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Publicação Oficial da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2 Região

ExEcução TrabalhisTa

TErcEiriZação

Evento inédito debate Efetividade
da Execução Trabalhista. Pág. 15

em evento sobre Terceirização. Pág. 14

AMATRA-2 ConquisTA e

exeRCe DiReiTo De Voz no TRT-2

ElEição dirETa

Em votação realizada em 15/09, o
TRT-2 aprovou o pleito da AMATRA-2
e concedeu voz à Entidade em suas
sessões administrativas. Pág. 03

AMATRA-2 NA LUTA

dirEção da amaTra-2 visiTa novo
corpo dirETivo do TrT-2 E lEva rEivindicaçõEs
Em outubro, a Presidente da AMATRA-2, Juíza Patricia Almeida Ramos, e o Vice-Presidente, Juiz Fábio Ribeiro da

foram convidados a enviar suas sugestões à Entidade. Veja a pauta completa das reivindicações no site da
AMATRA-2, no endereço http://www.amatra2.org.br/intranet.aspx
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ExpEdiEnTE

EnTidadE

palavra da prEsidEnTE

AMATRA-2 já

Expediente
magistratura e Trabalho
Diretoria Executiva:
Presidente
Patricia Almeida Ramos
Vice-Presidente
Fábio Ribeiro da Rocha
Diretora Secretária
Isabel Cristina Quadros Romeo
Diretor Financeiro e de Patrimônio
Farley R. de C. Ferreira
Diretoria Cultural

exeRCe DiReiTo

De Voz no TRibunAl

Caros colegas

Em votação realizada em 15/09, o TRT-2 aprovou o
pleito da AMATRA-2 e concedeu voz à Entidade em suas
sessões administrativas. “Essa aprovação irá ampliar o
diálogo da primeira com a segunda instância, aproximar
os Magistrados, e auxiliar os Desembargadores no
esclarecimento e deliberação das questões ligadas à
Magistratura”, destaca a Presidente da AMATRA-2, Juíza
Patricia Almeida Ramos.

Encontro Anual, em Fortaleza. Os debates foram fundamentais

Marcelo Azevedo Chamone
Diretoria Social

A conquista do Direito de Voz, exercida a partir das
sessões do mês de setembro, foi noticiada pelo
Consultor Jurídico e pelo Blog de Frederico Vasconcelos,
da Folha de S. Paulo.

Diretoria de Benefícios

Diretor de Esportes e Lazer
Jefferson Amaral Genta
Diretor de Assuntos Legislativos
Diretor de Assuntos Institucionais
Mauricio Marchetti
Diretor de Direitos Humanos

Essa edição traz, ainda, muitas novidades, estudos, celebrações,
Juíza Patricia Almeida Ramos
Presidente da AMATRA-2

sugestões ou comentários, será ótimo recebê-los!

Marcio Mendes Graconato
Diretoria de Aposentados:

Diretoria de Guarulhos e Região:
Diretoria de Osasco e Região:
Diretoria da Região do ABC:

Diretoria da Baixada Santista:

Conselho Fiscal:

Patricia Almeida Ramos
Comissão de Prerrogativas:

Visite nossa Intranet

Comissão de Juízes Titulares:

Comissão de Juízes Substitutos:

A Amatra-2 mantém uma Intranet com muitas

Jornalista Responsável
Fotos:

AmATRA -2
Av. marquês de São Vicente, 235 – Bl. B- 10º andar
Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-001
Telefone: (11) 3392 4996, (11) 3392 4997
Fax: (11) 3392 4727

http://www.amatra2.org.br/intranet

das sessões
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a m aT ra - 2 n a lu Ta

a m aT ra - 2 n a lu Ta
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CAMPAnhA DeMoCRATizAção

de servidores e manutenção do Auxiliar de

Do TRibunAl

Associados participam de simulação de eleição direta para o Tribunal

juízes nA ATiVA já
ReCebeM AuxílioMoRADiA

A AMATRA-2 também defende incondicionalmente a manutenção do Auxiliar do Juiz

vinculação do Magistrado no julgamento das causas, corrigindo
a distorção existente na remoção de Juízes Titulares. Endereçado à
medidas judiciais cabíveis atinentes à extensão
do benefício Auxílio-Moradia aos Magistrados

meses de licença a cada cinco anos de exercício da Magistratura,
bem como a imediata averbação do reconhecimento do benefício

benefício do Auxílio-Moradia aos Magistrados
retroativos. Os autos estão conclusos ao Relator.

PAgAMenTo De
inDenizAção DAs
féRiAs AguARDA
julgAMenTo
A AMATRA-2, em conjunto com a AMATRA-XV,
ingressou com Pedido de Providência junto

Almoço reúne Magistrados
da ativa e aposentados e
lança 3ª edição da Revista
com lançamento da

Auxílio Fixo

terá continuidade nas demais Varas do Trabalho. Projeto da AMATRA-2 acolhido

Paes de Almeida.

edição da Revista Jurídica da Escola da
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dia-a-dia

TrinTA e um
novos juízes
TiTulAres
TomAm posse
amigos, novos Juízes Titulares de Vara do Trabalho tomaram

Presidente do TRT

dia-a-dia

POSSE EM 06/10

POSSE EM 24/11
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

POSSE EM 05/09

POSSE EM 25/08
POSSE EM 07/11
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dia-a-dia

a m aT ra n a lu Ta
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oiTo novos
DesembArgADores
TomAm posse
POSSE EM 25/11

AMATRA-2 intensifica trabalhos em brasília
POSSE EM 03/07
da Circunscrição de Guarulhos, Juíza Renata
e Finanças do Conselho da Justiça Federal.
a Presidente da AMATRA-2, Juíza Patricia Almeida

AMATRA-2 aos interessados.

Os Magistrados Patricia Almeida Ramos e
Maurício Marchetti têm ido semanalmente a
Araujo, Márcia Vasconcellos de P. Oliveira, Olga

“O curso foi muito interessante pois nos elucidou acerca do processo legislativo, que é muito complexo. Os funcionários que ministraram as palestras

POSSE EM 10/06

AMATRA

substancial ao orçamento do Poder Judiciário.
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n o v i d a d E s n a a m aT ra - 2

n o v i d a d E s n a a m aT ra - 2
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Alterações no estatuto da
AmATrA-2 entram em vigor

AmATrA-2 celebrA

52 Anos e homenAgeiA
ex-presiDenTe DA enTiDADe

no âmbito de sua atuação institucional e os cargos de conselheiros das Escolas Judiciais.

reingresso de
ex-associados

remessa de cálculos

AMATRA-2. A atual Presidente, Juíza Patricia Almeida Ramos, destacou, em

de todos. Assim, facilita o reingresso de ex-

Homenagens:
Os interessados deverão solicitar a readmissão

Judiciário, no grau Grã-Cruz, como membro nato.

Magistrados que conheçam colegas nesse
caso, divulguem esse convite!

Associados recebem Balancetes Mensais
que todos os balancetes também podem ser vistos no site da Associação, seção Institucional, item Financeiro.

Jurídica da Escola da Associação dos Magistrados
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social

s a Ú d E E b E m - E s Ta r

e familiares podem comemorar conjuntamente o término do ano,
com as boas vibrações para o que vem”,
Ramos, Presidente da Entidade.

DIA DAS CRIAnçAS muITO AnImADO
também entraram na brincadeira e
se divertiram na festa promovida
pela AmATRA-2, aberta aos Associados.
Cerca de 200 pessoas celebraram o
no morumbi.
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GEral

Educação
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Evento inédito debate Efetividade da Execução Trabalhista
O Juiz Laércio Lopes da Silva, Titular da 1ª Vara do Trabalho de Barueri, vence I Concurso de Monografia

É imperioso que comuniquemos ao mundo jurídico a adequação dos fatos que
emergem, com frequência e em sua multifacetada apresentação, ao direito posto.
da norma. A Associação é constituída por todos nós”. Desembargador aposentado

"O tema fortalece a dignidade
do Judiciário, em quem depositamos
a esperança na pacificação de

“Os debates sobre a efetividade da execução trabalhista promovidos pela Amatra-2 por todas as circunscrições da 2ª Região possibilitou

a iminente publicação do trabalho, fica o sentimento de que a magistratura paulistana tem muito a contribuir para o aperfeiçoamento do
tomador de

nela sustentado, com argumentos sólidos, que
a responsabilidade das tomadoras é sempre

Também aconteceu na AMATRA-2

emprego a partir da unicidade da pessoa
humana - a pessoa humana que não pode ser
dissociada de seus direitos fundamentais para

“O concurso patrocinado pela Associação constitui apenas um canal que é
oferecido a todos, para divulgação do estudo, da pesquisa, da observação das

apontada como vencedora, é o coroamento do
trabalho da Amatra na instituição da Revista,
congressos, seminários e demais atividades
culturais, que possibilitaram a conciliação ainda que mínima - entre o excesso de trabalho

os trabalhos que são apresentados revelam o elevado nível de conhecimento,
imperioso que comuniquemos ao mundo jurídico a adequação dos fatos
que emergem, com frequência e em sua multifacetada apresentação, ao
em face da precariedade da norma. A Associação é constituída por todos nós”.

IV Edição da Revista Jurídica
da Escola da Associação dos
Magistrados do Trabalho da
e Ex-Presidente da AMATRA-2

Veja demais convênios na Intranet: http://www.amatra2.org.br/intranet-convenios.aspx
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mEdalha dE ouro

mEdalha dE ouro
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.
Concurso de Ingresso à Magistratura, Paulo
o

da Poli, onde estudavam os manos Carlos

de realizações desse jaez.

Cometa, com destino ao Rio, onde chegamos
raízes interioranas. A amizade entre eu,
se manteve dentro dos limites da ética

e legalmente, os outros, advogados,

nomeações, falamos com o Presidente do

bom trato com os advogados, em geral e
momento, a jurisdição da 2a. Região
Atuei também como advogado, antes
ignorantes: num exame oral, em meio à
arguição, diante de nenhum conhecimento

benTo PuPo

PesCe

Minha vida funcional como Magistrado

de honorários advocatícios, de um ar
Outras tantas estórias, daí emergiram,
inscrevendo à última hora, no 2o. Concurso

nesse cargo se dava via nomeação direta,
foram muitas vezes também comenta- dos

e o Paraná.

Trabalho, aconteceu o seguinte: como

Rua Rego Freitas.
engraçados: uma vez, acabada a última
audiência, o Reclamante, muito humilde,
uns trocados e me entregou dizendo:

agradecer. Estou fazendo o meu trabalho,
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inauGuraçõEs

mEdalha dE ouro

dinheiro. O Reclamante inconformado,
familiar, mas agora estou muito triste e

eu merecia..... Acabei descendo o elevador

e ele foi embora, feliz da vida...!!!!

Fórum Trabalhista da
zona sul é inaugurado

Tinha e tenho inúmeros amigos no
Primeira Instância, vários funcionários,
Presidente da AMATRA-2, Juíza Patricia Almeida Ramos, em seu discurso,

incomodando, me tirando a concentração.

testemunhas, não tentassem mais virá-la
Funcionei substituindo no TRT2, como

netos e 5 bisnetos e frente a estes me
mostro cada vez mais emotivo.

com relação ao elemento humano e
a natureza, disso me ressentindo e

genros, noras! Agora, tenho estado mais
calado, mergulhado na minha imensa dor!
Fernando e Juliana, e agora, a minha

gerações, a de nossos descendentes!

o TRT da 15a. Região. Como Corregedor

na Faculdade Armando Álvares Penteado.

Aquele amplexo para todos
da Justiça do Trabalho para
que dediquei boa parte da
minha existência!

estive aberto à discussão e ao diálogo,
com esses Magistrados e mesmo junto
aos funcionários, na busca de soluções
e acessos, sou avesso a consumismo, a

salas da AmATrA-2 nos Fóruns do Trabalho da zona leste
e de são bernardo do campo são inauguradas

Zona Leste

São Bernardo do Campo
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pEnsamEnTo

Um 2015 de
destaque em paz,
saúde, alegria
e realizações!

DIRETORIA DA AMATRA-2

