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CONTRA O PL 4330/2004, AMATRA-2 É DESTAQUE
NA IMPRENSA. PÁG. 14 E 15 

CONGRESSO REUNIRÁ MINISTROS DO STF, 
TST, DESEMBARGADORES E MAGISTRADOS 
NO FÓRUM RUY BARBOSA

POSSE DE NOVOS JUÍZES, REMOÇÕES E 
PROMOÇÕES A TITULARES E A DESEMBARGADORES

REFORMA 
ADMINISTRATIVA

• 3º Congresso da Magistratura Laboral de São Paulo discute 
o Novo Código do Processo Civil e o Processo do Trabalho e 
homenageia a Desembargadora Maria Doralice Novaes. 

Programação completa na PÁG. 20

• “A Amatra-2 está sempre de portas abertas para apoiar os 
Juízes que atuam neste Tribunal”, afirmou a Juíza Patrícia 
Almeida Ramos, em solenidade para novos juízes no TRT-2. 
PÁGS. 10, 11 E 12

PÁGS. 3, 4, 5 E 6

• REGULARIZAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO 
PARA A 2ª INSTÂNCIA

• CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA 
PROMOÇÕES E DESIGNAÇÕES EM 
CARGOS ADMINISTRATIVOS

São prioridades nos requerimentos da 
AMATRA-2 dirigidos ao TRT-2.

Entidade aguarda retornos e reitera a 
importância nos deferimentos.
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Expediente
Magistratura e Trabalho

PALAVRA DA DIRETORIA

Próximos ao meio do ano, já temos um balanço 
intenso desse 2015. A AMATRA-2 está com diver-
sas reivindicações que aguardam apreciação pelo 
TRT-2 de questões importantes à luta e à valoriza-
ção da Magistratura. Temos que lutar com todas 
as forças para que os projetos tenham retorno, 
com prioridade à reforma administrativa. Segui-
mos com reuniões e solicitações frequentes ao 
andamento das apreciações. Nessa edição, tam-
bém mostramos as que já foram deliberadas, os 
deferimentos e indeferimentos.

Em abril, o país foi surpreendido com a aprova-
ção, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei 
4330/04, que amplia a Terceirização. Assim como 
a ANAMATRA produziu campanha contra esse PL, 
que contou com a participação de alguns artistas 
em manifestações contrárias ao PL 4330, a AMA-
TRA-2 também considerou importante tornar pú-
blico o seu posicionamento.

A Diretoria produziu artigos, deu entrevistas, pu-
blicou carta aberta à sociedade, participou da pro-
moção do ato aqui no Fórum Ruy Barbosa em con-
junto com o Sintrajud e diversas outras entidades. 
Tudo com grande repercussão e reconhecimento. 

Em abril, também estreamos nossa nova pági-
na institucional no Facebook, no endereço www.
facebook.com/amatra2. Se você ainda não visitou, 
não deixe de ir, curtir, participar e acompanhar as 
novidades. Acreditamos que será mais um bom 
canal de comunicação entre nós e, agora, incluin-
do a sociedade também.

Além das novidades institucionais, veja nessa 
edição as novidades culturais, com o III Congresso 
Laboral, entre os dias 21 e 22 de maio; esportivas, 
com os Jogos Nacionais da ANAMATRA, em no-
vembro, em João Pessoa, e sociais, com nossos 
almoços e happy hours de confraternização. 

Para a programação dos nossos associados, 
também já apresentamos o nosso grande encon-
tro anual, que em 2015 terá uma edição “al mare”, 
no navio Rhapsody of the Seas. Tenho certeza de 
que será uma grande oportunidade para aproxi-
mar os laços, trocar reflexões importantes e, claro, 
viver excelente momentos de lazer com familiares, 
amigos e colegas da labuta!

Agende-se desde já! 

Um abraço,

Patricia.

Caros associados,
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AMATRA-2 NA LUTA

ELEIÇÃO DIRETA

AMATRA-2 CONSOLIDA REQUERIMENTOS
DIRIGIDOS AO TRT-2 E SOLICITA RETORNO

Desde maio de 2014, diversos requerimentos da AMATRA-2 aguardam apreciação 
pela Direção do TRT-2. 

Em reunião realizada em 24/03, a Diretoria da AMATRA-2 apresentou documento à 
Presidente do TRT-2, Desembargadora Silvia Devonald, solicitando informações sobre 
requerimentos protocolados pela Entidade que ainda não foram apreciados. São eles:

ASSUNTO DO REQUERIMENTO -  DATA DO PROTOCOLO

• Aumento do número de Servidores - 30/05/14

• Vinculação aos julgamentos - 18/06/14

• Antecipação de diárias - 25/07/14

• Servidores, suspensão da Portaria nº22/2014 - 07/08/14

• Licença prêmio - 08/09/14

• Vinculação aos julgamentos, inclusive na remoção de Magistrados - 14/10/14

• Servidores - Transferência da atividade administrativa para a atividade fim - 
06/11/14

• Critérios objetivos designações - 05/12/14

• Critérios objetivos promoções por merecimento - 10/12/14

• Envio contracheque aposentados - 11/03/15

Em sessão administrativa ordiná-
ria do Tribunal Pleno, em 23/03, foi 
aprovada a proposta de alteração do 
regimento interno para a ampliação 
do rol dos elegíveis via regimental.
Porém, como a proposta não obteve 
maioria absoluta dos votos, não será 
implementada. 

Há um novo projeto a ser proto-

colado que prevê a ampliação do rol de 
elegíveis com a cláusula de barreira, com 
o requisito de cinco anos no cargo como 
Desembargador.

Pesquisa de opinião na Intranet da 
Associação sobre alteração do Regimen-
to Interno do Regional para estender a 
elegibilidade contou com 57 votos favo-
ráveis à ampliação do rol de elegíveis via 

Regimental e 5 contrários.
Em maio, a AMATRA-2 indicou 

o Juiz Marcelo Chamone como re-
presentante da Entidade no Comitê 
Gestor Regional para Implantação da 
Política Nacional de Atenção Prioritá-
ria do 1º Grau de Jurisdição. O Comitê 
também é responsável pela aplicação 
orçamentária da Primeira Instância.

ESTAMOS PRÓXIMOS DA AMPLIAÇÃO DO ROL DE ELEGÍVEIS
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SAIBA MAIS SOBRE OS REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
PELA AMATRA-2 QUE AGUARDAM APRECIAÇÃO PELO TRT-2

CONSOLIDAÇÃO DO AUXÍLIO FIXO
Ampliação e consolidação do sistema 

de “auxílio fixo”, com a designação de 02 
(dois) Juízes por Vara em todas as unida-
des judiciárias da 2ª Região, com mais de 
1000 processos por ano. O projeto consi-
dera o número de Juízes Substitutos e o 
total de processos trabalhistas, inclusive 
em fase de execução, em cada Unidade 
Judiciária do TRT-2.

A continuidade da implantação do Au-
xílio Fixo nas Varas do Trabalho de maior 
movimentação processual do TRT-2, bem 
como com relação ao Auxílio Compartilhado/
Emergencial nas demais Varas do Trabalho.

SUSPENSÃO DE NOVAS VARAS
Suspensão da instalação de novas 

Varas no âmbito da 2ª Região até que a 
estrutura de pessoal (Magistrados e Ser-
vidores) seja normalizada, exceção feita 
à Comarca de Barueri que possui atual-
mente a maior distribuição e acervo de 
processos no âmbito do TRT-2.

REFORMA ADMINISTRATIVA E 
NÚMERO DE SERVIDORES

A AMATRA-2 apresentou requerimento 
para o aumento de número de servidores, 
a imediata suspensão da Portaria GP n.º 
22/2014 e a readequação de seus termos 
à realidade das Unidades Judiciárias.

Realização, em consonância com 
o artigo 202 do Regimento Interno, de 
análise de toda a estrutura de cargos e 
funções, para fins de reforma adminis-
trativa e consequente  readequação fun-
cional, com a participação de Juízes de 
1º Grau para propiciar equilíbrio na distri-
buição de servidores, funções e cargos, 
refletindo diretamente nas lotações das 
Unidades Judiciárias, bem como nas no-
meações do segundo datilógrafo de audi-
ência e do assistente do Juiz Substituto, 
com suas respectivas verbas.

A redução percentual de servidores 
dos órgãos da atividade meio (serviços 
administrativos, Secretarias, Comissões, 
Núcleos, Escolas), provisoriamente, até 
que sejam nomeados novos servidores 

em número suficiente, de forma a se 
cumprir, ao menos, a lotação de 14 Ser-
vidores por Vara, priorizando a atividade 
fim, como requerido pelo CNJ.

SUSPENSÃO DA PORTARIA 
GP nº. 22/2014

Imediata suspensão da Portaria GP 
nº. 22/2014 e a readequação de seus 
termos à realidade das Unidades Judi-
ciárias, com a distribuição e lotação de 
Servidores em número condizente com 
a Resolução 63 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, CSJT – e normas 
subsequentes a ela vinculadas – bem 
como com as demandas em trâmite em 
cada uma delas, consideradas em seu 
universo particular. 

tiça; e a garantia de utilização do Gabinete 
e Assessoria do Desembargador pelo Juiz 
de primeira instância convocado, confor-
me art. 4º, § 1º da Resolução nº 72/2009 
do Conselho Nacional de Justiça.

LICENÇA PRÊMIO
A AMATRA-2 requereu o reconheci-

mento do direito ao usufruto de todas as 
licenças prêmios por tempo de serviço 
não gozadas pelos Associados ao longo da 
carreira na Magistratura, na proporção de 
três meses de licença a cada cinco anos 
de exercício da Magistratura, bem como a 
imediata averbação do reconhecimento do 
benefício no cadastro funcional ou emis-
são da respectiva certidão, entre outras 
especificações. Aguarda parecer do Setor 
de Assuntos Legislativos do TRT-2.

CRITÉRIOS OBJETIVOS DE 
DESIGNAÇÕES

A AMATRA-2 requereu a determinação 
de imediata consulta para preenchimento 
de todas as unidades jurisdicionais com de-
signação por critérios subjetivos, tais como 
setores de conciliação, central de manda-
dos, central de execução, “Vara VASP” e 
Vara do Trabalho de Arujá, possibilitando o 
concurso de todos os Magistrados de Pri-
meira Instância, observando-se o critério 
geral de designação segundo a antiguidade 
na carreira, a fim de assegurar a rotativida-
de e a isonomia entre os interessados. 

CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA 
PROMOÇÕES

A AMATRA-2 defende determinação 
de critérios objetivos e a publicidade das 
notas atribuídas por cada Desembarga-
dor votante aos Juízes concorrentes aos 
concursos para promoção por mereci-
mento para Titularidade de Varas do Tra-
balho e Cargos de Desembargador.

Em 24/04/2015, em documento ende-
reçado à Presidente do TRT-2, Desembar-
gadora Silvia Devonald, a AMATRA-2 reite-
rou pedido para a determinação de critérios 
objetivos e a publicidade das notas.

Requereu-se ainda, com base na 

A AMATRA-2 TEM ENVIDADO TODOS OS ESFORÇOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES
DE TRABALHO DOS MAGISTRADOS, COM DESTAQUE PARA:

A política de metas de 
eficiência operacional, 
apuradas por critérios 
meramente quantitativos 
– adotada na gestão 
estratégica do Poder 
Judiciário – é incompatível 
com a atual e inadequada 
estrutura pessoal e material 
do TRT-2, devendo ser 
revista para que ela não se 
torne inatingível. 

OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 
Nº 72/2009

Suspensão das convocações para atu-
ação na segunda instância realizadas aci-
ma dos limites fixados pelo art. 7º, § 1º, 
alínea “b”, da Resolução nº 72/2009 do 
Conselho Nacional de Justiça; a  adequa-
ção das convocações realizadas para atu-
ação na segunda instância aos limites per-
centuais estabelecidos nos arts. 7º, § 1º, 
“b” e 9º, caput e parágrafos da Resolução 
nº 72/2009 do Conselho Nacional de Jus-
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Resolução 106/2010 do CNJ, que, nas 
promoções por antiguidade, seja edita-
da norma complementar à prevista no 
art. 12, § 2º, VII, do Regimento Interno do 
Regional, prevendo procedimento admi-
nistrativo assegurando o pleno exercício 
ao direito à ampla defesa (art. 5º, LV e 
93, II, d, da Constituição Federal) antes da 
proclamação do resultado.

VINCULAÇÃO DE MAGISTRADOS AOS 
JULGAMENTOS NAS REMOÇÕES

Requereu a regulamentação da Con-
solidação das Normas da Corregedoria 
(Provimento GP/CR n. 13/2006) às regras 
legais atinentes à vinculação do Magis-
trado no julgamento das causas, corri-
gindo a distorção existente na remoção 
de Juízes Titulares.

DIÁRIAS
A AMATRA-2 requereu pagamento re-

ferente à complementação de diárias para 
cada um dos Juízes Substitutos aprovados 
no 39º Concurso da Magistratura do TRT-2, 
que participaram do 18º Curso de Formação 
Inicial da ENAMAT em Brasília, de 23 de fe-
vereiro a 27 de março de 2015. Em 30/04, 
a AMATRA-2 reiterou pedido de pagamento 
referente à complementação de diárias para 
cada um dos Juízes Substitutos aprovados 
no 39º Concurso da Magistratura do TRT-2 
em documento endereçado à Presidente do 
TRT-2, Desembargadora Silvia Devonald. 
No documento, a AMATRA-2 ressalta que 
pedidos similares em relação aos Juízes 
aprovados no 37º Concurso da Magistratura 
do TRT-2 (14º Curso de Formação Inicial) e 
Juízes aprovados no 38º Concurso da Ma-
gistratura do TRT-2 (16º Curso de Formação 
Inicial) foram apreciados e deferidos pela 
Administração do TRT-2.

Apresentou requerimento para ante-
cipação do pagamento de diárias nas hi-
póteses de deslocamento do Juiz Substi-
tuto para atuação em Varas pertencentes 
a outras Circunscrições que não aquela a 
que está vinculado, a fim de que melhor 
sirvam a seu propósito de custear despe-
sas de deslocamento.

A AMATRA-2 estuda projeto a ser apre-
sentado à Administração do TRT-2, de 
aperfeiçoamento-ampliação do sistema de 
concessão das diárias, capaz de abranger 
deslocamentos entre circunscrições e ou-
tras hipóteses que geram despesas de lo-
comoção aos Juízes Substitutos e Titulares.

A Presidente Patricia Almeida Ramos, o Vice-Presidente Fábio Ribeiro da Ro-
cha e os Diretores da AMATRA-2, Desembargadora Ivete Ribeiro, Leonardo Griza-
goridis da Silva e Katiussia Maria Paiva Machado, estiveram na Sede do Tribunal 
Superior do Trabalho, em Brasília, nos dias 25 e 26 de março.

A diretoria se reuniu com diversos Ministros, entre eles o Vice-Presidente, 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, e com o Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho, Ministro João Batista Brito Pereira. 

Durante o encontros, abordaram as dificuldades dos Magistrados de 1ª Ins-
tância, com o crescente volume processual, e pediram apoio para a aprovação do 
Projeto de Lei 8307/2014, que cria cargos de servidores e funções em comissão 
no TRT-2 e de outras proposições de interesse da Magistratura do Trabalho.

MINISTROS DO TST RECEBEM 
DIRETORES DA AMATRA-2

CORREGEDOR DO TST ELOGIA
INICIATIVAS DA AMATRA-2

O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Ministro João Batista Brito Ferrei-
ra, elogiou as iniciativas da AMATRA-2 que melhoraram as condições de trabalho 
dos Juízes de 1º Grau, tais como a implantação do Auxílio Fixo em algumas Varas 
do Trabalho da 2ª Região (de acordo com a movimentação processual e o número 
total de processos) e a concessão de Servidor Auxiliar para Juiz Substituto; e 
informou que na sua gestão dará prioridade à melhoria das condições de trabalho 
dos Juízes de 1ª Instância.

REQUERIMENTOS
DEFERIDOS

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
O pagamento de auxílio alimentação aos Magistrados com direito ao 

benefício, após requerimento da AMATRA-2 à Administração do TRT-2

AUXÍLIO FIXO E COMPARTILHADO
As Varas do Trabalho das Comarcas de Santos, Guarulhos e São Ber-

nardo do Campo terão a continuidade da implantação do Auxílio Fixo, 
incluindo processos na fase de execução, como Unidades Judiciárias 
de maior movimentação processual. O deferimento, pela Administração 
do TRT-2, acolhe parcialmente o projeto apresentado pela AMATRA-2.
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URV: ASSOCIADOS DEVEM PROVIDENCIAR
PROCURAÇÕES E AUTORIZAÇÕES

Os documentos relativos à perícia dos valores pagos a título de URV 
pelo TRT-2 de alguns Associados já foram disponibilizados. Os interes-
sados em executar as referidas diferenças devem fornecer procuração 
e autorização à ANAMATRA. O prazo prescricional para executar as 
diferenças é 13/03/2016, posto que a prescrição da referida ação foi 
interrompida em 13.09.2013, com o ajuizamento de ação de protesto.

AMATRA-2 BUSCA 
IGUALDADE NAS CONDIÇÕES 
DE TRABALHO A TITULARES 
E SUBSTITUTOS

A AMATRA-2 renova seu apoio institucional aos 
Atos GP 17/2013 e 02/2014, que regulamentam as 
atividades do Servidor Auxiliar do Juiz Substituto.

Fruto de iniciativa da própria Entidade, os Atos 
corrigiram distorção histórica entre os Magistrados 
Titulares e Substitutos, em busca da igualdade nas 
condições de trabalho.

Há informações de que outros Tribunais Regionais 
do Trabalho estão seguindo essa iniciativa do TRT da 
2ª Região.

A  Diretoria da AMATRA-2 também investe esfor-
ços para acelerar a tramitação do Projeto de Lei nº 
8307/2014, que cria cargos de Servidores no TRT-2. A 
proposição encontra-se na Câmara dos Deputados. O 
projeto também será analisado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça.

AMATRA-2 LUTA PELOS 
APOSENTADOS NO 
CONGRESSO NACIONAL

A Diretoria da AMATRA-2 continua com esforços 
em Brasília para participar de atividades articuladas 
que visam a aprovação da PEC 63/2013 (ATS), do Adi-
cional por Tempo de Serviço, no Congresso Nacional. 

A AMATRA-2 segue com todos os esforços para a 
aprovação da PEC 555/2006, que exclui a cobrança 
de contribuição previdenciária sobre os proventos dos 
servidores públicos aposentados.

O Associado Aposentado, com mais de 25 anos de 
contribuição para a Entidade ou dependente supérsti-
te, já paga 50% da mensalidade da Entidade, de acor-
do com o novo Estatuto.

SALA DE APOIO A JUÍZES SUBSTITUTOS

A instalação de uma sala de apoio aos Juízes Substitutos em cada 
uma das Circunscrições. A Presidente do TRT-2 informou que devem 
ser realizados previamente estudos quanto à viabilidade estrutural, 
pessoal e de equipamentos junto às Sedes das Circunscrições.

INDEFERIMENTOS A PEDIDOS 
DA AMATRA-2
Pagamento antecipado de diárias

Indeferido pelo TRT-2 o requerimento para o pagamento an-
tecipado de diárias aos Magistrados em exercício fora da Sede 
referente ao período da Semana Institucional do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região. Os Magistrados poderão efetuar indivi-
dualmente o requerimento para pagamento de diárias desde que 
comprovem sua participação e declaração de frequência fornecida 
pela EJUD-2 na referida Semana Institucional.

FÉRIAS

Recontagem de período aquisitivo
Indeferido pedido de reconsideração de decisão do TRT-2 que 

negou  o pedido de recontagem de período aquisitivo referente aos 
dias de efetivo exercício no início da carreira, após a posse, para fins 
de cômputo das férias proporcionais. O requerimento da AMATRA-2 
objetivava que a contagem fosse realizada a partir das frações su-
periores a 14 dias de trabalho, para aferição das férias devidas.

Indenização de férias não usufruídas
Pedido de Providência junto ao Conselho Nacional da Justiça (CNJ) 

para viabilizar aos Magistrados do TRT-2 o pagamento de indenização 
de férias não usufruídas por absoluta necessidade de serviço, após o 
acúmulo de dois períodos. O CNJ indeferiu liminar e o processo está 
concluso com o Relator Conselheiro. A AMATRA-2 agendará reunião 
com o Relator da referida medida administrativa. 

INSPEÇÃO JUDICIAL E OUTROS

Inspeção Judicial – disponibilização de veículo oficial;  acom-
panhamento pela Polícia Judiciária; formação de banco de dados 
sobre as inspeções já realizadas.

A Presidência do TRT-2 noticiou não haver disponibilidade para 
qualquer atendimento. Entretanto, providenciará estudos quanto à 
instalação da ferramenta tecnológica.
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PJE TEM PROJETO PILOTO EM VARAS
DO FÓRUM RUY BARBOSA
PROGRAMA PREVÊ IMPLEMENTAÇÃO DE PJE EM TODAS AS VARAS DA CAPITAL

NOVIDADES NA AMATRA-2

Em abril, a Juíza Patricia Almeida Ramos, presidente da 
AMATRA-2, e as Magistradas vinculadas às Varas 60ª e 69ª 
VT de São Paulo, Letícia Amaral, Fernanda Marchetti e Andrea 
Goes participaram de projeto-piloto para conversão de proces-
sos físicos para o Processo Judicial Eletrônico (PJe-JT).

A primeira reunião entre o TRT-2 e os convocados para par-
ticipar do projeto-piloto ocorreu no dia 30/03. O projeto iniciou-
-se no dia 06/04 em duas Varas-piloto situadas no Fórum Ruy 
Barbosa: a 60ª e 69ª Varas do Trabalho de São Paulo.

Após os relatos, ponderações e sugestões de todos os pre-
sentes, decidiu-se implementar uma nova fase do Projeto Piloto 
a partir de 25/08, com a participação de um maior grupo de Va-
ras, com a inclusão das 75ª a 90ª. Os servidores e Magistrados 
dessas Varas participarão de Curso de capacitação.

Cada Vara ficará fechada por 20 dias para digitalização do arqui-
vo/processos em fase de execução para inclusão no PJe.

 Posteriormente, o TRT-2 ampliará a implantação do PJe 
para todas as Varas do Fórum Ruy Barbosa e a previsão é que, 
em 10/12/2015, a distribuição das ações na fase de conheci-
mento no Fórum Ruy Barbosa seja feita pelo sistema.

DOIS JUÍZES ASSOCIADOS DA AMATRA-2 TERÃO 
ISENÇÃO PARA PÓS-GRADUAÇÃO EM LISBOA

Estão abertas as inscrições para a sele-
ção para o Curso de Pós-Graduação no Ins-
tituto de Direito do Trabalho da Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa (IDT), 
que tem previsão de início em outubro de 
2015 e término no final de julho de 2016. 

A partir de convênio entre AMATRA-2 e o 
IDT, dois associados da Entidade serão selecio-
nados pelo IDT para a participação, com isen-
ção das despesas de inscrição e mensalidades. 
A AMATRA-2 fornecerá aos associados esco-
lhidos passagens de ida e volta para Lisboa.

O inscrito deverá ter pelo menos cinco 
anos de Magistratura e terão preferência 
aqueles que estão há mais de cinco anos da 
data de implementação dos requisitos para 
a aposentadoria e ainda não realizaram cur-
so no exterior. As inscrições estarão abertas 
até o próximo dia 29/05.
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TRT-2 APRESENTA O SISTEMA DE 
AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA

PROGRAMA TRABALHO SEGURO 
TEM AÇÃO NO MASP

O TRT da 2ª Região apresentou o sistema de audiências por videoconferência. 
Magistrados, servidores e advogados compareceram à reunião, para conhecer o 
projeto e tirar dúvidas.

Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação, o sistema vai 
permitir que os Magistrados dos Fóruns da Zona Leste e da Zona Sul ouçam o 
depoimento de testemunhas que estiverem em uma sala remota, no Fórum Ruy 
Barbosa. Futuramente, a situação inversa também será possível e o projeto será 
estendido a todos os Fóruns Trabalhistas da 2ª Região.

A Presidente do Tribunal, Desembargadora Silvia Devonald, destacou que esse 
é um grande passo para o TRT-2, “que está buscando garantir mais celeridade e 
segurança ao julgamento de ações”.

O projeto está sendo desenvolvido pelos Juízes Titulares Aparecida Maria de 
Santana e Anísio de Sousa Gomes, do Fórum da Zona Leste, Olga Vishnevsky 
Fortes e Luciana Carla Correa Bertocco, do Fórum da Zona Sul.

“Esse projeto é um veículo facilitador. É mais um serviço que o Tribunal está 
prestando aos advogados, partes e testemunhas; mais um recurso para garantir 
que a justiça seja célere e eficiente”, disse a Juíza Olga Fortes.

A Presidente da AMATRA-2, Juíza Patricia Almeida Ramos, e a Diretora Secretá-
ria, Juíza Isabel Cristina Quadros Romeo, participaram de ação do “Programa Traba-
lho Seguro” realizada no vão livre do Masp, em 28/04. O Programa é uma iniciativa 
do Tribunal Superior do Trabalho para a prevenção de acidentes do trabalho.

Na ocasião, as Magistradas esclareceram dúvidas da população acerca do 
Direito do Trabalho. Outras Entidades participantes realizaram atividades como 
ginástica laboral, emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, música, 
teatro, aferição de pressão, teste de glicemia, entre outras.

Estiveram presentes ainda a Presidente do TRT-2, Desembargadora Silvia Devo-
nald, a Presidente do Comitê da Ordem Social do Tribunal, Desembargadora Maria 
Cristina Fisch e o gestor do Trabalho Seguro na 2ª Região, Juiz Renato Sabino.

AMATRA-2 
ASSINA CONVÊNIO 
COM CAMI

Em conjunto com a ANAMATRA 
(Associação Nacional dos Magistra-
dos do Trabalho), a AMATRA-2 assinou 
convênio para aplicação do Progra-
ma Trabalho, Justiça e Cidadania, no 
Centro de Apoio e Pastoral do Migran-
te (CAMI), em São Paulo, em 19/04. 
Fundado em 2005, o CAMI atua, 
principalmente, na inserção social e 
na prevenção às formas de trabalho 
análogas de escravo.

Além da assinatura do termo, bre-
ves palestras foram ministradas pelos 
Juízes presentes aos monitores do 
CAMI e pessoas atendidas pela Enti-
dade. O programa TJC continuará em 
São Paulo e a participação é aberta 
a todos. Interessados podem enviar 
email para secretaria@amatra2.org.br.
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GERAL
TAMBÉM ACONTECEU NA AMATRA-2

• Eleita diretoria ANAMATRA para o biênio 
2015-2017 em eleição com chapa única. 
Na AMATRA-2 foram registrados 132 vo-
tos, sendo 106 para a chapa “Unidade, 
Independência e Valorização”, 5 votos 
em branco e 3 nulos. A nova Diretoria tem 
como Presidente o Juiz Germano Silveira 
da Siqueira, o Juiz Guilherme Guimarães 
Feliciano como Vice-Presidente e a De-
sembargadora Silvana Abramo Margheri-
to Ariano (AMATRA- 2) como Diretora de 
Formação e Cultura. Em 24/04.

• Lançamento da 16ª Edição da Revista 
do Tribunal, no Edifício Sede do TRT-2 em 
homenagem à Maria Inês Moura Santos 
Alves da Cunha. Em 23/04.

•As Juízas Luciana Bezerra, titular da 57ª 
Vara, e Renata Beneti, titular da 74ª Vara, 
apresentaram o Projeto Servidor Aco-
lhedor durante o 2º Encontro Nacional 
de Boas Práticas da Justiça do Trabalho, 
entre os dias 9 e 11 de abril, em Porto 
Seguro. O trabalho “Racionalização de 
Procedimentos de Cálculos de Precató-
rio”, da 2º Região, também esteve entre 
os 44 selecionados.

• Almoço de confraternização entre Ma-
gistrados, na sede da Entidade, teve a 
visita da Chapa Unidade, da ANAMATRA, 
eleita para o biênio 2015-2017. Em 27/03.

• Visita de Diretores da AMATRA-2 aos 
novos Juízes da 2ª Região durante o 18º 
Curso de Formação Inicial da Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho (ENAMAT), 
em Brasília. Em 26/03.

• A Presidente da AMATRA-2, Juíza Patri-
cia Almeida Ramos, reuniu-se com cole-
gas da Circunscrição da Baixada Santista 
no Fórum de Santos. Em 17/03.

• Inauguração da sala de lanches da 
AMATRA-2 – MARIA INÊS MOURA SAN-
TOS ALVES DA CUNHA – no Fórum Re-
gional da Zona Sul. Com a presença da 
diretoria da AMATRA-2, desembargado-
res, Magistrados da ativa e aposentados, 
representantes da OAB a IASP; e a Juíza 
Riva Fainberg Rosenthal representando a 
família da homenageada. Em 13/03.

• O Juiz Luiz Gustavo Ribeiro Augusto 
representou a Entidade no “2º Seminário 
sobre o Processo Judicial Eletrônico na 
Justiça do Trabalho – Novas Reflexões”, 
da ANAMATRA, em Brasília. Em 09 e 10/3.

• A Presidente da AMATRA-2, Juíza Patri-
cia Almeida Ramos, e o Diretor de Prer-
rogativas, Juiz Daniel Rocha Mendes, re-
alizaram visita Institucional à Associação 
dos Advogados Trabalhistas de São Paulo 
– AATSP. Em reunião com o Presidente 
da Entidade, Doutor Lívio Enescu e outros 
componentes da Diretoria, discutiram te-
mas como descentralização da Justiça 
do Trabalho no município de São Paulo 
e conciliação em questões de prerroga-
tivas envolvendo Magistrados e Advoga-
dos. Em 06/03.

• O Juiz Flavio Bretas Soares lançou 
o livro “EMBARGOS À EXECUÇÃO NO 
PROCESSO DO TRABALHO - ASPECTOS 
PROCESSUAIS E MATERIAIS”, na Livraria 
Martins Fontes. Em São Paulo, em 05/03.

• Happy Hour no Espaço Quintal, com a 
presença de colegas e familiares da ativa 
e aposentados. Em 05/03.

• Almoço de Confraternização da 1ª Ins-
tância, na sala de lanches da AMATRA-2, 
no Fórum Ruy Barbosa, em 10/02.

• Almoço de Confraternização da 2ª Ins-
tância, na copa do 22º andar do Edifício 
Sede, em 09/02.

• O Diretor de Assuntos Institucionais da 
AMATRA-2, Juiz Maurício Marchetti, re-
presentou a Entidade na apresentação 
da Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas e 
Trabalho Escravo no Estado de São Paulo, 
realizada no auditório do Ed. Sede do TRT 
da 2ª Região. Em 29/01.

• O Juiz Laercio Lopes da Silva foi aprova-
do com a monografia “O acesso à Justiça 
como direito fundamental: os modelos de 
juízes ativos no processo” no Curso de 
Pós-graduação em Direitos Fundamen-
tais, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais (IBCCRIM), em parceria 
com o “Ius Gentium Conimbrigae” (IGC), 
Centro de Direitos Humanos da Faculda-
de de Direito da Universidade de Coimbra, 
Portugal. O Juiz Laercio também venceu 
o concurso de Monografia da AMATRA-2, 
em novembro de 2014.

• Disponível para download no 
site da AMATRA-2 o livro  “Enun-
ciados de Execução Trabalhista”, 
com as teses apresentadas por 
Magistrados do TRT-2 durante o 
Ciclo de Debates sobre a Efeti-
vidade da Execução Trabalhista, 
entre agosto e setembro de 2014.
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POSSES
POSSE DE NOVOS DESEMBARGADORES EM 19/03

POSSES DE TITULARES E REMOÇÕES EM 14/04

Elza Eiko Mizuno
Margoth Giacomazzi Martins
Mauro Vignotto
Maria Elizabeth Mostardo

Posse de quatro Juízes Substitutos promovidos a Titulares

Carlos Alberto Monteiro da Fonseca - 2ª VT de São Bernardo do Campo
Cristiane Serpa Pansan - 5ª VT de São Bernardo do Campo
Ângela Fávaro Ribas - 1ª VT da Praia Grande
Lúcia Aparecida Ferreira da Silva Molina - 6ª VT de São Bernardo do Campo

Posse de três Juízas do Trabalho Substitutas, 
removidas de outros Regionais

Eva Missako Yuhara, do TRT-12 (SC) 
Juliana Varela de Albuquerque Dalprá, do TRT-23 (MT)
Shirley Aparecida de Souza Lobo Escobar, do TRT-11 (AM)
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POSSE DE 51 JUÍZES APROVADOS NO XXXIX CONCURSO 
DA MAGISTRATURA DO TRABALHO EM  26/01

Com a presença de familiares e amigos, 51 novos Juízes Substitutos foram empossados pela Presidente do TRT-2, Desem-
bargadora Silvia Devonald, em sessão solene realizada no salão nobre do Edifício Sede do TRT-2. O Juiz Fábio Ribeiro da Rocha, 
Vice-Presidente da AMATRA-2, representou a Entidade compondo a mesa da cerimônia.

A posse também foi celebrada com um coquetel no Buffet França, que contou com a participação da Diretoria e Associados da 
AMATRA-2, em homenagem aos novos colegas. 

JUíZES APROVADOS

Adriana Cristina Baccarin
Aline Rebello Duarte Schuck
Amanda Stefânia Fisch
Ana Paula Pavanelli Corazza Cherbino
Arthur Ferreira Soares
Beatriz Fedrizzi Bernardon
Bruno José Perusso
Camila Souza Pinheiro
Carolina Quadrado Ilha
Cícero Pedro Ferreira
Cinara Raquel Roso
Diego Petacci
Diogo de Lima Cornacchioni
Érika Bulhões Cavalli de Oliveira
Fabiana Maria Soares
Fabiana Meyenberg Vieira
Fernanda Bezerra Teixeira
Fernanda Cristine Nunes Teixeira

Filipe de Paula Barbosa
Flávia Fonseca Parreira Storti
Frederico Alves Bizzotto da Silveira
Giovane da Silva Gonçalves
Gláucia Regina Teixeira da Silva
Gustavo Kiyoshi Fujinohara
Helaine Cristina de Queiroz
Igor Volpatto da Silva
Itatiara Meurilly Silva Lourenço
João Carlos de Andrade e Silva
José Aguiar Linhares Lima Neto
José Antonio Faquin Alves
Larissa Rabello Souto Tavares Costa
Letícia Stein Vieira
Lorena Cordeiro de Vasconcelos
Lourdes Ramos Gavioli
Luciano José de Oliveira
Marcelle Coelho da Silva

Marcio Fernandes Teixeira
Marcos Vinicius Coutinho
Marisa Felisberto Pereira
Matheus Martins de Mattos
Michele Daou
Michelle Denise Durieux Lopes Destri
Najla Rodrigues Abbude
Otávio Augusto Constantino
Patricia Catania Lopes Rodrigues
Rosangela Lerbachi Batista
Talita Luci Mendes Falcão
Tatiana Carolina de Araújo
Thiago Saço Ferreira
Vivian Pinarel Dominguez
Walkiria Aparecida Ribeiro Moreno
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 POSSE DE JUÍZA TITULAR EM 05/12

OUTRAS POSSES E REMOÇÕES

Juíza Silvia Helena Serafin Pinheiro foi 
promovida ao cargo de Juíza Titular da 
19ª Vara do Trabalho da Zona Sul.

EM 17/12 - REMOÇÃO JUIZ SUBSTITUTO
(foto 1):
Patricia Pinheiro Silva, da 6ª Região 
Adriana de Cassia Oliveira, da 1ª Região 

EM 09/03 - REMOÇÃO JUIZ SUBSTITUTO 
(foto 2):
Ana Carla Santana Tavares, da 6ª Região 
(PE), por permuta 
Laura Rodrigues Benda, 15ª Região 
(Campinas), por permuta 

EM 17/04 - POSSE JUIZ SUBSTITUTO
(foto 3):
Athanasios Avramidis, aprovado no 39º 
Concurso da Magistratura do Trabalho.

3

2 1
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• A Diretora da Escola Judicial do TRT-2, 
Desembargadora Leila Chevtchuk (1), foi 
eleita, por aclamação, para integrar o Con-
selho Consultivo da Escola Nacional de 
Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados do Trabalho (ENAMAT). Em 06/04.

• O TRT-15 homenageou 42 pessoas 
com medalhas da Ordem do Mérito Judi-
cial no plenário de seu Edifício-Sede, em 
Campinas. Entre elas, a Presidente do 
TRT-2, Desembargadora Silvia Devonald 
(2); o Vice-Presidente Judicial, Desem-
bargador Wilson Fernandes; e a Vice-Pre-
sidente Administrativa, Desembargadora 
Rosa Maria Zuccaro (3). A Juíza Olga For-
tes, Titular da 7ª VT do Fórum Trabalhista 
da Zona Sul, esteve presente à cerimônia 
representando a Associação Brasileira de 
Magistrados (ABM). Em 12/03.

• A Desembargadora Silvana Abramo (4) 
foi indicada pelo Presidente do Conselho 
Nacional de Justiça, Ministro Ricardo 
Lewandovski, como Conselheira Suplen-
te do Conselho Nacional dos Direitos Hu-
manos (CNDH). Em 27/02.

• O Magistrado Aposentado Manoel San-
tana Câmara Alves recebeu o V Prêmio 
São Paulo em Destaque no Clube Ipê, em 
São Paulo. Em 28/01.

• A Desembargadora Maria Doralice 
Novaes (5), Ex-Presidente do TRT da 
2ª Região, recebeu o Colar da Ordem 
do Mérito Judiciário Militar Paulista. A 
homenagem foi entregue durante a so-
lenidade comemorativa dos 78 anos do 
Tribunal de Justiça Militar do estado de 
São Paulo, na sede do TJM, na capital 
paulista, com a presença da atual Presi-
dente do TRT-2, Desembargadora Silvia 
Devonald. Em 29/04.

HOMENAGEM

1

2

3

4

5
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EDUCAÇÃO
AMATRA-2 PUBLICA ARTIGOS 
E DÁ ENTREVISTAS SOBRE PL 4330/2004

Em 20/04, a Juíza Patricia Almeida Ra-
mos, Presidente da AMATRA-2, deu impor-
tante entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, 
com grande repercussão. Além dos 8.600 
compartilhamentos da matéria, dias depois, 
o colunista Ricardo Melo, do mesmo jornal, 
citou o artigo em sua coluna, destacando 
termo cunhado pela Magistrada.

“Um dos veredictos mais contundentes 
veio de Patrícia Ramos, presidente da associa-
ção dos magistrados da área em SP. Para 
ela, o projeto cria “carcaças de empresas”, 
em que o “empregado continuará com as 
mesmas obrigações; em contrapartida, seus 
direitos serão reduzidos”, disse o colunista.

O Vice-Presidente da AMATRA-2, Juiz 
Fabio Ribeiro da Rocha, deu entrevista ao 
jornal Valor Econômico, e teve o artigo “Não 
ao Projeto de Lei 4330/04” publicado pelo 
pelo site Migalhas e pelo blog do Frederico 
Vasconcelos, em 09/04.

Já o Portal UOL publicou artigo assinado 
pelo Diretor Financeiro da AMATRA-2, Juiz 
Farley Ferreira. Capa do UOL em 14/04, o 
artigo foi compartilhado por 3.700 pessoas.

O site da AMATRA-2 também publicou o 
artigo elaborado pela Associada, Desembar-
gadora Silvana Abramo, “Por que dizemos 
não ao PL 4330”.

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1618842-pl-da-
terceirizacao-cria-carcacas-de-empresas-afirma-juiza-do-trabalho.shtml

http://blogdofred.blogfolha.uol.com.br/2015/04/09/riscos-da-terceirizacao-exacerbada/

http://www.amatra2.org.br/projeto-de-lei-n-433004---terceirizacao-/1181/noticias-exibir.aspx

http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/04/14/
terceirizacao-blinda-patrimonio-de-empresas-e-precariza-
trabalho.htm?fb_ref=Default



15AMATRA-2

AMATRA-2 CRIA 
LISTA DE JUÍZES 
DA ENTIDADE

Com o objetivo de manter o caráter 
democrático e exclusivo para a parti-
cipação de Magistrados associados 
da 2ª Região, a AMATRA-2 cria a lista 
amatra2@yahoogrupos.com.br. 

Em breve, a AMATRA-2 não mais 
postará ou participará da lista ama-
trasp@yahoogrupos.com.br. A Enti-
dade já solicitou a exclusão do nome 
“AMATRA-SP”. Essa lista não é admi-
nistrada por nossa Entidade, e conta 
com a participação de Magistrados 
não Associados ou integrantes deste 
Tribunal.

ATO CONTRA O PL 4330

JORNALISTA HERÓDOTO BARBEIRO 
ENTREVISTA DIRETOR DA AMATRA-2 
NO JORNAL DA RECORD NEWS

Em 15/05, o Juiz Farley Ferreira, da Diretoria da AMATRA-2, deu entrevista 
ao vivo ao jornalista Heródoto Barbeiro, no Jornal da Record News. De forma 
clara, o Magistrado explicou sobre a terceirização e o PL 4330. 
http://noticias.r7.com/jornal-da-record-news/videos/?idmedia=5556a2e90cf2
ca24639ac916

Cerca de 20 Entidades reuniram-se no átrio do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa 
em Ato Público contra o PL 4330, em 13/05. A Juíza Patricia Almeida Ramos, 
Presidente da AMATRA-2, afirmou que “o PL 4330 resultará em precarização 
das relações trabalho, violando o Princípio da Vedação ao Retrocesso. A De-
sembargadora Silvana Abramo, Diretora de Direitos Humanos da ANAMATRA, 
destacou que, entre tantos pontos negativos, o PL da Terceirização obteve um 
resultado bom. “O PL 4330 conseguiu reunir e unir todas as forças sociais 
contra ele. Há diversas Entidades se mobilizando contra. E, se passar no Se-
nado, vamos lutar pelo veto presidencial”, concluiu.

AMATRA-2 ESTREIA 
FAN PAGE NO 
FACEBOOK

Com o objetivo de criarmos mais um es-
paço de comunicação com nossos As-
sociados e, também, ampliar o contato 
com a sociedade, a página institucional 
da AMATRA-2 foi inaugurada na rede 
social Facebook.  Siga-nos no www.fa-
cebook.com/amatra2 e participe!
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NOTÍCIAS DE ÚLTIMA HORA
ELEIÇÃO COMITÊ 
GESTOR REGIONAL

O Juiz Leonardo Grizagoridis da Silva foi 
escolhido por meio de votação eletrônica 
no site do TRT-2 para membro do Comitê 
Gestor Regional para Implantação da Po-
lítica Nacional de Atenção Prioritária do 1º 
Grau de Jurisdição, instituído conforme im-
posição da Resolução 194 do CNJ e regu-
lamentado pelo Ato GP nº 05/15 do TRT-2.

A eleição, realizada em 14/05, contou 
com 269 votos. Dr. Leonardo foi eleito 
com 124 votos, 46,1% do total entre os 5 
candidatos. “Tenho certeza de que o Co-
mitê será instrumento para a evolução da 
primeira instância”, afirma o Juiz eleito.

AMATRA-2 CRIA COMISSÃO 
DE ESTUDO PARA NORMAS DA 
CORREGEDORIA DO TRT-2

Com a finalidade de ampliar o debate so-
bre as alterações necessárias, a AMATRA-2 
decidiu criar uma Comissão de Estudo para 
Reforma da Consolidação das Normas da 
Corregedoria, formada por seus Associados.

A medida foi tomada em razão do in-
deferimento pela Corregedoria do TRT-2 
à admissão de um membro da Entidade 
na Comissão de Estudos.

Após diversas reuniões, os membros 
da Comissão elaboraram o documento 
com as sugestões, protocolado à Corre-
gedoria Regional do TRT-2 em 05/05.

A Comissão da AMATRA-2 foi com-
posta por Daniel Rocha Mendes (Juiz Ti-
tular), Maria Fernanda da Silveira (Juíza 
Titular), Moisés dos Santos Heitor (Juiz 
Titular), Katiussia Maria Paiva Machado 
(Juíza Substituta), Tatiana A. J. E. H. Be-
loti Maranesi (Juíza Substituta) e Marcelo 
Azevedo Chamone (Juiz Substituto).

AMATRA-2 APRESENTA 
REQUERIMENTOS À 
CORREGEDORIA

A Presidente da AMATRA-2, Juíza 
Patricia Almeida Ramos, em reunião 
com a Corregedora do TRT-2, Desem-
bargadora Beatriz de Lima Pereira, em 
12/05/2015, apresentou os seguintes 

requerimentos da Associação:
 No primeiro, tendo-se em vista a 

prerrogativa do Juiz Natural, requereu 
que a Corregedoria se abstenha de re-
comendar e/ou determinar a presença 
do Magistrado em sua respectiva Uni-
dade Judiciária durante o expediente 
pré-determinado.

EXPOSIÇÃO PICASSO
Dez Associados da AMATRA-2 realizaram visita guiada à exposição Picasso e a 

Modernidade Espanhola, no Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Pentea-
do, 112 – Centro),em 11/05. Os convites foram oferecidos pelo Banco do Brasil à 
AMATRA-2, que abriu sorteio para a participação dos associados. 

 No segundo, requereu que a Corre-
gedoria se abstenha de enviar qualquer 
notificação, intimação, determinação ou 
requisição aos Magistrados em período 
de férias, afastamentos, inclusive licen-
ça maternidade e licença médica, ou por 
qualquer motivo o Juiz não esteja no efe-
tivo exercício da jurisdição.
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Entre os dias 05 a 08 de dezembro de 2015, 
o 31º Encontro Anual da AMATRA-2, a bordo 
navio da “Rhapsody of the Seas”, da Royal 
Caribbean. O navio partirá do Porto de San-
tos rumo a Búzios, no Estado do Rio de Ja-
neiro. Programe-se para esse minicruzeiro. 
Será mais uma grande oportunidade para 
reflexões sobre assuntos relevantes para a 
Magistratura do Trabalho, com muito lazer 
e confraternização. Em breve, informações 
sobre os valores e condições de adesão.

O QUE ESTÁ POR VIR
Em 31/05, o 1º Passeio Ciclístico do Mês do 
Trabalhador, promovido pela AMATRA-2, 
AATSP e a OAB/SP, com saída na Avenida 
Ipiranga, 1.267, São Paulo, às 9h.  Mais 
informações pelo site: 
www.aatsp.com.br/evento-i-passeio-ciclistico-do-mes-do-trabalhador

Em junho, o Arraial da AMATRA-2. Participe!

Em agosto, a 2ª Semana Institucional 
do Tribunal Regional do Trabalho da  
2ª Região nos dias 11, 12, 13 e 14/08.

Em novembro, Jogos Nacio-
nais da ANAMATRA. Em João 
Pessoa, entre os dias 29/10 a 
01/11. Ainda dá tempo de se 
preparar para participar das 
atividades, inclusive com a fa-
mília! Mais informações no site 
da ANAMATRA.
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JUSTIÇA DO TRABALHO: 
UMA PAIXÃO

 
 A Juíza Aposentada Janete Bludemi 

é uma apaixonada pela Justiça do Tra-
balho. Formada em 1967 pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo 
(USP), ingressou na Magistratura do Tra-
balho em 1982, no 8º concurso. Antes, 
trabalhou como advogada na Compa-
nhia Ripasa de Papel durante 15 anos. 
“Peguei um período difícil na Justiça 
do Trabalho. Era uma época em que os 
magistrados não recebiam 13º salário, ti-
nham remuneração mais baixa, entre ou-
tras dificuldades”, lembra. “Mas sempre 
fui apaixonada pela Justiça do Trabalho. 
A mesa de audiência era o mundo. To-
das as questões do Brasil vinham para 
a mesa. Por isso eu digo que a Justiça 
do Trabalho é uma lição de vida”, conclui. 

 Aposentada desde 1998, a Dra. Ja-
nete recebeu a reportagem da Revista 
Magistratura e Trabalho em sua casa, 
para uma agradabilíssima conversa com 
a Desembargadora Maria Cristina Fisch. 

 A Justiça do Trabalho nos anos 80 e 
90, as lembranças do dia-a-dia, a apo-
sentadoria, o Projeto de Lei 4330/2004 
(Terceirização). Veja, a seguir, os princi-
pais pontos da entrevista.

  
 

A JUSTIÇA DO TRABALHO 
NOS ANOS 80

 
“O trabalho era dividido em três pré-

dios na Av. Ipiranga, na Cásper Líbero e 
na Av. Rio Branco. Eu trabalhei a maior 
parte do tempo Av. Rio Branco, como Ti-
tular da 31ª Junta (atualmente Vara).

 Não havia computador. Era um tra-
balho para datilografar sentenças, ter 
as cópias em papel carbono, inclusive 
na secretaria e para datilógrafo de au-
diência. Era terrível, um trabalho insano! 
Hoje em dia é muito mais fácil. Inclusi-
ve para redigir sentenças, nas matérias 
já consolidadas, parte do texto pode ser 
aproveitado, em arquivos no computador. 

MEDALHA DE OURO
JANETE BLUDEMI

Naquela época, não. Era tudo artesanal.
 No Tribunal também era difícil. Não 

fornecia sala, mesa, nada. Eu trabalha-
va sozinha de tudo. Carregava processo, 
pacotes e pacotes, e trabalhava em casa. 
Nas substituições, como o Desembarga-
dor Titular estava em férias, os funcio-
nários também aproveitavam o mesmo 
período. E para o Substituto ter alguém lá 
ajudando já era um milagre!

 O Substituto precisa ter estrutura míni-
ma para trabalhar. Quando eu saí, em 1998, 
começaram a disponibilizar algumas salas 
para alguns Juízes em conjunto, o chama-
do Projeto Cingapura, muito bom”.

 
  

LEMBRANÇAS DO 
DIA-A-DIA DO TRABALHO

 
 “As condições eram quase que precá-

rias, mas eu trabalhava com muito amor. 
Os lanches eram uma delícia, aproveitáva-
mos para conversar, discutir assuntos im-
portantes. Era um ambiente descontraído, 
excelente. Havia muito companheirismo, os 

colegas trabalhavam de forma muito irma-
nada. Eu gostava demais.

 Na Rio Branco, a sala de audiência 
era de frente para a avenida e não havia 
ar-condicionado. Assim, ou deixava a ja-
nela aberta e não ouvia as testemunhas, 
ou passava calor com a janela fechada!

A sala de audiência era como um 
aquário, tinha um vidro enorme, de fren-
te para mim. Era terrível, porque quem 
estava lá fora fazia sinal, piscava o olho, 
tentava se comunicar com a testemunha.

Uma vez me assustei porque estava 
inquirindo um reclamante que postula-
va vínculo de emprego em empresa de 
táxi na função de motorista. Ele disse “eu 
fiquei afastado um ano porque fui fazer 
um banco. Eu estava armado e me pe-
garam”. Eu gelei, olhei para ver se tinha 
algum guarda ali fora pelo vidro.

Ainda nesse prédio da Rio Branco, 
houve duas ameaças de bomba. O prédio 
foi evacuado, e lembro que foi difícil des-
cer as escadas em caracol, as pernas tre-
miam. Nas duas ocasiões, foi alarme falso.

Trabalhei ali até 1992, depois passei 
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a substituir no Tribunal. Foram seis anos 
como Substituta. Eram 10 turmas na época 
(agora são 18). A promoção era muito lenta.

Naquela época era muito bom apesar 
desses problemas que nós tínhamos. O 
espírito era mais leve”.

 
 

AS VIAGENS COMO JUIZ 
SUBSTITUTO

 
“Eu trabalhei como Juíza Substituta 

em inúmeras cidades do interior, como 
Campinas, Jundiaí, Americana, Araça-
tuba, Sorocaba, Botucatu. Também tra-
balhei em toda a Baixada Santista, e na 
periferia da Grande São Paulo.

Em Botucatu, havia só um hotel de 
viajantes, mas a colega Maria Apareci-
da Pellegrina se hospedava no convento 
das freiras. Era um colégio, com meninas 
internas e semi-internas. A Lenita tinha 
um apartamento reservado com o chão 
brilhando de tanta cera, e que dava para 
um jardim lindo, maravilhoso e pagava 
pouco, com as três refeições inclusas. No 
fim, também me hospedei lá. Era ao lado 
da Vara. Até aproveitei para fazer cursos 
de cerâmica com uma das madres.

Nos 4 anos e meio de substituição, vivia 
viajando o tempo todo. Foi muito bom, uma 
lembrança boa. Nos últimos dois anos, fui 
removida para Itapecirica da Serra”.

 
 

A APOSENTADORIA
  
“Eu me aposentei em 1998 em razão 

da Emenda Constitucional número 20, 
no governo Fernando Henrique Cardoso, 
juntamente com vários colegas, porque 
estavam dizendo que iam reformar a 
Previdência dos Magistrados, e haveria 
supressão de direitos.

 Foi uma decisão muito difícil. Fui le-
vada a me aposentar com outros colegas 
em razão desse boato. Me aposentei de 
repente, não pensei muito. Até poderia ter 
ficado mais, sinceramente. Talvez tenha 
sentido falta de algum esclarecimento. E 
os colegas também não queriam interfe-
rir em uma decisão tão importante.

 Algum tempo depois, voltei como as-
sessora da Wilma Capato. Foram 4 anos, 
fizemos amizade, e depois me desliguei 
totalmente. 

 Sinto falta até hoje da Justiça do Tra-
balho. Daquela loucura de atender 80 a 
100 pessoas por dia. Era uma loucura a 

Primeira Instância. Peguei a época dos Ju-
ízes Classistas, que ajudavam pouca coisa. 
Participei de Congresso da AMB porque 
um dos temas era a extinção dos Juízes 
classistas. Fui lá para votar a favor. Foi uma 
época de lutas, de grandes modificações”.

 
  

OPINIÃO SOBRE 
TEMAS ATUAIS: PJE 
E TERCEIRIZAÇÃO

 
“Espero que PJE dê certo, sempre 

torço a favor. Mas imagino que tenha 
muita dificuldade nessa mudança.

 E sou totalmente a favor de que não 
passe esse Projeto de Lei da Terceiriza-
ção. Como puderam aprovar aquilo na 
Câmara a toque de caixa? Não pode pas-
sar de forma alguma, é revoltante.

 Eu li que vai ter um ato na Justiça do 
Trabalho, e sou a favor. Precariza mesmo 
as relações de trabalho, estou convenci-
da disso. Por que não modernizam a CLT? 
Modernizem a CLT, mas não precisa me-
xer em direitos fundamentais do traba-
lhador, não há necessidade disso”.

 
  

CONSELHO AOS 
NOVOS COLEGAS

 
“Acho que devemos lidar melhor com 

as dificuldades para fazermos um traba-
lho mais profícuo, menos desgastante. 
Tem que vestir a camisa! 

Tem que amar a Justiça do Traba-
lho porque traz uma vivência social que 
não se encontra em outro lugar. Tem que 
aproveitar essa chance.

A Justiça do Trabalho é de vanguar-
da. Aparece algum problema social e, em 
poucos dias, está na Justiça do Trabalho 
para solucioná-los. E soluciona rápido. É 
vanguarda”. 

  
 

A PARTICIPAÇÃO NA 
AMATRA-2

“Quando me aposentei, recebi uma ho-
menagem da AMATRA-2. A Lizete Belido era 
a Presidente. Hoje, participo de alguns almo-
ços, e é sempre muito bom estar presente.

É uma convivência que faz falta, é 
uma troca. Esse convite da AMATRA-2 
para o depoimento foi muito bom. Me fez 
relembrar, buscar as fotos, ver os álbuns. 
Uma ótima recordação”.
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III CONGRESSO DA MAGISTRATURA 
LABORAL DE SÃO PAULO
“O NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL E O PROCESSO DO TRABALHO”  é tema do 3º Congresso da Magistratura 
Laboral de São Paulo, em 21 e 22 de maio, no Auditório do Fórum Ruy Barbosa, em São Paulo. O evento será em 
homenagem à Desembargadora Maria Doralice Novaes.

Redesignação de audiências
A Presidente do TRT-2, Desembargadora Silvia Devonald, deferiu o requerimento da AMATRA-2 para o afastamento da jurisdição 
dos Juízes integrantes da reserva técnica e autorização para redesignação de audiências durante o período do III Congresso da 
Magistratura Laboral de São Paulo (21 e 22 de maio).

PROGRAMAÇÃO:

21.05.2015
(QUINTA-FEIRA)

08h30 - ABERTURA

09h00 - “TUTELA DE URGÊNCIA E 
TUTELA DE EVIDÊNCIA”

• Presidente de mesa: Juíza RENATA 
LOUREIRO, TRT-2
• Palestrante: Procurador SÉRGIO 
CRUZ ARENHART, PRR-4
• Debatedor: Juiz  EDUARDO 
ROCKENBACH PIRES, TRT-2

10h30 - “APLICAÇÃO DAS REGRAS 
DE PROCESSO COMUM NO 
PROCESSO DO TRABALHO”

• Presidente de mesa: 
Desembargadora ROSA MARIA 
ZUCCARO, Vice-Presidente 
Administrativa do TRT-2
• Palestrante: Desembargador 
SALVADOR LAURINO, TRT-2
• Debatedor: Professor Doutor 
ARI POSSIDONIO BELTRAN, Advogado

12h00 - INTERVALO

14h00 - “O NOVO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL E AS CONDIÇÕES 
DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS”

• Presidente de mesa: 

Desembargadora Aposentada ANA 
MARIA CONTRUCCI BRITO SILVA, 
TRT-2
• Palestrante: Professor CÁSSIO 
SCARPINELLA, Advogado
• Debatedor: Juiz MAURO SCHIAVI, 
TRT-2

15h30 - “DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA”

• Presidente de mesa: 
Desembargador Aposentado AMADOR 
PAES ALMEIDA, TRT-2
• Palestrante: Juiz HOMERO BATISTA 
MATEUS DA SILVA, TRT-2
• Debatedor: Juiz MARCOS 
SCARLÉCIO, TRT-2

22.05.2015 
(SEXTA-FEIRA)

 09h00 – “O CONVENCIMENTO DO 
JUIZ E O DEVER DE FUNDAMENTAR 
AS DECISÕES”

• Presidente de mesa: 
Desembargador Aposentado CARLOS 
FRANCISCO BERARDO, TRT-2                                                                       
• Palestrante:  Procurador de Justiça 
Aposentado LENIO STRECK, MP-RS
• Debatedor: Juiz XERXES GUSMÃO, 
TRT-2

10h30 - “A UNIFORMIZAÇÃO DA 
JURISPRUDÊNCIA”

• Presidente de mesa: 
Desembargadora IVETE RIBEIRO, 
TRT-2
• Palestrante : Ministro ALOYSIO 
CORÊA DA VEIGA, TST
• Debatedor: Desembargador 
ANTERO ARANTES MARTINS, TRT-2

12h00 - INTERVALO

14h00 - “PODERES E DEVERES DO 
JUIZ NO PROCESSO COOPERATIVO”

• Presidente de mesa: 
Desembargadora MARIA ISABEL 
CUEVA MORAES, TRT-2
• Palestrante: Ministro IVES GANDRA 
DA SILVA MARTINS FILHO, Vice-
Presidente do TST
• Debatedor: Juiz WALTER ROSATTI 
VEGAS JÚNIOR, TRT-2

16h00 - “OS PRINCÍPIOS DO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”

• Presidente de mesa: 
Desembargadora LEILA CHEVTCHUK, 
Diretora da EJUD-2
• Palestrante: Ministro TEORI 
ZAVASCKI, STF
• Debatedor: Desembargadora 
BIANCA BASTOS, TRT-2

18h00 - Homenagem à 
Desembargadora MARIA DORALICE 
NOVAES  


