ª Região, tal
qual assegurado na Resolução 70 do CNJ, com o intuito de propor a implementação adicional de objetivos estratégicos “estruturantes” (gestão de pessoas,
infraestrutura, tecnologia e orçamento), e a diminuição dos inúmeros objetivos
de eficiência operacional, buscando corrigir a nítida desproporcionalidade ora
existente em favor das denominadas“metas de produtividade”.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV se fez presente durante toda a discussão do novo Plano Estratégico do TRT-15 para o
período 2015/2019, envolvendo os associados no debate e participando de forma ativa nas proposições.
Atenção especial foi dada às metas pertinentes à gestão de pessoas e demais metas estruturantes, cujos
temas têm grande repercussão nas unidades jurisdicionais, como pode ser conferido na área
Planejamento Estratégico no TRT-15 - Acompanhamento e Proposições.

18 - Atuação permanente no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de
Justiça, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos Tribunais Superiores
e nos órgãos estratégicos do Poder Executivo Federal, com vistas à viabilização
na 15ª Região de criação de Varas, ampliação do quadro de Magistrados (desembargadores, juízes titulares e juízes substitutos), incremento do quadro de
servidores, bem como outras medidas que contribuam para a melhoria das
condições de trabalho.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou de forma permanente no Congresso Nacional, no Conselho Nacional de Justiça, no
Conselho Superior da Justiça do Trabalho e no TST com vistas à viabilização, na 15ª Região, de criação de
Varas, ampliação do quadro de Magistrados (desembargadores, juízes titulares e juízes substitutos), bem
como para o incremento do quadro de servidores, a fim de assegurar a padronização da estrutura
organizacional e de pessoal no primeiro e segundo graus prevista na Resolução 63 do CSJT. Todas as
iniciativas e andamentos podem ser acessados na área Condições de Trabalho – Criação de Varas e
Incremento do Quadro. Atuação do TRT-15 nesse mesmo sentido teve como resultado prático a aprovação no final de 2014, pelo CNJ, de anteprojetos de interesse da 15ª Região. Em síntese, foi aprovada a
criação de 33 Varas, de 66 cargos de juízes, de 973 cargos de servidores e respectivas funções comissionadas. A proposta de anteprojeto de criação de cargos de servidores já se transformou no Projeto de Lei
8.256/2014 na Câmara dos Deputados, com trâmite em caráter conclusivo.
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II JORNADA ESPORTIVA
DA AMATRA XV
10 e 11 de Setembro
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19 - Sugestão de conteúdos e indicação de quadros ao TRT da 15ª. Região para a
realização de cursos periódicos para capacitação e aperfeiçoamento técnico de
servidores, especialmente assistentes de juízes e assistentes e assessores de
desembargadores.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV participou de todas as reuniões do Conselho da EJUD 15 e atuou no sentido de que fossem
realizados cursos periódicos para capacitação e aperfeiçoamento técnico de servidores, especialmente
assistentes de juízes e assistentes e assessores de desembargadores.

20 - Ações junto ao TRT para maior agilidade nas promoções, remoções e
permutas.

REALIZADO

Realizações


A partir de gestões da AMATRA XV, foi implementada ferramenta eletrônica para a realização de remoções
simultâneas entre os juízes titulares, permitindo maior agilização também nas promoções de juízes
substitutos que passaram a ser simultâneas. Os encaminhamentos dessas ações podem ser conferidos na
área Agilização nas Promoções, Remoções e Permutas.

21 - Participação propositiva nas discussões sobre distribuição e julgamentos
no segundo grau, com vistas à adoção de sistema que possa minorar a sobrecarga de trabalho na segunda instância.

REALIZADO

Realizações


A assembleia geral extraordinária na modalidade eletrônica, em setembro de 2013, para a discussão da
pauta referência também envolveu a segunda instância (AGE para Discussão da Pauta Referência,
Instituição de Pecúlio e Assistência Jurídica). Como resultado, fixou-se também para segunda instância
uma pauta com base em 30 processos para preparação de voto. Ademais, a AMATRA XV participou e
acompanhou todas as deliberações pertinentes ao mutirão de convocações.

22 - Gestões para que as atividades de formação continuada a que aludem a Res.
09/2011 da ENAMAT sejam realizadas com prejuízo da jurisdição, ou seja, com
afastamento temporário do Magistrado de suas funções jurisdicionais, evitando
o acúmulo de encargos e propiciando, assim, condições para aproveitamento
efetivo dos conteúdos.

REALIZADO

Realizações


Essa questão logrou avanço evidente. Em 2013, a EJUD 15 realizou todos os seminários regionais com
prejuízo da jurisdição e custeio das despesas de locomoção e acomodação com o pagamento de diárias.
Em 2014, houve o custeio direto para a participação no 1º Encontro Institucional de Magistrados do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e AMATRA XV em Atibaia/SP. Além dessas e outras iniciativas,
foi deferido, no final de 2014, requerimento da AMATRA XV para acrescer o § 1º ao artigo 1º da Resolução
Administrativa n.º 11, de 1º de agosto de 2013, com a seguinte redação: “§ 1º Considera-se também em
razão do serviço o deslocamento de desembargador ou juiz para comparecimento a atividades promovidas pela Escola Judicial deste Tribunal para a formação continuada a que alude a Resolução ENAMAT n.º
09/2011”, tornando clara e objetiva a regra do pagamento de diárias e indenização de transporte nessas
hipóteses, como podem ser consultados na área: Diárias - Comparecimento Eventos Institucionais e
Formação Continuada.
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1º ENCONTRO INSTITUCIONAL DE MAGISTRADOS
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 15ª REGIÃO E AMATRA XV

“

18

”

Prestação de Contas da Gestão 2013/2015

2ª DIRETRIZ

CONDIÇÕES DE TRABALHO

23 - Apoio associativo irrestrito na hipótese de eventuais constrangimentos
impostos ao associado, em primeiro ou segundo grau, ante a cobrança de
“metas de produtividade” que não possam ser razoavelmente cumpridas em
face das limitações estruturais identificáveis no caso concreto.

REALIZADO

Realizações


Além da defesa dos limites de trabalho definidos pela pauta referência aprovada em assembleia em 2013
(AGE para Discussão da Pauta Referência, Instituição de Pecúlio e Assistência Jurídica), a AMATRA XV,
através da sua Comissão de Prerrogativas, prestou assistência a todos os magistrados que solicitaram
acompanhamento dos procedimentos administrativos (pedidos de providências) na Corregedoria.
Paralelamente, logrou-se a aprovação de regulamentação para: os procedimentos para acompanhamento do prazo para prolação de sentença (Corregedoria Regional - Recomendações CGJT - Pedidos de
Providências); e os procedimentos de cômputo dos prazos de julgamento a que, em tese, estariam
adstritos os juízes do trabalho, no sentido de que tais prazos tenham o cômputo inicial apenas a partir da
efetiva disponibilidade dos autos ao juiz para julgamento, considerando-se as diversas hipóteses e situações que se verificam na prática (Corregedoria Regional - Prazos de Julgamento - Hipóteses e Definições).

24 - Acompanhamento da revitalização e renovação da estrutura física das
Varas.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV acompanhou a revitalização e renovação da estrutura física das Varas e atuou na Comissão
de Orçamentos do TRT-15 nesse sentido, inclusive pleiteando maior destinação orçamentária para a
construção de fóruns.

25 - Apoio integral à iniciativa da Anamatra, proposta pela AMATRA XV, de
avaliação dos impactos do processo judicial eletrônico (PJe) na saúde dos
usuários, bem como acompanhamento das medidas administrativas pertinentes ao PJe, objetivando a melhoria do sistema e a redução do impacto negativo
nas unidades judiciárias.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou em várias frentes para a avaliação dos impactos do processo judicial eletrônico (PJe)
na saúde dos usuários e para o acompanhamento das medidas administrativas pertinentes ao PJe. Em uma
delas, a AMATRA XV apresentou ações específicas e acompanhou muitas das questões que surgiram com a
implantação do processo eletrônico, como pode ser conferido na área PJe-JT – Acompanhamento e
Proposições Gerais. Em outra frente, a AMATRA XV empreendeu esforços para o fornecimento de hardware necessário aos Magistrados, para uso fora das dependências da unidade jurisdicional em que atuam, a
fim de viabilizar as condições para o labor no contexto do PJe-JT (substituição de notebooks, concessão
de computador de mesa e fornecimento de monitor adicional). Tais encaminhamentos estão na área PJEJT – Condições de Trabalho - Fornecimento Hardware.



Paralelamente, a AMATRA XV ainda logrou o deferimento de requerimento e a consequente publicação do
Ato Regulamentar GP 27/2014, que regulamenta o uso institucional de telefonia móvel celular no TRT-15,
e assegura a todos os magistrados o pagamento de indenização mensal, para os serviços de telefonia
móvel celular institucional para comunicação de voz e de dados, como pode ser conferido na área PJE-JT
– Auxílio Telemática. Finalmente, em outra linha de atuação, a AMATRA XV procurou auxiliar a adaptação à
nova realidade endereçando importantes aspectos relacionados à ergonomia. Como resultado, teve
deferido requerimento para a melhoria das condições de trabalho com intervenções ergonômicas que
preservam a saúde dos magistrados e aprimoram o conforto e segurança do trabalho (PJE-JT – Condições
de Trabalho – Saúde Ergonomia).
19
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Jogos Nacionais da ANAMATRA 2013
em Campinas
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26 - Atuação permanente, em conjunto com a ANAMATRA, perante todos os
Poderes da República, para implementação de política salarial que preveja a
revisão anual dos subsídios da magistratura (CF, artigo 37, inciso X), e o reestabelecimento do adicional por tempo de serviço, sem prejuízo das ações para
recomposição das perdas salariais acumuladas.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou de forma permanente em conjunto com a ANAMATRA nessas questões, participando
ativa e presencialmente de todos os esforços para tal intento. Entre o início de 2013 e o início de 2015, os
subsídios foram reajustados em 26,34%, a partir das previsões da Lei 12.771/2012 e da Lei 13.091/2015.
Além disso, a Lei 13.095/2015 instituiu a gratificação por exercício cumulativo de jurisdição. Ademais, a
AMATRA XV, juntamente com várias associações de magistrados, procuradores e promotores, especialmente sob a coordenação da ANAMATRA, somando forças com vários Tribunais e Ministério Público,
participou intensamente de um esforço para resgatar a valorização da Magistratura através da aprovação,
pelo Congresso Nacional, da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 63/2013, que institui a parcela
mensal de valorização por tempo de atividade jurídica – sem limitação ao teto, com expressa inclusão dos
aposentados e pensionistas, e que computa o tempo de serviço anterior em cargos públicos de carreiras
jurídicas e na advocacia. A PEC 63/2013 atualmente aguarda a votação em primeiro turno no Senado
Federal.

27 - Acompanhamento das ações pertinentes ao auxílio-moradia e atuação no
sentido de que haja a regulamentação sem quaisquer restrições à percepção do
benefício, bastando para tanto que não haja residência oficial à disposição do
Magistrado (LOMAN, artigo 65, inciso II).

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV requereu em junho de 2013 a regulamentação do benefício que foi levada a cabo pelo Órgão
Especial do TRT-15 em abril de 2014. Em setembro de 2014 sobreveio decisão liminar do Ministro FUX na
ACO 2511 (ANAMATRA), estendendo à magistratura do trabalho os mesmos efeitos da decisão na AO 1773
(AJUFE). Em 07/10/2014, o CNJ regulamentou a matéria através da Resolução 199/2014. E, finalmente,
houve o pagamento do benefício no mês de outubro de 2014. Nos meses seguintes houve normalmente o
pagamento e não há notícia de qualquer problema orçamentário para tanto em 2015. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Ajuda de Custo Moradia - Regulamentação
Administrativa.

28 - Gestões junto ao TRT-15 para o pagamento, a pedido do associado, das indenizações
relativas às férias não usufruídas por necessidade de serviço, bem como a concretização
da faculdade de conversão parcial de férias em pecúnia, ante a simetria constitucional
existente entre a Magistratura e o Ministério Público, reconhecida na Resolução 133 do
CNJ.

REALIZADO

Realizações


Desde o início da gestão as ações foram intensas nesse sentido. Tratativas, requerimentos e manifestações
foram apresentados. Em janeiro de 2014, houve decisão do Presidente do TRT-15 acolhendo parcialmente
as pretensões deduzidas pela AMATRA XV, especialmente a determinação para averbação nos prontuários
dos magistrados de informação no sentido de que as férias dos períodos aquisitivos de 2012 e dos anos
anteriores não foram gozadas por absoluta necessidade de serviço. Posteriormente, houve deferimento,
para os magistrados que manifestassem expresso interesse, da indenização dos quantitativos de períodos
de férias acumulados, para além do segundo período. Todavia, em fevereiro de 2014, o TRT-15 recebeu
ofício do CSJT com “orientação” para que o Tribunal “se abstivesse de fazer quaisquer pagamentos dessa
natureza até ulterior deliberação” do CSJT. Seguiram-se tentativas de reversão dessa decisão que não
lograram êxito. Assim, na sequência, em agosto de 2014, a AMATRA XV apresentou pedido de providências
no CNJ. Aguarda-se o julgamento e a Judicialização da questão não está descartada. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Férias Não Usufruídas por Necessidade de Serviço
- Indenização.
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Outras confraternizações da

Maio - 2013
Confraternização da AMATRA XV com os
Associados de Ribeirão Preto e Bauru
durante o Seminário Regional da EJUD
Junho - 2013
Confraternização da AMATRA XV durante
13º Congresso de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15
Agosto - 2013
Confraternização da AMATRA XV com os
Associados de São José do Rio Preto,
Araçatuba e Presidente Prudente durante
o Seminário Regional da EJUD
Setembro - 2013
Confraternização da AMATRA XV com os
Associados de Campinas durante o
Seminário Regional da EJUD
Outubro - 2013
Confraternização da AMATRA XV com os
Juízes aprovados no XXVII Concurso
Confraternização da AMATRA XV durante
o XVI Congresso Rural do TRT-15 em
Araraquara
22

Novembro ‒ 2013
Confraternização da AMATRA XV com os
Associados de Sorocaba e São José dos
Campos durante o Seminário Regional da
EJUD
Confraternização da AMATRA XV durante
os Jogos Nacionais da ANAMATRA em
Campinas
Março - 2014
Confraternização da AMATRA XV durante
o 6º Pré-CONAMAT em Bauru
Junho - 2014
Confraternização da AMATRA XV durante
14º Congresso de Direito do Trabalho e
Processual do Trabalho do TRT-15
Setembro - 2014
Happy hour da AMATRA XV durante o I
Encontro Institucional TRT-15 e AMATRA
XV
Outubro - 2014
Futebol e Confraternização da AMATRA XV
e da AMATRA 2
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29 - Gestões junto ao TRT-15 para que haja revisão periódica dos valores das
diárias, de reembolso de despesa com transporte e custeio de assistência
médica, sempre em condições isonômicas com os demais ramos do Poder
Judiciário e Ministério Público da União.

REALIZADO

Realizações


O acompanhamento das diárias, seja no marco regulatório, seja na fixação de valores, foi objeto de
atenção por parte da AMATRA XV. Durante a gestão, até o início de 2014, logramos obter reajustes, em
julho de 2013 e agosto de 2014, da ordem de 25,50% (com base na diária do juiz substituto). Para tanto, a
AMATRA XV atuou ativamente na Comissão de Orçamentos do TRT-15. A partir da recente publicação da
Resolução 545 de 2015 do STF, que fixou as diárias dos Ministros com base em 1/30 do subsídio do
Ministro, bem como do Ato similar do TST (Ato GDGSET.GP Nº 46), a AMATRA XV passou a trabalhar para
que a mesma sistemática fosse adotada no âmbito do TRT-15. Até o fechamento dessa prestação de
contas em fevereiro de 2014, aguardava-se a publicação da respectiva norma do TRT-15. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site: Diárias - Majoração.



A AMATRA XV também atuou incessantemente para possibilitar o incremento do valor recebido pelos
associados a título de custeio de assistência médica, inclusive na Comissão de Orçamentos do TRT-15. Na
atual gestão, foram obtidas duas majorações, a última em setembro de 2014. Os aumentos no período
superaram 100% e variaram segundo a faixa etária. Todos os andamentos desse assunto podem ser
conferidos na área do site: Assistência Médica - Majoração Custeio e Outras Iniciativas.

30 - Acompanhamento do pagamento dos passivos (e.g., P.A.E. e auxílio alimentação), especialmente dos critérios de cálculo e apuração.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV acompanhou de perto as questões relativas aos passivos. Em relação ao auxílio alimentação,
em 2014 houve liberação pela Secretaria do Tesouro Nacional dos recursos para pagamento da primeira
parcela do passivo no dia 02 de junho e o TRT-15 efetuou o crédito nas contas dos beneficiados no dia 3 de
junho, um dos primeiros regionais a fazê-lo. Isso foi possível em razão do trabalho antecipado havido para
apuração da parcela por parte da AMATRA XV. Para 2015, assegurou-se previsão orçamentária no projeto
da LOA para o pagamento da segunda parcela do passivo. Nesse particular, a AMATRA XV ainda apresentou
requerimento para recálculo do passivo, que foi deferido no final de 2014, resultando na majoração dos
valores devidos pela aplicação dos mesmos critérios de cálculo observados quando da apuração dos
passivos de PAE, URV e ATS. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site
Auxílio-Alimentação - Passivo - Critérios de Juros e Correção Monetária.



A AMATRA XV também acompanhou a apuração e o pagamento das parcelas da PAE no período. A partir de
ação da ANAMATRA houve o pagamento no início de 2014 dos juros e correção monetária em relação ao
abono sobre a PAE. Aproveitou-se sobra orçamentária oriunda da previsão do recálculo da PAE em razão
da utilização do INPC para pagamento do principal.



Em outra frente, a AMATRA XV requereu fosse determinada a apuração do montante acumulado das
verbas de “diárias” que não foram pagas até a obtenção da ordem liminar da 3ª Vara da Seção Judiciária de
Campinas – São Paulo, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário nº 0004161-03.2010.403.6105. Tal
requerimento foi levado a cabo em razão da possibilidade de encerramento da demanda judicial, com a
liquidação das verbas pendentes. Ante informações prestadas pela Diretoria Geral sobre a apuração, a
AMATRA XV apresentou novo requerimento ao TRT-15 para solicitar o reconhecimento administrativo da
dívida a título de despesas de exercícios anteriores e o imediato pagamento das referidas despesas de
exercícios anteriores, conforme autoriza o artigo 12 da Resolução 137 do CSJT, aos beneficiários que
assim manifestarem o interesse de recebimento. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Diárias - Ação Judicial - Apuração Passivo e Providências para Recebimento.



Outro passivo perquirido envolveu o pagamento administrativo de juros de mora sobre as férias indenizadas dos magistrados, cujos andamentos podem ser conferidos na área do site Aposentados - Juros sobre
férias indenizadas.
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VI Encontro de

Saude e Qualidade de Vida
da Amatra XV

Dias 15 a 18 de agosto

Grande Hotel
São Pedro
Águas de São Pedro
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31 - Novas gestões junto ao TRT-15 para a implementação de auxílio financeiro
para aquisição de livros e softwares jurídicos, bem como a disponibilização de
auxílio financeiro para custeio e reembolso de despesas com telefonia móvel no
exercício da função para os juízes de primeiro grau.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV requereu ao TRT-15 a criação de programa de ressarcimento de despesas realizadas pelos
magistrados para a capacitação profissional e formação contínua. Em síntese, a AMATRA XV pleiteou: a)
instituição, por portaria ou outro ato regulamentar, de programa de ressarcimento de despesas realizadas
pelos magistrados para a capacitação profissional e formação contínua (a exemplo de despesas com
compra de livros, revistas, jornais, softwares, participação em congressos, seminários, palestras, cursos
etc), sem tombo patrimonial (aquisição pessoal) e sem prejuízo da remessa anual de legislação nua e
básica às unidades jurisdicionais e gabinetes; b) a fixação inicial de limite anual de ressarcimento de
despesas em R$5.000,00 (cinco mil reais) por magistrado. Aguarda-se ainda o resultado. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Programa de Ressarcimento de Despesas
para Capacitação - Criação.



Em outra frente, a AMATRA XV apresentou, em julho de 2014, requerimento solicitando a regulamentação
da concessão de indenização para os magistrados, com objetivo de ressarcir as despesas de telemática
referentes aos serviços de telefonia celular e aos serviços para a conexão à internet, observando os
seguintes parâmetros: indenização em valor fixo e mensal não inferior a R$300,00 (trezentos reais);
prerrogativa de o magistrado escolher, para a aquisição e manutenção, o plano que melhor atenda as
necessidades e as circunstâncias da localidade em que atua. Em dezembro de 2014, a partir do deferimento do pleito da AMATRA XV, houve a publicação do AR GP 27/2014, que regulamentou o uso institucional
de telefonia móvel celular no âmbito do TRT-15 e assegurou a todos os magistrados o pagamento de
indenização mensal, para os serviços de telefonia móvel celular institucional para comunicação de voz e
de dados, no valor fixo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com efeitos pecuniários a partir de
01/12/2014. As informações completas sobre essas tratativas podem ser encontradas na área do site: PJEJT – Auxílio Telemática.

32 - Consulta eletrônica aos associados quanto às opções políticas e estratégias a serem
adotados frente à inércia do reajustamento dos vencimentos.

NÃO REALIZAD

O

Realizações


Tendo em vista a dinâmica dos encaminhamentos, especialmente no cenário nacional, não foram realizadas consultas eletrônicas nesse particular. Entretanto, tais questões foram debatidas presencialmente em
todas as reuniões periódicas da AMATRA XV nas circunscrições.

33 - Busca permanente da correção das distorções existentes e defesa da preservação do direito da isonomia integral dos aposentados, especialmente através
do monitoramento e atuação da recém-criada Comissão dos Aposentados.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou permanentemente na defesa da preservação do direito da isonomia integral dos
aposentados, bem como pela paridade. Apoiou incondicionalmente o pedido de aditamento na ACO 2511
para que houvesse extensão do auxílio-moradia aos aposentados. Acolheu e encaminhou todos os pleitos
provenientes da Comissão de Aposentados e aqueles que surgiram nas reuniões específicas com os
associados aposentados, a exemplo do requerimento, dirigido à Presidência do TRT-15, para que fosse
facultada e incentivada a participação de Magistrados aposentados nas bancas de concurso do TRT-15, e à
EJUD, para que houvesse a inclusão do nome dos aposentados nas publicações da Escola, especialmente
na Revista do Tribunal, bem como fosse facultada e incentivada a participação de magistrados aposentados nas atividades de docência da EJUD. Esse requerimento específico foi parcialmente deferido e os
andamentos podem ser conferidos na área do site Aposentados – Atividades do TRT-15 e Inclusão
Institucional.
25
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3ª DIRETRIZ

REMUNERAÇÃO

34 - Pleitear ao TRT-15 a concessão de diárias e reembolso de despesa com
transporte para a participação dos Magistrados nos eventos institucionais do
Tribunal, especialmente aqueles patrocinados pela EJUD-15.

REALIZADO

Realizações


A partir de requerimento da AMATRA XV foi acrescido o § 1º ao artigo 1º da Resolução Administrativa n.º 11,
de 1º de agosto de 2013, com a seguinte redação: “§ 1º Considera-se também em razão do serviço o
deslocamento de desembargador ou juiz para comparecimento a atividades promovidas pela Escola
Judicial deste Tribunal para a formação continuada a que alude a Resolução ENAMAT n.º 09/2011”,
tornando clara e objetiva a regra do pagamento de diárias e indenização de transporte nessas hipóteses.
Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site: Diárias - Comparecimento
Eventos Institucionais e Formação Continuada.

35 - Busca do reconhecimento do direito ao recebimento de outros benefícios
inerentes à simetria com o MPU, especialmente das licenças-prêmio não
gozadas ao longo da carreira na Magistratura, na proporção de três meses de
licença a cada 5 (cinco) anos de exercício.

REALIZADO

Realizações


Aqui o avanço foi evidente e paradigmático em relação a outros regionais. Houve deferimento parcial do
requerimento da AMATRA XV em agosto de 2014 e o reconhecimento do direito ao usufruto de todas as
licenças-prêmio por tempo de serviço não usufruídas pelos magistrados ao longo da carreira, na proporção prevista no artigo 222 da Lei Complementar n.º 75/93, bem como o acolhimento do pedido para a
imediata averbação do reconhecimento desse direito nos respectivos cadastros funcionais. Entendeu-se
que não poderiam ser acolhidos imediatamente e de forma genérica os pedidos de conversão em pecúnia
(mas não foram indeferidos), na hipótese de não haver possibilidade do usufruto em razão da necessidade
de serviço, como também da imediata conversão em pecúnia do benefício para os associados aposentados. Em setembro de 2014, a AMATRA XV pleiteou as adequações necessárias na ferramenta Chronos Web
para possibilitar aos magistrados: a consulta do saldo de períodos de licenças-prêmio averbados a que
têm direito; a apresentação de requerimento, assim como a viabilização do usufruto, em interregnos
mínimos de trinta dias, a partir de 2015. Houve encaminhamento favorável da Presidência do TRT-15 em
relação a tal pedido. Atualmente, aguarda-se a disponibilização da ferramenta e o processo de averbação.
Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site: Licenças Prêmios Tempo
Serviço - Concessão e Regulamentação.



Também nessa seara, a AMATRA XV requereu ao TRT-15 a regulamentação e o pagamento da conversão de
um terço das férias em abono pecuniário em razão da aplicação direta do dispositivo do art. 129, §4º, da
Constituição Federal (que garante a simetria às carreiras de Ministério Público e Magistratura Nacional,
bem como a comunicação de todas as vantagens funcionais entre ambas as carreiras, em especial a
faculdade prevista no parágrafo 3º., do artigo 220, da LC 75/93). O requerimento foi indeferido. Todos os
andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site: Licenças Prêmios Tempo Serviço Concessão e Regulamentação.

4ª DIRETRIZ

QUALIDADE DE VIDA

36 - Continuidade dos procedimentos visando à realização de pesquisa para aferir as
condições de saúde dos associados da AMATRA XV, com o objetivo de informar ações da
AMATRA XV que possam contribuir para o bem estar físico, psicológico, mental e emocional dos associados.

NÃO REALIZAD

O

Realizações


Tendo em vista as dificuldades encontradas para a realização de pesquisa específica para aferir as
condições de saúde dos associados da AMATRA XV e os resultados da pesquisa realizada pela ANAMATRA,
não foi realizada a pesquisa regional.
27
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I Simpósio
de Direito
do Trabalho
Desportivo de
Campinas
Outubro - 2013

Setembro - 2014
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4ª DIRETRIZ

QUALIDADE DE VIDA

37 - Gestões junto ao TRT-15 para que haja efetivamente o acompanhamento
das condições de saúde dos associados que tenham interesse em integrar
programa de acompanhamento periódico.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV apresentou requerimento para instituição de programa anual de check-up médico em favor
de todo o corpo de magistrados e concessão de licenças de pelo menos um dia por ano para a realização
dos exames e de pelo menos outro dia para a consulta de acompanhamento. Em relação ao check-up
médico e acompanhamento, houve o deferimento parcial das pretensões deduzidas: I - instituir, no plano
administrativo, programa anual de check-up em favor de todo o corpo de Magistrados do Trabalho da 15ª.
Região, com a indicação dos exames clínicos e laboratoriais padrões a serem realizados, de acordo com as
faixas etárias e necessidades próprias do grupo; II - disponibilizar acompanhamento continuado pela
Secretaria de Saúde do TRT, para os Magistrados que assim o desejem, bem como da evolução do quadro
clínico e das condições de saúde, a partir do encaminhamento dos exames efetuados, tudo em consonância com o procedimento proposto pela Secretaria de Saúde. Aguarda-se a implementação do Programa.
Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Instituição Programa Anual
Check-up Médico e Concessão Licenças.

38 - Ações para incrementar a participação da AMATRA XV nos Jogos da
ANAMATRA e realização de uma das edições do evento em Campinas.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV organizou, juntamente com a ANAMATRA, a 9ª. edição dos Jogos Nacionais da ANAMATRA
na cidade de Campinas/SP, entre os dias 30/10 e 02/11/2013. O evento contou com número recorde de
atletas inscritos, disputando diversas modalidades em locais diferentes. A
AMATRA XV sagrou-se campeã da 9ª Edição dos Jogos da ANAMATRA, com 2.113
pontos, seguida pelas AMATRAS 12 (SC) e 2 (SP), com 1284 e 802 pontos, respectivamente. Com quase 650 inscritos, sendo 340 atletas, esta foi a maior edição dos
Jogos dos últimos anos.



A partir de proposta da Comissão de Esportes, a Diretoria da AMATRA XV deliberou
conceder ajuda de custo da ordem de R$1.500,00 por atleta, bem como o pagamento da inscrição na 10ª. Edição dos Jogos Nacionais da ANAMATRA. Todavia, os
Jogos foram posteriormente cancelados.

39 - Ampliação das atividades e eventos esportivos, especialmente as iniciativas
regionais.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV realizou a II Jornada Esportiva da AMATRA XV, entre os dias 10 e 11 de setembro de 2014, no
Hotel Bourbon Spa Resort, em Atibaia. Cerca de 210 magistrados participaram das competições em quatro
modalidades: futebol, tênis de mesa, corrida 5 km e caminhada. Juntamente com a AMATRA 2, realizou o
1ª Edição dos Jogos Regionais de São Paulo em agosto de 2014. Houve também vários encontros, especialmente para treinamento e jogos da equipe de futebol da AMATRA XV, inclusive jogos com a AMATRA 2.
Além desses eventos, a AMATRA XV organizou, juntamente com a ANAMATRA, a 9ª. edição dos Jogos
Nacionais da ANAMATRA na cidade de Campinas/SP, entre os dias 30/10 a
02/11/2013. O evento contou com número recorde de atletas inscritos, disputando diversas modalidades em locais diferentes.

29
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Bauru - SP

Março - 2014

30

Prestação de Contas da Gestão 2013/2015

4ª DIRETRIZ

QUALIDADE DE VIDA

40 - Pleitear ao TRT-15 que estabeleça cronograma para assegurar a concessão
de licença ao associado, pelo menos um dia ao ano, para realização de exames
médicos periódicos.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV apresentou requerimento para instituição de programa anual de check-up médico em favor
de todo o corpo de magistrados e concessão de licenças de pelo menos um dia por ano para a realização
dos exames e de pelo menos outro dia para a consulta de acompanhamento. Em relação às licenças para
realização dos exames, houve o indeferimento da pretensão ante o entendimento de que essa concessão
depende somente de deliberação do médico competente. Todos os andamentos desse assunto podem
ser conferidos na área do site Instituição Programa Anual Check-up Médico e Concessão Licenças.

41 - Reserva de área específica no Jornal da AMATRA XV para veiculação de
assuntos correlatos à qualidade de vida e atividades esportivas.

REALIZADO

Realizações


Foram publicados no Jornal da
AMATRA XV vários artigos sobre
qualidade de vida e atividades
esportivas.

5ª DIRETRIZ

PRERROGATIVAS

42 - Atuação no que se refere à recuperação das perdas dos aposentados, inclusive reforçando coro à aprovação da PEC 555/2006 (contribuições sobre proventos
de aposentadoria).

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV, sob a coordenação da ANAMATRA, participou de todos os esforços e ações para aprovação
da PEC 555/2006.

43 - Estabelecimento de diálogo permanente com a OAB e sociedade civil, para a
defesa e esclarecimento de questões inerentes às prerrogativas da Magistratura.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV estabeleceu tais canais de diálogos de várias formas, seja através da realização de eventos e
atos conjuntos, seja através da realização de reuniões. Como exemplo de eventos conjuntos pode-se
citar: I Simpósio de Direito do Trabalho Desportivo de Campinas em 2013 e a I Conferência Internacional
de Direito Desportivo Comparado e II Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo em 2014. De
igual sorte, várias foram as participações em atos contra medidas que poderiam atingir a Magistratura, a
exemplo da participação no Colóquio Contra a PEC 33/2011, que procurava intervir na forma como é
exercido o controle de constitucionalidade das leis e submeter as decisões do STF ao controle pelo
Congresso Nacional. Além disso, a AMATRA XV participou da criação em 2014 de um fórum de discussão
permanente que reuniu várias entidades paulistas da Magistratura, Ministério Público e Advocacia. Em
outra frente, o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, também levou à sociedade esclarecimentos de
questões afetas a Magistratura. Em 2014, além das 27 escolas municipais de jovens e adultos, foram
atendidas 1 escola estadual, 2 escolas de EJA em Indaiatuba, 1 igreja em Nova Odessa, e 1 escola em
Ribeirão Preto, atingindo quase 1.800 alunos, com a participação de 40 magistrados.
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Cursos em Andamento:
 2º Curso Preparatório para as Carreiras da
Magistratura e MPT
 2º Grupo de Estudo para Aprofundamento em
Temas Polêmicos e Atuais
 1º Curso de Prática de Sentença

Cursos Realizados pela ESMAT 15
Cursos de Duração Continuada
2013
 1º Curso Preparatório para as Carreiras
da Magistratura e MPT-Campinas
2014
 2º Curso Preparatório para as Carreiras
da Magistratura e MPT-Campinas
 1º Grupo de Estudo para Aprofundamento em Temas Polêmicos e Atuais
 1º Curso de Prática de Sentença
2015
 2º Grupo de Estudo para Aprofundamento em Temas Polêmicos e Atuais
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Cursos de Curta Duração
2014
 PJe para Advogados ‒ Primeiros Passos
‒ Campinas
 PJe para Advogados ‒ Primeiros Passos
‒ Sorocaba
 PJe para Advogados ‒ Primeiros Passos
‒ São João da Boa Vista
 PJe para Advogados ‒ Primeiros Passos
‒ Fernandópolis
 Execução Trabalhista ‒ Campinas
 O Recurso de Revista nos Moldes da Lei
13.015/2014 ‒ Campinas
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5ª DIRETRIZ

PRERROGATIVAS

44 - Defesa da prerrogativa de o associado organizar suas pautas de audiências e
definir em quais dias da semana elas serão realizadas balizando, como consequência, os limites temporais da exigência da permanência física do Magistrado
na unidade jurisdicional (LOMAN, artigo 35, inciso VI), sem prejuízo da necessidade de que se faça disponível (e não necessariamente presente).

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV defendeu permanentemente a prerrogativa de o associado organizar suas pautas de audiências e definir em quais dias da semana elas serão realizadas, repudiando qualquer instituição de limite
temporal para a exigência da permanência física do magistrado na unidade jurisdicional, sem prejuízo da
disponibilidade para tratar dos assuntos correlatos à jurisdição. Nesse contexto, também propôs requerimento pleiteando a alteração da RA 04/2011 para que não houvesse limite de distância para autorizar o
Magistrado a residir fora dos limites de sua jurisdição. A AMATRA XV defendeu que a implantação do
Processo Eletrônico na Justiça do Trabalho (PJe-JT) acarreta mudanças inquestionáveis na atividade
cotidiana dos magistrados, especialmente no que diz respeito à necessidade da presença física do juiz na
unidade jurisdicional, que é muito mitigada pela nova tecnologia. O requerimento foi parcialmente
deferido. Houve ampliação do limite de residência para até 200 (duzentos) quilômetros da área da jurisdição da Vara ou da sede da circunscrição. Tal alteração ocorreu sem prejuízo da regra do artigo 7º da
Resolução que trata das circunstâncias especiais. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Residência Fora da Sede – Autorização - Alteração RA 04/2011.

45 - Defesa permanente das prerrogativas dos associados, nas searas administrativa e judicial, mediante provocação do interessado, através da concessão de
assistência simples, qualificada ou integral, sempre a critério da Comissão de
Prerrogativas. Apoio ao associado na hipótese de qualquer intervenção administrativa ou correicional na atividade tipicamente jurisdicional.

REALIZADO

Realizações


Houve atuação intensa da AMATRA XV através de sua
Comissão de Prerrogativas na defesa permanente das
prerrogativas dos associados, nas searas administrativa
e judicial. Nesse particular, houve a criação de novos
Provimentos Consolidados da Comissão de
Prerrogativas, que analisou mais de 80 expedientes
novos de associados e revisou mais de 150 expedientes
antigos. Foram deferidas e prestadas mais de 80 assistências aos associados e mais de 30 associados foram
atendidos com novas ações ajuizadas para preservação
de direitos e prerrogativas. Houve também a criação do
acompanhamento e tramitação exclusivamente
eletrônica dos expedientes de prerrogativas no site.



No âmbito da Corregedoria do TRT-15, a AMATRA XV também atuou para resolver a antiga questão dos
prazos de julgamento. Inúmeros são os encaminhamentos que podem ser conferidos na área do site
Prazos de Julgamento - Hipóteses e Definições – Corregedoria Regional, com especial destaque à
Portaria CR 11/2014, que regulamentou os procedimentos para acompanhamento do prazo para prolação
de sentença e indicou que o prazo para prolação da sentença ocorre no momento em que o processo
estiver apto ao julgamento. Além dessa frente, a AMATRA XV atuou permanentemente para reverter a
decisão da Corregedoria Regional, em janeiro de 2013, quanto à adoção dos termos estritos da
Recomendação CGJT 01/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho para abertura e continuidade
dos pedidos de providência. Vários foram os encaminhamentos até se chegar na decisão de que somente
seria aberto um pedido de providências se houvesse mais de 50 processos com mais de 50 dias por três
meses consecutivos. Nesse particular, a Portaria CR 11/2014 tornou expressa essa regra. Todos os andamentos desse assunto podem ser conferidos na área do site Corregedoria Regional - Recomendações
CGJT - Pedidos de Providências.
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Nova Sede da
AMATRA XV e ESMAT 15
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5ª DIRETRIZ

PRERROGATIVAS

46 - Atuação intransigente visando à preservação e ampliação de direitos e
prerrogativas da Magistratura (p. ex., férias legais e forenses, prerrogativa de foro
penal, imunidade pessoal quanto a decisões e opiniões, etc.), especialmente
mediante o acompanhamento e proposição de projetos legislativos pertinentes.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV posicionou-se de forma intransigente para a preservação e ampliação de direitos e prerrogativas da Magistratura em todos os projetos de lei discutidos no Congresso Nacional, a exemplo da luta
contra a PEC 505/2010, que pretendia inserir no ordenamento constitucional a possibilidade de “demissão
administrativa” de magistrados, por tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça, destruindo a garantia
constitucional da vitaliciedade e abalando toda a estrutura em que se fundamenta o estado democrático
de direito. De igual sorte, várias foram as participações em atos contra medidas que poderiam atingir a
Magistratura, a exemplo da participação em Colóquio Contra a PEC 33/2011, que procurava intervir na
forma como é exercido o controle de constitucionalidade das leis e submeter as decisões do STF ao
controle pelo Congresso Nacional. Também houve trabalho permanente para a implementação de
política salarial que preveja a revisão anual dos subsídios da magistratura (CF, artigo 37, inciso X), e o
reestabelecimento do adicional por tempo de serviço, sem prejuízo de outras ações para recomposição
das perdas salariais acumuladas.



Em outra frente, a AMATRA XV também participou da discussão de critérios para pontuação nas promoções por merecimento, como pode ser conferido na área do site: EJUD-15 - Discussão dos Critérios de
Pontuação para Merecimento.

6ª DIRETRIZ

SEGURANÇA

47 - Promoção de atividades e cursos que possam contribuir para a sensibilização e ao aprimoramento técnico dos associados na questão de segurança,
especialmente encontros regionalizados com os órgãos de segurança pública.

REALIZADO

Realizações


Foram realizados cursos visando a sensibilização e o aprimoramento técnico dos
associados na questão de segurança nas Circunscrições de São José do Rio Preto - II
Encontro Institucional de Segurança da AMATRA XV e na Circunscrição de Sorocaba
- III Encontro Institucional de Segurança da AMATRA XV, na Circunscrição de
Sorocaba. Em várias outras circunscrições esses temas foram abordados nos
Seminários Regionais promovidos pela EJUD.



Em outra frente, a AMATRA XV distribuiu aos seus associados em 2013 o Manual de
Autoproteção.

48 - Estabelecimento de canais regionais de comunicação entre os associados e
os órgãos de segurança pública de cada localidade (Polícia Federal, Polícia Civil,
Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública), com veiculação dessas informações no site da AMATRA XV e atualização permanente a cargo da Comissão de
Segurança Institucional.

REALIZADO

Realizações


Nas circunscrições em que foram promovidos os Encontros Institucionais de Segurança houve contato
com os órgãos de segurança pública de cada localidade, especialmente a Polícia Federal e a Polícia Militar,
para estabelecimento de canal direto com os associados. Tendo em vista a concentração das informações
sobre os órgãos de segurança pública na Assessoria de Segurança do TRT-15, tais informações não foram
veiculadas no site da AMATRA XV.
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Mais de 80 requerimentos apresentados
à Presidência, Corregedoria e Escola
Judicial do TRT-15
Planejamento Estratégico

36

Auxílio Telemática

Juros sobre férias indenizadas

Condições de Trabalho

Diárias

Abono de Permanência

Auxílio-Alimentação

Recebimento Boa-fé Restituição

Férias Não Usufruídas por
Necessidade de Serviço

Assistentes Juízes Substitutos

PJE-JT ‒ Fornecimento
Hardware

Deslocamento Aéreo

Fixações

Compensação Atividades
Formação

Juízes Substitutos e Convocados Remuneração ‒ Diferenças

Prestação de Contas da Gestão 2013/2015
Todos os requerimentos, inclusive aqueles aqui não referenciados,
podem ser conferidos no site da AMATRA XV.

Licenças Prêmios Tempo
Serviço

Programa Anual Check-up
Médico

Discussão dos Critérios de
Pontuação para Merecimento

Ajuda Custo Mudança e
Transporte

Participação de Juízes na Escolha
dos Dirigentes do TRT-15

Assistência Médica

Agilização nas Promoções,
Remoções e Permutas

Auxílio-Moradia

Saúde Ergonomia

Fixação Critérios Pernoite

Oficiais de Justiça Padronização Procedimentos

Organização Audiências Pedido Normatização do MPT

Segurança Pessoal dos
Magistrados

Residência Fora da Sede

Aposentados ‒ Questões
Institucionais

Extinção RMA

Tempo de Advocacia ‒
Aposentadoria ‒ TCU

Férias - Conversão do Terço
em Abono
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Assembleias e Consultas
Setembro - 2013
Assembleia Geral Extraordinária
 Pauta Referência
 Instituição de Pecúlio
 Assistência Jurídica
Março de 2014
Proposta de Direito ao Assento e Voz para OAB no TRT-15
Abril de 2014
Assistentes de Juízes Substitutos - Ampliação do Banco de Servidores
Novembro - 2014
AGE ‒ Alterações estatutárias da ESMAT 15 e AMATRA XV
Dezembro ‒ 2014
AGE para legitimação da ANAMATRA na ACO 2511 (Auxílio-Moradia)
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6ª DIRETRIZ

SEGURANÇA

49 - Proposição e acompanhamento permanente de medidas de segurança
através da atuação da Comissão de Segurança Institucional.

REALIZADO

Realizações


As Comissões de Segurança Institucional e de
Prerrogativas da AMATRA XV atuaram de forma
coordenada, prestando assistência a todos os associados que solicitaram assistência para encaminhamento
de problemas com segurança. A assistência sempre
contou com medidas efetivas da Comissão de
Segurança do TRT-15. Ademais, foi realizado em 2013
em Campinas o I Encontro Institucional de Segurança
da AMATRA XV, com a participação dos integrantes da
Comissão de Segurança Institucional para o debate
das ações e metas para o biênio 2013/2015.

II ENCONTRO
DE SEGURANÇA
INSTITUCIONAL
DA AMATRA XV

50 - Defesa da disponibilização imediata de vigilantes em todas as unidades
jurisdicionais, pelo menos durante o expediente forense, haja vista os recentes e
reiterados incidentes, sem prejuízo da participação nos fóruns de discussão de
políticas de segurança junto ao TRT-15.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV apresentou diversos requerimentos e efetuou gestões permanentes para a disponibilização
de vigilantes em todas as unidades jurisdicionais, pelo menos durante o expediente forense. Como
resultado, durante a atual gestão, praticamente todas as unidades jurisdicionais receberam vigilantes. No
final de 2014, a AMATRA XV formalizou novo requerimento para que essa disponibilização atingisse a
totalidade das unidades jurisdicionais, ou seja, fosse estendida às seguintes Varas do Trabalho que ainda
não contavam com vigilantes: Adamantina, Aparecida, Cajuru, Cravinhos, Dracena, Garça, Itápolis,
Ituverava, Jales, José Bonifácio, Olímpia, Pederneiras, Porto Ferreira, Rancharia, São Joaquim da Barra,
São José do Rio Pardo, Santa cruz do Rio Pardo, Tanabi, Teodoro Sampaio e Tietê. Todos os andamentos
desse assunto podem ser conferidos na área do site Segurança Institucional e Pessoal dos Magistrados.
Houve parecer favorável ao pedido e encaminhamentos do Setor de Segurança do TRT-15. Até o fechamento desta prestação de contas aguardava-se a finalização do processo licitatório para o atendimento
das unidades remanescentes.

7ª DIRETRIZ

ESCOLA ASSOCIATIVA

51 - Tomada das medidas necessárias à extensão dos convênios com a EJUD-15 a
fim de que sejam realizados eventos científicos e culturais conjuntamente, bem
como sejam tais atividades certificadas para efeitos da Res. 09/2011 da ENAMAT
(carga horária de formação continuada).

REALIZADO

Realizações


Essas medidas foram tomadas logo no início da gestão e como resultado logrou-se, em solenidade no
Gabinete do Presidente do TRT-15, em 20/08/2013, firmar o Convênio entre AMATRA XV, ESMAT 15, TRT15 e EJUD-15, através do Termo de Cooperação 05/2013. Todos os andamentos desse assunto, inclusive o
inteiro teor do Termo de Cooperação, podem ser conferidos na área do site Consolidação Convênios
AMATRA XV - ESMAT 15 - TRT 15 - EJUD 15.
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REALIZADO

Prerrogativas
 Elaboração de Novo Regulamento Interno da Comissão
 Criação de novos Provimentos Consolidados da Comissão
 Mais de 80 expedientes novos analisados
 Mais de 150 expedientes antigos revisados
 Mais de 70 assistências deferidas a associados
 Nenhum caso de indeferimento
 Mais de 30 associados atendidos com novas ações ajuizadas para

preservação de direitos e prerrogativas
 Criação do acompanhamento e tramitação exclusivamente eletrônica dos

expedientes de prerrogativas no site
Comissão de Prerrogativas
Fábio Natali Costa (Presidente)
Paulo Bueno Cordeiro de Almeida Prado Bauer (Secretário)
Samuel Hugo Lima
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Levi Rosa Tomé
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7ª DIRETRIZ

ESCOLA ASSOCIATIVA

52 - Iniciativas que visem à viabilização financeira da Escola Associativa e, como
consequência, a futura consolidação da autonomia da Entidade.

REALIZADO

Realizações


Inúmeras foram as iniciativas para a viabilização da ESMAT-15 que tiveram por resultado a consolidação da
autonomia administrativa e financeira da Escola Associativa. Vários foram os cursos de duração continuada e cursos de curta duração realizados durante a gestão, como pode ser conferido no tópico específico. A
primeira Diretoria da ESMAT-15 assumiu a Escola Associativa com uma ínfima disponibilidade financeira,
contou com apoio da AMATRA XV e, a partir das iniciativas para sua viabilização financeira, encerra a atual
gestão com disponibilidade líquida de mais de R$160.000,00 e quadro próprio de empregados. Todas as
informações financeiras da ESMAT-15 podem ser conferidas na área do site: Informações Financeiras ESMAT-15. Além disso, a partir da experiência com a administração da Escola, surgiu a necessidade de
adequar o Estatuto a fim de que melhor atendesse o objetivo da entidade e os desafios que são enfrentados para a realização dos cursos. Aproveitou-se para incluir disposições sobre atribuições e funcionamento do Conselho Fiscal e outras que auxiliassem na consolidação da autonomia da Entidade, como pode ser
conferido na área do site: AGE - Alterações Estatutárias – AMATRA XV e ESMAT 15.

53 - Apoio da AMATRA XV, logístico e de pessoal, às atividades da ESMAT-15
(Escola Associativa da AMATRA XV), até que a Escola disponha de sede e quadro
próprios.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV forneceu, em 2013 e 2014, apoio logístico e de pessoal às atividades da ESMAT-15. A partir de
2015, a ESMAT 15 passou a contar com quadro próprio, consistente em uma empregada para auxílio das
atividades da entidade.

54 - Implantação de curso de duração continuada preparatório para a
Magistratura do Trabalho e MPT e cursos de curta duração para reciclagem e
aperfeiçoamento profissional em temas de relevância para as comunidades
jurídicas do entorno.

REALIZADO

Realizações






Foram implantados e realizados os seguintes cursos de duração continuada: em 2013, o 1º Curso
Preparatório para as Carreiras da Magistratura e MPT de Campinas; em 2014, o 2º Curso Preparatório para
as Carreiras da Magistratura e MPT de Campinas, o 1º Grupo de Estudo para Aprofundamento em Temas
Polêmicos e Atuais, o 2º Grupo de Estudo para Aprofundamento em Temas Polêmicos e Atuais, e o 1º.
Curso de Prática de Sentença em Campinas. Também está em curso a abertura de turmas para o curso de
Pós-Graduação - Curso de Especialização com Ênfase em Direito do Trabalho e Direito Processual do
Trabalho. Todas as informações sobre esses cursos, tais como conteúdo, docentes, regulamentações e
participações, podem ser consultadas na área do site: ESMAT 15 - Cursos de Duração Continuada.
Foram implantados e realizados os seguintes cursos de curta duração em 2014: PJe para Advogados –
Primeiros Passos, em Campinas, Sorocaba, São João da Boa Vista e Fernandópolis; Execução Trabalhista,
em Campinas; e o Recurso de Revista nos Moldes da Lei 13.015/2014, em Campinas. Todas as informações
sobre esses cursos, tais como conteúdo, docentes, regulamentações e participações, podem ser consultadas na área do site: ESMAT 15 - Cursos de Curta Duração.
A ESMAT 15 também realizou eventos conjuntamente com outras entidades, tais como: I Simpósio de
Direito do Trabalho Desportivo de Campinas em 2013 e a I Conferência Internacional de Direito
Desportivo Comparado e II Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo em 2014. Informações
adicionais sobre esses eventos e demais atividades correlatas podem ser encontradas na área do site:
ESMAT 15 – Eventos e Atividades Correlatas.
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REALIZADO

Comunicação
Site:
Criação de site com layout moderno e
disponibilização de novas funcionalidades ao
longo da gestão, com destaque para as
seguintes áreas: “AMATRA em Ação”, para
facilitar as consultas dos andamentos das
ações associativas; “Transparência”, com
várias informações de interesse do associado;
“Serviços”, que inclui acesso a todos os
expedientes da Comissão de Prerrogativas
que passaram a ser eletrônicos a partir de
2014; “Calendário Institucional”; e
“Publicações”, com todas as publicações da
AMATRA XV, inclusive os vídeos de eventos da
Associação na “TV AMATRA XV”.
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Boletins Eletrônicos (criado em 04/ 2013):
Mais de 165 Edições (circulação exclusiva aos
associados)
Revista Jurídica da AMATRA XV:
 Edição Nº 06 (dezembro de 2013)
 Edição Nº 07 (dezembro de 2014)
Jornal da AMATRA XV:
 Edição Nº 25 (julho de 2013)
 Edição Nº 26 (novembro de 2014)
 Edição Nº 27 (março de 2014)
 Edição Nº 28 (julho de 2014)
 Edição Nº 29 (novembro de 2014)
 Edição Nº 30 (março de 2015)
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8ª DIRETRIZ

AÇÕES CIENTÍFICAS, CULTURAIS E SOCIAIS

55 - Priorização dos trabalhos e reflexões dos próprios associados na Revista
Jurídica da AMATRA XV, e fomento à veiculação de artigos que tratem de direitos
e prerrogativas da Magistratura.

REALIZADO

Realizações


Houve a publicação das Revistas números 6 e 7 da AMATRA XV, em 2013 e 2014,
respectivamente. A primeira enfatizou aspectos processuais, destacando-se
Sentença e Acórdão de grande repercussão, proferidos no âmbito do TRT-15.
Já a segunda revista publicada no período trouxe artigos produzidos pelos
painelistas do 4º Seminário Internacional da AMATRA XV, que teve por temática central o processo judicial eletrônico, as prerrogativas da Magistratura e a
terceirização, apresentadas por renomados juristas latino-americanos. A
íntegra das revistas pode ser conferida na área do site: Revista da AMATRA XV.

56 - AProposição de dois grandes eventos no calendário da Associação, o primeiro em
2013, de caráter eminentemente cultural e social, a partir do remodelamento dos encontros de qualidade de vida; o segundo em 2014, com tônica científica e cultural, aberta a
possibilidade de sua realização fora do país, dependendo da viabilidade financeira e
interesse dos associados a ser manifestado no final de 2013.

REALIZADO

Realizações


No período de 15 a 18 de agosto de 2013 foi realizado o VI Encontro de
Qualidade de Vida no Grande Hotel São Pedro, com público recorde de 147
participantes. O evento contou com programação de palestras e atividades voltadas ao bem estar. Entre 7 e 8 de agosto de 2014, a AMATRA XV
realizou o 4º Seminário Internacional da AMATRA XV, em Santiago no
Chile, que contou, além da programação científica, com visita às Cortes
Judiciais Chilenas, permitindo o congraçamento e troca de experiências com os juízes daquele país.
Ambos os eventos contaram com participação recorde de associados em relação às edições anteriores.
Para o Seminário Internacional, a AMATRA XV logrou deferimento em requerimento ao TRT-15 para
pagamento de diárias aos participantes. Esses encaminhamentos podem ser consultados nas áreas do
site: 4º Seminário Internacional da AMATRA XV no Chile - Providências no TRT-15.

57 - Adequação das ações e eventos científicos, culturais e sociais à efetiva
demanda dos associados (quantidade e conteúdos) e à capacidade de custeio da
AMATRA XV.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV promoveu inúmeros eventos de cunho científico, cultural e social, com vista à demanda dos
associados, a exemplo do 5º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil, realizado em 7 de junho
de 2013, em São José do Rio Preto, do VI Encontro de Qualidade de Vida no Grande Hotel São Pedro,
realizado no período de 15 a 18 de agosto de 2013, no Grande Hotel São Pedro, da 5ª Semana Jurídica da
AMATRA XV em Indaiatuba, realizada em 7 e 8 de maio de 2014, do 4º Seminário Internacional da AMATRA
XV, realizado no período de 7 a 8 de agosto de 2014, em Santiago, Chile. Para possibilitar a realização
desses eventos, várias iniciativas foram tomadas para a prospecção de patrocínios. O esforço na gestão
permitiu a obtenção de patrocínios em montante que superou R$630.000,00. Em outra frente, houve
firme atuação da AMATRA XV no Conselho da EJUD para que os eventos científicos e culturais disponibilizados pela Escola atendessem também à efetiva necessidade dos associados e requerimentos foram
apresentados com vista a possibilitar a integral e efetiva participação de todos os magistrados, mediante o
pagamento de diárias nas hipóteses previstas, bem como o cômputo dessas atividades como de formação
continuada. Os encaminhamentos dessas ações podem ser consultados em várias áreas do site, tais como:
EJUD-15 - Regulamentação Contagem Atividades do PTJC, EJUD 15 - Diárias- Fixação Critérios Pernoite e
Aposentados – Atividades do TRT-15 e Inclusão Institucional.
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8ª DIRETRIZ

AÇÕES CIENTÍFICAS, CULTURAIS E SOCIAIS

58 - Modernização da estrutura e layout do Jornal da AMATRA XV e criação de
novas seções como, por exemplo, espaço para divulgação da atuação jurisdicional dos associados.

REALIZADO

Realizações


Foram publicadas 6 (seis) edições do Jornal da AMATRA XV, com periodicidade quadrimestral, e com a
modernização da estrutura e do layout desde a primeira edição veiculada na atual gestão. Como os
magistrados não se debruçam apenas sobre a atividade jurisdicional, foram criadas novas seções, como
“Gente Nossa”, “Nossas Histórias” e “Dicas de Viagem”, nas quais os associados trataram de questões que
ultrapassam a atividade profissional. O jornal passou a publicar a seção “De Olho nos Projetos”, destinada
ao acompanhamento de matérias legislativas de interesse da 15ª Região, bem como, em alguns exemplares, a seção “AMATRA em Ação”, com o resumo das informações sobre o acompanhamento dos requerimentos apresentados e com a indicação da situação atual de cada um deles. Finalmente, a seção “Giro de
Notícias”, passou a reproduzir as principais notícias de interesse associativo. A íntegra de todas as edições
pode ser conferida na área do site: Jornal da AMATRA XV.

59 - Inclusão de temáticas de interesse específico para o juiz aposentado nos
eventos científicos, culturais e sociais da AMATRA XV.

REALIZADO

Realizações


44

No VI Encontro de Qualidade de Vida no Grande Hotel São Pedro em 2013, a AMATRA XV incentivou a
participação com temática de interesse dos aposentados. Houve também incentivo à participação, em
vários eventos da associação e da ANAMATRA, com custeio de inscrições e pagamento de auxílio, e
inclusive pagamento de ajuda específica aos aposentados no importe da diária percebida pelos magistrados da ativa, para os participantes do 4º Seminário Internacional da AMATRA XV em 2014. Em outra frente,
a AMATRA XV protocolou requerimento solicitando à Presidência do TRT-15 fosse facultada e incentivada
a participação de Magistrados aposentados nas bancas de concurso do TRT-15 e formulou requerimento
ao Diretor da Escola Judicial para que fosse incentivada a maior participação institucional dos Magistrados
aposentados nas atividades da Escola, como pode ser conferido na área: Aposentados – Atividades do
TRT-15 e Inclusão Institucional. Além disso, foram realizados encontros anuais de confraternização dos
aposentados, em setembro de 2013 o 7º Encontro Anual dos Magistrados Aposentados, e em julho de
2014 o 8º Encontro Anual dos Magistrados Aposentados, com a homenagem e entrega de placa a todos os
associados que se aposentaram durante a gestão no período anterior a cada evento (iniciativa da atual
gestão). De igual sorte, foram realizadas reuniões específicas da AMATRA XV com os associados aposentados, em julho de 2013 e novembro de 2014, para discussão e encaminhamento de questões específicas
dos aposentados, como pode ser conferido nas áreas do site: Reunião da AMATRA XV com os Magistrados
Aposentados - 2013 e Reunião da AMATRA XV com os Magistrados Aposentados - 2014.
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8ª DIRETRIZ

AÇÕES CIENTÍFICAS, CULTURAIS E SOCIAIS

61 - Apoio a eventos regionais, de acordo com a demanda de cada circunscrição, com
organização administrativa, financeira e técnica descentralizada.

REALIZADO

Realizações


No período, houve a realização de duas reuniões periódicas com a AMATRA XV em cada uma das circunscrições, ocasiões em que foram promovidas confraternizações, organizadas pelos respectivos Diretores
Regionais. As datas, locais e informações de cada uma das reuniões podem ser consultadas nas áreas do
site: Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Sorocaba – 2013, Reunião Periódica da
AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio Preto – 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na
Circunscrição de Bauru – 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de São José dos
Campos - 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas - 2013, Reunião
Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Araçatuba - 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na
Circunscrição de Presidente Prudente – 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de
Sorocaba - 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio Preto - 2014,
Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Ribeirão Preto - 2014, Reunião Periódica da
AMATRA XV na Circunscrição de São José dos Campos - 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na
Circunscrição de Bauru – 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Presidente
Prudente – 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas – 2014 e Reunião
Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Araçatuba - 2015.



Também foram realizadas confraternizações em todas as circunscrições que abrigaram os Seminários
Regionais de Magistrados Vitalícios realizados pela EJUD em 2013, como pode ser conferido nas seguintes
áreas do site: Confraternização da AMATRA XV com os Associados de Ribeirão Preto e Bauru,
Confraternização da AMATRA XV com os Associados de São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente
Prudente, Confraternização da AMATRA XV com os Associados de Campinas e Confraternização da
AMATRA XV com os Associados de Sorocaba e São José dos Campos.



Em outra frente, a AMATRA XV promoveu confraternizações de final de ano em todas as circunscrições,
em 2013 e em 2014, como também pode ser conferido nas seguintes áreas do site: Confraternização de
Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de Ribeirão Preto – 2013, Confraternização de Final de Ano
da AMATRA XV na Circunscrição de Presidente Prudente -2013, Confraternização de Final de Ano da
AMATRA XV na Circunscrição de São José dos Campos - 2013, Confraternização de Final de Ano da
AMATRA XV na Circunscrição de Bauru - 2013, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na
Circunscrição de Araçatuba - 2013, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de
Sorocaba - 2013, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio
Preto - 2013, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas - 2013,
Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio Preto - 2014,
Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de Bauru – 2014, Confraternização de
Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de Ribeirão Preto – 2014, Confraternização de Final de Ano
da AMATRA XV na Circunscrição de Sorocaba – 2014, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na
Circunscrição de Campinas – 2014, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de
Araçatuba – 2014, Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de Presidente
Prudente - 2014 e Confraternização de Final de Ano da AMATRA XV na Circunscrição de São José dos
Campos - 2014.

61 - Afirmação da autonomia associativa na busca de patrocínios para as ações e eventos
científicos, culturais e sociais, ante a clara independência entre os objetivos institucionais
e a atividade jurisdicional dos associados.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV obteve patrocínios que, somados, geraram receita de mais de R$ 630.000,00, o que permitiu
a realização de inúmeros eventos científicos, culturais e sociais, alguns dos quais de grande porte, à
exemplo do 5º Seminário Nacional sobre o Trabalho Infantojuvenil, do 4º Seminário Internacional da
AMATRA XV, do VI Encontro de Qualidade de Vida no Grande Hotel São Pedro e da 9ª. edição dos Jogos
Nacionais da ANAMATRA na cidade de Campinas/SP em 2013, realizado em conjunto com a ANAMATRA.
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8ª DIRETRIZ

AÇÕES CIENTÍFICAS, CULTURAIS E SOCIAIS

62 - Ênfase na cooperação e realização conjunta de eventos científicos e culturais com a
EJUD-15, consolidando na prática o convênio existente entre as entidades.

REALIZADO

Realizações


Em agosto de 2013, foi assinado o Termo de Cooperação 5/2013, entre AMATRA XV, ESMAT 15, TRT-15 e
EJUD-15, com a finalidade de promover programas institucionais de cooperação científica, jurídica e
pedagógica, além da realização conjunta de congressos, cursos, seminários e palestras de conteúdo
jurídico. Referido convênio serviu de modelo para a proposta de termo de cooperação entre as Escolas
Judiciais e as Escolas Associativas de todo o País, como foi aprovado na 40ª reunião do Conselho Nacional
das Escolas de Magistratura do Trabalho (CONEMATRA), em Manaus. Tais encaminhamentos podem ser
conferidos na área do site: Consolidação Convênios AMATRA XV - ESMAT 15 - TRT 15 - EJUD 15. Com base
no Termo de Cooperação, foram promovidos vários eventos com apoios e realizações conjuntas, sendo o
exemplo mais marcante o 1º Encontro Institucional de Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região e AMATRA XV. O Termo de Cooperação também permitiu a regulamentação da contagem,
como atividade de formação continuada, das atividades do PTJC, como pode ser conferido nas seguintes
áreas do site: EJUD-15 - Regulamentação Contagem Atividades do PTJC, PTJC - Averbação de Atividades
de 2013 e PTJC - Averbação de Atividades de 2014.

63 - Fomento à participação de outras AMATRAS nos eventos a serem realizados.

REALIZADO

Realizações


Em 2013 foi franqueada a participação de associados da AMATRA 2 no VI Encontro de Qualidade de Vida
no Grande Hotel São Pedro. Em agosto de 2014, a AMATRA XV, juntamente com a AMATRA 2, realizou a 1ª
Edição dos Jogos Regionais de São Paulo. Houve também vários encontros, especialmente para treinamento e jogos da equipe de futebol da AMATRA XV, inclusive jogos com a AMATRA 2.

9ª DIRETRIZ

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

64 - Reformulação administrativa e financeira, com reestruturação de procedimentos e atribuições do quadro de pessoal.

REALIZADO

Realizações
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Foi levada a cabo uma completa reformulação administrativa e financeira da AMATRA XV, com reestruturação de procedimentos e atribuições do quadro de pessoal, inclusive com a criação de cargo para a
gerência da entidade. Houve aumento de quadro de pessoal no período, com o objetivo de adequação às
novas demandas da entidade. Nessa mesma linha, em 3 de fevereiro de 2015, foi inaugurada oficialmente a
nova sede da AMATRA XV e da ESMAT 15 para atender às necessidades das atividades crescentes das
entidades. A aquisição da nova sede objetivou, ao mesmo tempo, propiciar uma digna área de trabalho
para os empregados e um adequado local para o atendimento dos associados. Além disso, foi pautada pela
condição de que não houvesse ônus para os associados, ou seja, qualquer instituição de contribuição
extraordinária. Com a aquisição desses imóveis, a AMATRA XV passou a deter a totalidade do piso do
segundo andar do edifício que ocupava, mais do que o dobro da área anterior, e três vezes mais vagas na
garagem. Após a aquisição dos novos imóveis, seguiu-se uma ampla reforma. Os principais documentos e
andamentos da questão podem ser encontrados na respectiva área no site: Sede da AMATRA XV –
Ampliação do Espaço e Estrutura.
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9ª DIRETRIZ

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

65 - Manutenção das dotações orçamentárias vinculadas às circunscrições e
publicação, ao final de cada ano, de demonstrativo das despesas.

REALIZADO

Realizações


Foram mantidas as dotações orçamentárias vinculadas às circunscrições e publicados, ao final de cada
ano, os demonstrativos das despesas. Todas essas informações financeiras podem ser conferidas na área
do site: Informações Financeiras - AMATRA XV. Paralelamente, houve o incremento gradativo dessas
dotações, atingindo, ao final da gestão, os seguintes valores: Circunscrição de Araçatuba - R$ 1.500,00;
Circunscrição de Bauru - R$ 3.300,00; Circunscrição de Campinas - R$ 8.000,00; P. Prudente - R$
1.800,00; Ribeirão Preto -R$ 5.500,00; Circunscrição de S. J. Preto- R$ 3.400,00; Circunscrição de S.J.
Campos - R$ 3.500,00; Circunscrição de Sorocaba - R$ 3.000,00; Tribunal -R$ 3.000,00. Registra-se que
para as despesas das circunscrições com eventos de confraternizações do final do ano de 2015 são
destinadas cotas suplementares no mesmo montante da cota anual.

66 - Ampliação da informatização dos serviços da Secretaria da Associação e
ampliação do controle financeiro através da consolidação da utilização de
software voltado para esse gerenciamento.

REALIZADO

Realizações


Não só a ampliação da informatização dos serviços da secretaria foi levada a cabo, como também houve
prosseguimento na política de padronização dos softwares e ferramentas de informática utilizados,
inclusive com ênfase à utilização de ferramentas que disponibilizem informações e computação em
nuvem. Houve aquisição e troca de vários equipamentos de informática, objetivando a reposição daqueles
obsoletos e a padronização desses equipamentos. Desde o início da gestão foi instalado software voltado
para o gerenciamento financeiro e atualmente há um empregado com atribuições específicas, exclusivamente para cuidar das questões financeiras da entidade. Cumpriu-se cabalmente a obrigação estatutária
específica que prevê o envio ao Conselho Fiscal, anualmente, no mês de novembro, de proposta orçamentária para o ano subsequente, inclusive a proposta orçamentária para o ano de 2013 que não havia
sido elaborada.

67 - Compromisso com o equilíbrio financeiro na administração da AMATRA XV
através da adoção de ações efetivas para que as despesas não ultrapassem as
receitas, especialmente com a permanente busca da redução das despesas, sem
prejuízo às atividades da associação.

REALIZADO

Realizações


Compromisso cumprido. O resultado desse compromisso pode ser facilmente constatado na atual
gestão, merecendo destaque a nítida reversão da tendência de déficits nas contas da AMATRA XV. Na atual
gestão, até dezembro de 2014, logrou-se obter superávit nas contas da AMATRA XV no importe de
R$525.263,68. Com isso, o patrimônio líquido da AMATRA XV durante os anos de 2013 e 2014 passou de
R$480.334,66 para R$1.031.796,04. Trata-se de um aumento de praticamente 115%. No mesmo período
da atual gestão, as reservas acumuladas passaram de R$234.925,92 para R$463.187,76. O aumento beira
os 100% e estima-se patamar de reservas superior a R$500.000,00 ao final da gestão. Maior importância
tem esse resultado ao se analisar o contexto de realização de inúmeros eventos e iniciativas, a exemplo de
evento do porte dos Jogos Nacionais em 2013 e da iniciativa da aquisição da nova sede com a ampla
reforma efetuada nos imóveis. Houve o empenho e o esforço de toda a Diretoria e do Conselho Fiscal da
AMATRA XV nesse particular. Ademais, o esforço para prospecção de patrocínios para as diversas atividades da AMATRA XV surtiu efeito. Durante a gestão esses patrocínios superaram R$630.000,00. Todas essas
informações financeiras podem ser conferidas na área do site: Informações Financeiras - AMATRA XV.
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68 - Aperfeiçoamento da área “Amatra XV em Ação” para facilitar consulta e
últimos andamentos dos requerimentos administrativos e ações judiciais,
mantida a supervisão desse conteúdo pela Comissão de Acompanhamento de
Demandas, bem como ali incluir informações sobre outras ações de interesse
dos associados.

REALIZADO

Realizações


A área “AMATRA XV em Ação” foi completamente reformulada e aperfeiçoada para facilitar consulta e últimos andamentos dos requerimentos
administrativos e ações judiciais, mantida a supervisão desse conteúdo
pela Comissão de Acompanhamento de Demandas. Ali foram incluídas
várias informações sobre outras ações de interesse dos associados.
Atualmente são mais de 80 ações cadastradas e mais de 1.000 (um mil)
andamentos existentes sobre as mais diversas ações.

68 - Criação de endereços eletrônicos específicos para que solicitações e
proposições sejam encaminhadas diretamente ao respectivo Diretor
responsável.

REALIZADO

Realizações


Cumprido. Além do e-mail já existente presidencia@amatra15.org.br,
foram criados os seguintes endereços eletrônicos específicos para que as
solicitações e proposições sejam encaminhadas diretamente ao respectivo Diretor responsável: vicepresidencia@amatra15.org.br; secretariogeral@amatra15.org.br; diretoradministrativo@amatra15.org.br; diretorlegislativo@amatra15.org.br; diretorprerrogativas@amatra15.org.br;
diretorcultural@amatra15.org.br; diretorsocial@amatra15.org.br; diretorc o m u n i c a c a o @ a m a t r a 1 5 . o r g . b r ; d i r e t o r d i r e i t o s h u m anos@amatra15.org.br; diretoresportes@amatra15.org.br; diretoraposentados@amatra15.org.br; diretoraracatuba@amatra15.org.br; diretorbauru@amatra15.org.br; diretorcampinas@amatra15.org.br; diretorpresidenteprudente@amatra15.org.br; diretorribeiraopreto@amatra15.org.br; diretorsjriopreto@amatra15.org.br;
diretorsjcampos@amatra15.org.br; diretorsorocaba@amatra15.org.br; conselhofiscal@amatra15.org.br.



Ademais, na Secretaria da AMATRA XV, foram disponibilizados os seguintes e-mails: gerencia@amatra15.org.br, convenios@amatra15.org.br e cadastro@amatra15.org.br, além dos e-mails já
existentes: falecom@amatra15.org.br, financeiro@amatra15.org.br, e comunicacao@amatra15.org.br .

69 - Reavaliação dos convênios existentes e estabelecimento de outros de
acordo com o interesse dos associados, especialmente nas diversas circunscrições. Tratativas com outras instituições de classe para disponibilização de
convênios aos associados da AMATRA XV.
Realizações
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Houve uma completa reavaliação dos convênios existentes a partir de
consulta aos associados e levantamento de necessidades pelos Diretores
Regionais. Encontra-se em curso tratativas para que haja extensão, aos
associados da AMATRA XV, de todos os convênios disponíveis aos associados da APAMAGIS, adotando-se a mesma sistemática dos convênios da
APMP. Foram editados três guias de convênio na atual gestão em 2013,
2014 e 2015. Houve também o cadastro no novo site de todos os convênios com as atualizações devidas. Todos os convênios podem ser conferidos na área do site: Informações/Convênios.

REALIZADO
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70 - Aprimoramento do processo de democratização da gestão associativa,
ampliando as consultas através das ferramentas eletrônicas.

REALIZADO

Realizações


Criação no site da ferramenta consultas eletrônicas no início de 2014 e realização de duas consultas
eletrônicas sobre: Assistentes de Juízes Substitutos - Ampliação do Banco de Servidores, em março de
2014; e Proposta de Direito ao Assento e Voz para OAB no TRT-15, em abril de 2014. Realização de 5
assembleias na modalidade eletrônica, sendo quatro extraordinárias: AGE para Discussão da Pauta Referência, Instituição de Pecúlio e
Assistência Jurídica, em setembro de 2013; AGE – Alteração
Estatuto Social da AMATRA XV, em novembro de 2014 (exclusivamente na modalidade eletrônica); AGE – Alteração Estatuto Social
da ESMAT 15, em novembro de 2014 (exclusivamente na modalidade eletrônica); e AGE - Validação da Legitimação Extraordinária da
ANAMATRA na ACO 2511 (Auxílio-Moradia), em dezembro de 2014
(exclusivamente na modalidade eletrônica); e uma ordinária
Eleições AMATRA XV e ESMAT 15 – Biênio 2015/2017 – AGO e
Demais Providências em fevereiro de 2015.

71 - Visita periódica do Presidente da AMATRA às diversas sedes de circunscrições, bem como a outras cidades a pedido dos associados.

REALIZADO

Realizações


Durante a gestão houve a realização de duas reuniões periódicas com a AMATRA XV em cada uma das
circunscrições, ocasiões em que foram promovidas confraternizações, organizadas pelos respectivos
Diretores Regionais. As datas, locais e informações de cada uma das reuniões podem ser consultadas nas
áreas do site: Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Sorocaba – 2013, Reunião Periódica
da AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio Preto – 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na
Circunscrição de Bauru – 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de São José dos
Campos - 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas - 2013, Reunião
Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Araçatuba - 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na
Circunscrição de Presidente Prudente – 2013, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de
Sorocaba - 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de São José do Rio Preto - 2014,
Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Ribeirão Preto - 2014, Reunião Periódica da
AMATRA XV na Circunscrição de São José dos Campos - 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na
Circunscrição de Bauru – 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Presidente
Prudente – 2014, Reunião Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Campinas – 2014 e Reunião
Periódica da AMATRA XV na Circunscrição de Araçatuba - 2015.

72 - Atuação efetiva em prol da restrição da atuação de servidores do TRT-15
em procedimentos de interesse de Magistrados, especialmente no que pertine
às “informações” e aos “pareceres” de cunho manifestamente decisórios que
sepultam qualquer margem de discricionariedade ao Administrador.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV atuou permanentemente nessa questão, apontando e se insurgindo nas hipóteses em que,
em procedimentos de interesse de magistrados, surgiram “informações” ou “pareceres” de cunho manifestamente decisórios de servidores do TRT-15, prejudicando sobremaneira a discricionariedade ao
Administrador.
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73 - Postura política transparente em relação aos assuntos encaminhados no
âmbito da Diretoria da AMATRA XV, com utilização de todos os meios de
comunicação para divulgação, especialmente o“Boletim da AMATRA XV”.

REALIZADO

Realizações




Todos os assuntos encaminhados no âmbito da Diretoria da AMATRA XV foram objeto de pautas previamente publicadas e divulgadas, conforme pode ser conferido na área do site: Atas e Pautas de Reuniões de
Diretoria e Conselho Fiscal. Facultou-se aos associados a apresentação de sugestões para inclusão de
questões para deliberação em cada uma dessas reuniões de diretoria. Publicou-se, ademais, imediatamente após cada reunião, a ata provisória de cada uma delas, bem como a ata definitiva após a aprovação
pela Diretoria. Foram realizadas reuniões de Diretoria nas seguintes datas: 26/04/2013, 14/06/2013,
02/08/2013, 13/09/2013, 08/11/2013,
24/01/2014, 14/03/2014, 25/04/2014,
2 5 / 0 7 / 2 0 14, 1 2 / 0 9 / 2 0 14, 0 7 / 1 1 / 2 0 14 e
27/02/2015.
Em outra frente, houve a criação e veiculação do
“Boletim da AMATRA XV” desde o início da gestão
em abril de 2013 e disponibilização permanente
das mais de 160 edições para consulta dos
associados na área Boletim Eletrônico.

74 - Ações que visem à consolidação e incremento da participação da AMATRA
XV nas instâncias e órgãos do TRT-15.

REALIZADO

Realizações


A AMATRA XV procurou incrementar sua participação em todas as instâncias e órgãos do TRT-15, participando ativamente das Comissões que integra. Além das ações para permitir a participação da AMATRA XV
em outras Comissões, consoante indicado em tópico específico, a AMATRA XV também se fez presente
durante toda a discussão do novo Plano Estratégico do TRT-15 para o período 2015/2019, envolvendo os
associados no debate e participando de forma ativa nas proposições, como pode ser conferido na área
Planejamento Estratégico no TRT-15 - Acompanhamento e Proposições. Em outra frente, a AMATRA XV se
fez presente em todas as sessões do Órgão Especial e do Tribunal Pleno Administrativo do TRT-15, nas
seguintes datas: 18/04/2013, 16/05/2013, 04/07/2013, 22/08/2013, 03/10/2013, 07/11/2013, 12/12/2013,
13/02/2014, 20/03/2014, 10/04/2014, 22/05/2014, 26/06/2014, 21/08/2014, 18/09/2014, 16/10/2014,
13/11/2014, 12/02/2015 e 19/03/2015.

75 - Diálogo permanente com outras associações de classe visando à atuação
conjunta em matérias de interesse da AMATRA XV.

REALIZADO

Realizações
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A AMATRA XV estabeleceu canais de diálogos de várias formas, seja através da realização de eventos e atos
conjuntos, seja através da realização de reuniões. Como exemplo de eventos conjuntos pode-se citar: I
Simpósio de Direito do Trabalho Desportivo de Campinas em 2013 e a I Conferência Internacional de
Direito Desportivo Comparado e II Simpósio Nacional de Direito do Trabalho Desportivo em 2014. De igual
sorte, várias foram as participações em atos contra medidas que poderiam atingir a Magistratura, a exemplo da participação em Colóquio Contra a PEC 33/2011, que procurava intervir na forma como é exercido
o controle de constitucionalidade das leis e submeter as decisões do STF ao controle pelo Congresso
Nacional. Além disso, a AMATRA XV participou da criação em 2014 de um fórum de discussão permanente
que reuniu várias entidades paulistas da Magistratura, Ministério Público e Advocacia, tais como: AMATRA
2, Associação Paulista de Magistrados, Ajufesp, OAB-SP, Associação dos Advogados Trabalhistas de São
Paulo, Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP), Associação dos Advogados de São Paulo,
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, Ministério Público do Trabalho da 2ª Região e o
Movimento de Defesa da Advocacia (MDA).
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76 - Apreciação e resposta de requerimentos encaminhados à Diretoria da
AMATRA XV no prazo de 10 (dez) dias ou até a próxima Reunião de Diretoria
caso o assunto demande deliberação presencial.

REALIZADO

Realizações


Todos os requerimentos de associados encaminhados à Diretoria da AMATRA XV foram apreciados no
prazo de 10 (dez) dias nas hipóteses de liberação virtual, ou na Reunião de Diretoria subsequente caso o
assunto demandasse deliberação presencial.

77 - Tratativas para viabilização do I Encontro Institucional TRT-15 e AMATRA
XV, com a participação de todos os Magistrados do Regional para tratar
abertamente e de forma propositiva dos principais problemas da Magistratura
do Trabalho da 15ª Região.

REALIZADO

Realizações


Foram inúmeras as tratativas para viabilização do 1º Encontro
Institucional de Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da
15ª Região e AMATRA XV. Como resultado, entre 10 e 12 de setembro de 2014, o evento foi realizado pela primeira vez em nosso
Regional, com participação de cerca de 400 magistrados da 15ª
Região. Cada magistrado participou de duas oficinas, que trataram
dos seguintes temas: relacionamento profissional na magistratura,
valorização da magistratura, execução, saúde, PJe, estrutura de
pessoal, remuneração e estrutura jurisdicional. Toda a programação e as demais informações sobre o evento pode ser conferida na
área: 1º Encontro Institucional de TRT-15 e da AMATRA XV. Os vídeos das oito plenárias do Encontro
podem ser acessados na área do site: TV AMATRA XV.

78 - Defesa intransigente da gestão administrativa do Poder Judiciário pelos
Magistrados.

REALIZADO

Realizações


Essa defesa foi intransigente, especialmente no andamento das várias ações e postulações que a AMATRA
XV apresentou no âmbito do Poder Judiciário.

79 - Estreitamento do diálogo institucional com o TRT-15 no que pertine a
sugestões e críticas construtivas, seja diretamente com os membros da
Administração, seja com os respectivos Juízes Auxiliares.

REALIZADO

Realizações


O diálogo institucional com o TRT-15 foi efetivo. Além das várias reuniões com os juízes auxiliares, foram
realizadas reuniões periódicas da AMATRA XV com a Presidência do TRT-15 nos dias 16.04.2013,
28.05.2013, 03.06.2013, 10.07.2013, 31.07.2013, 05.09.2013, 08.10.2013, 13.11.2013, 19.12.2013,
25.02.2014, 19.03.2014, 01.04.204, 06.05.2014, 10.06.2014, 15.07.2014, 19.08.2014, 02.10.2014,
06.11.2014 e 14.01.2015. De igual sorte, foram realizadas reuniões periódicas da AMATRA XV com a
Corregedoria do TRT-15 nos dias 01.04.2013, 07.05.2013, 04.06.2013, 30.07.2013, 27.09.2013, 12.11.2013,
11.12.2013, 21.02.2014, 31.03.2014, 21.05.2014, 20.08.2014 e 27.01.2015. Além das reuniões periódicas
outras foram realizadas para tratar de questões específicas. Todas as reuniões periódicas foram objeto de
imediato relato aos associados.
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81 - Pleito para que a AMATRA XV seja consultada e participe da indicação dos
Magistrados que integram as diversas Comissões do TRT-15.

REALIZADO

Realizações


Apresentado o pleito e encampada a proposta, houve requerimento formulado por desembargador para
alteração do Regimento Interno do TRT-15 a fim de que fosse assegurado à AMATRA XV a participação em
várias Comissões do TRT-15. Embora o encaminhamento tenha sido aprovado pela maioria dos integrantes do Tribunal Pleno Administrativo do TRT-15, era necessário quórum qualificado para alteração do
Regimento Interno, que não foi alcançado. Atualmente, a AMATRA XV participa das seguintes Comissões
Permanentes do TRT-15: Comissão de Orçamento, Comissão de Segurança e Comissão Socioambiental.

82 - Iniciativas e ações que contribuam para a participação da primeira
instância na eleição dos membros da administração do TRT-15. Realização de
eleição simulada, pelo menos para o cargo de Presidente do TRT-15, na
hipótese de que tal participação da primeira instância não seja implementada
na próxima eleição em 2014.

REALIZADO

Realizações
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A AMATRA XV tentou viabilizar a aprovação do requerimento apresentado em março de 2013 para que
houvesse a alteração do Regimento Interno do TRT-15, a fim de que fosse estabelecido, a partir de 2014, o
sufrágio direto, secreto e facultativo de todos os magistrados da 15a Região (1o e 2o graus) para a eleição
dos cargos diretivos do TRT-15. Em outubro de 2013, foi apreciada a proposta no Pleno Administrativo do
TRT-15. O voto do relator, a partir do parecer da Comissão de Regimento Interno, foi no sentido de negar a
legitimidade da AMATRA XV para apresentar tal proposta e, superada a preliminar, no mérito reconhecia a
inconstitucionalidade da proposta. A discussão foi intensa a respeito da legitimidade. Em face do placar de
17 a 17 coube ao Presidente do TRT-15 o voto de desempate. Foi reconhecida então a legitimidade. No
mérito, apenas 2 desembargadores votaram pelo acatamento da proposta. Como consequência, prevaleceu por ampla maioria a inconstitucionalidade. Todos os andamentos dessa ação podem ser conferidos na
área do site: Eleições Diretas para o TRT-15. Não
desistimos. Ainda em novembro de 2013, a
AMATRA XV solicitou ao Presidente do TRT-15 que
apresentasse proposta de alteração do
Regimento Interno do TRT-15 para possibilitar a
participação dos juízes de 1º grau em atividade no
processo eleitoral para escolha dos integrantes da
direção do Tribunal, de forma análoga à alteração
aprovada no TRT-4. O Presidente do TRT-15
encampou a ideia e apresentou a proposta à
Comissão de Regimento Interno que examinou a
sugestão e deliberou rejeitar a proposta, mas
decidiu remetê-la ao Tribunal Pleno. Na sessão do
Tribunal Pleno Administrativo do TRT-15, em
setembro de 2014, foi rejeitada, por 29 votos a 14.
Todos os andamentos dessa ação podem ser
conferidos na área do site: Participação de Juízes
na Escolha dos Dirigentes do TRT-15. Por fim,
reputou-se prejudicada a realização da eleição
simulada para o cargo de Presidente do TRT-15,
haja vista que mesmo tendo havido provocação
da AMATRA XV no particular, houve efetivamente
somente uma candidatura para o cargo.
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Evolução das Reservas da AMATRA XV na
Gestão 2013/2015
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Resultado Financeiro Acumulado
na Gestão da AMATRA XV
(até janeiro de 2015)
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Composição das Gestões 2013/2015
AMATRA XV

COMISSÕES EXTRAESTATUTÁRIAS

Diretoria Executiva
Presidente - Alessandro Tristão
Vice Presidente - Luís Rodrigo Fernandes Braga
Secretário Geral - Robson Adilson de Moraes
Administrativo e Financeiro - Teresa Cristina Pedrasi
Assuntos Legislativos - Ronaldo Oliveira Siandela
Prerrogativas e Assuntos Jurídicos - Fábio Natali Costa
Cultural - Manoel Carlos Toledo Filho (desligou-se em 05/12/14)
Social e Eventos - Alzeni Aparecida de Oliveira Furlan
Comunicação Social e Informática - Gothardo Rodrigues
Backx Van Buggenhout
Direitos Humanos e Cidadania - Cristiane M. Rondelli
Esportes e Qualidade de Vida - José Antonio Dosualdo
Aposentados - Genésio Vivanco Solano Sobrinho

Comissão de Acompanhamento de Demandas
Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira
Mauro César Luna Rossi (desligou-se em 22/10/2014)
Rafael Marques de Setta
Hermelino de Oliveira Santos

Diretores Regionais
Regional de Araçatuba - Sidney Xavier Rovida
Regional de Bauru - Ana Cláudia P. Ferreira de Lima
Regional de Campinas - Saint-Clair Lima e Silva
Regional de Pres. Prudente - Regis A. Bersanin Niedo
Regional de Ribeirão Preto - Rodrigo Penha Machado
Regional de S. J. do Rio Preto - Daniela R. F. Borges
Regional de S. J. dos Campos - Antonia Sant'ana
Regional de Sorocaba - Tony Everson Simão Carmona
Comissão de Prerrogativas
Samuel Hugo Lima
Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza
Rita de Cássia Scagliusi do Carmo
Levi Rosa Tomé (desligou-se em 05/12/14)
Paulo Bueno Cordeiro de Almeida Prado Bauer
Fábio Natali Costa
Conselho Fiscal
Maria Madalena de Oliveira
Marcelo Schmidt Simões
Edson da Silva Júnior

ESMAT 15
Diretoria Executiva
Diretor Geral - Alessandro Tristão
Administrativo e Financeiro-Ana Paula P. Lockmann
Cursos de Duração Continuada - Hélio Grasselli
Cursos de Curta Duração - Kathleen M. Zarins Stamato
Convênios e Parcerias - Caio Rodrigues M. Passos
Conselho Acadêmico
Manoel Carlos Toledo Filho
Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani
Maria da Graça Bonança Barbosa
Laura Bittencourt Ferreira Rodrigues
Décio Umberto Matoso Rodovalho
Camila Ceroni Scarabelli
Conselho Fiscal
Maria Madalena de Oliveira
Marcelo Schmidt Simões
Edson da Silva Júnior

Comissão de Aposentados
Célia Aparecida Cassiano Diaz
Eurico Cruz Neto
Melchiades Rodrigues Martins
Comissão Cultural
José Otávio de Souza Ferreira
Marco Antonio de Souza Branco
Newton Cunha de Sena
José Antonio Pancotti
Comissão de Direitos Humanos
Eleonora Bordini Coca
Jorge Luiz Souto Maior
Patrícia Maeda
Ivani Giuliani
Comissão de Esportes e Qualidade de Vida
Helcio Dantas Lobo Junior
Adhemar Prisco da Cunha Neto
Regina Urbano
Lúcio Salgado de Oliveira
Comissão Social e de Eventos
Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla
Marina de Siqueira Ferreira Zerbinatt
Laura Rodrigues Benda
Maria Vitória Breda Vieites
Comissão de Juízes Substitutos
Azael Moura Júnior (desligou-se em 03/11/2014)
Carlos Alberto Frigieri
Gustavo Triandafelides Balthazar
Comissão de Segurança Institucional
Araçatuba - Suzeline Longhi Nunes de Oliveira
Bauru - André Luiz Alves
Campinas - Maria de Fátima Vianna Coelho
Presidente Prudente - Rogério José Perrud
Ribeirão Preto - Marcos da Silva Porto
São J. do Rio Preto - Marcelo Magalhães Rufino
São J. dos Campos - André da Cruz e Souza Wenzel
Sorocaba - Paulo Eduardo Belloti
Comissão de Trabalho, Justiça e Cidadania
Araçatuba - Clóvis Victório Júnior
Bauru - Carlos Roberto Ferraz de Oliveira Silva
Campinas - Adriana Custódio Xavier de Camargo
Piracicaba - Adriene S. de Moura David Diamantino
Ribeirão Preto - Eliana dos Santos Alves Nogueira
S. J. do Rio Preto - Conceição Ap. R. de Petribu Faria
S. J. dos Campos - Fábio Prates da Fonseca
Sorocaba - Déborah Beatriz Ortolan Inocêncio Nagy
(desligou-se em 12/03/2014)
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