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ÓRGÃO ESPECIAL 

 
Resultado da Pauta de Julgamento 

 Sessão Administrativa realizada em 04 de março de 2021 
A íntegra das decisões será lançada nas respectivas Certidões de Julgamento 

 
Edital nº 01/2021 

 
 
 
01 – Aprovação da Ata anterior 
Decisão: Aprovar a Ata OE nº 08/2020 (Sessão realizada em 26/11/2020) 
 

 

 

RELATOR: FABIO GRASSELLI 
 
 
02 – 24930/2019 PROAD – em prosseguimento  
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
Assunto: Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição (GECJ) – Processo          
CSJT-A-4607-75.2016.5.90.0000 – Cumprimento das determinações 
Decisão: RECONHECER a competência funcional do Órgão Especial, nos termos do artigo 294 do Regimento               
Interno. No mérito, manifestar-se no sentido de que a douta Presidência deste E. Regional promova o                
integral cumprimento do quanto determinado pelo C. Conselho Superior da Justiça do Trabalho no v.               
acórdão proferido nos autos do Processo CSJT-MON-8459-05.2019.5.90.0000, de modo a proceder à            
reposição ao erário dos valores pagos indevidamente a título de “Gratificação por Exercício Cumulativo de               
Jurisdição” identificados naquele processo, nos termos do art. 46 da Lei n.º 8.112/1990, precedida da               
abertura de processo administrativo para propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem               
assim apresentar, por meio da Unidade de Controle Interno deste Tribunal Regional do Trabalho, relatório               
de monitoramento com a posição atualizada do cumprimento da deliberação, acompanhado da respectiva             
documentação comprobatória, nos moldes da fundamentação. DETERMINAR seja dada ciência do inteiro            
teor desta decisão ao Colendo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
 
 
03 – 3406/2017 PROAD  
Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
Assunto: Homologação de concurso público para provimento de cargos de servidores 
Decisão: Retirado de pauta por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Fabio            
Grasselli. 
 
 
04 – 24482/2020 PROAD 
Interessada: Rita de Cássia Scagliusi do Carmo 
Assunto: Afastamento para fins de aperfeiçoamento profissional 
Decisão: DEFERIR o requerimento formulado pela Excelentíssima Juíza do Trabalho Rita de Cássia Scagliusi              
do Carmo, para conceder-lhe afastamento para aperfeiçoamento profissional, pelo período de dois anos a              
partir de 15/3/2021, para frequentar o curso de Mestrado na Universidade Estadual de Campinas –               
UNICAMP, sem prejuízo de vencimentos e vantagens, nos termos da fundamentação, parte integrante do              
dispositivo. 
 
 
05 – 401/2021 PROAD 
Interessada: Eucymara Maciel Oliveto Ruiz 
Assunto: Autorização para Juiz Titular de Vara residir fora da área de jurisdição 
Decisão: CONCEDER autorização para a Excelentíssima Juíza Titular da Vara do Trabalho de Adamantina              
Eucymara Maciel Oliveto Ruiz residir no município de Presidente Prudente, fora da área da jurisdição à qual                 
está vinculada, nos termos e consoante fundamentação, parte integrante do dispositivo. 
 
 
06 – 26553/2020 PROAD 
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Interessado: Marcos Roberto Wolfgang 
Assunto: Autorização para Juiz Titular de Vara residir fora da área de jurisdição 
Decisão: CONCEDER autorização para o Excelentíssimo Juiz Titular da Vara do Trabalho de Itápolis, Marcos               
Roberto Wolfgang, residir no município de Marília, fora da área da jurisdição à qual está vinculado, nos                 
termos e consoante fundamentação, parte integrante do dispositivo. 
 
 
07 – 24399/2020 PROAD  
Interessada: Debora Wust de Proença  
Assunto: Recurso Administrativo – Substituição de servidor municipal/executante 
Decisão: NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo interposto pela Excelentíssima Juíza do Trabalho            
Débora Wust de Proença, nos termos da fundamentação, parte integrante do dispositivo. 
 
 
08 – 10434/2020 PROAD  
Interessado: Virgilio de Paula Bassanelli 
Assunto: Recurso Administrativo – Interrupção de férias para participação em curso 
Decisão: NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pelo Excelentíssimo Juiz Substituto           
Virgílio de Paula Bassanelli, restando mantida, assim, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão das                
férias em virtude de participação no curso “Diálogos sobre audiências telepresenciais no primeiro grau”              
promovido pela Escola Judicial deste Regional nos dias 14, 19, 20 e 22 de maio de 2020, nos termos da                    
fundamentação, parte integrante do dispositivo. 
 
 
09 – 10994/2020 PROAD  
Interessado: Virgilio de Paula Bassanelli 
Assunto: Recurso Administrativo – Interrupção de férias para participação em curso 
Decisão: NEGAR PROVIMENTO ao recurso administrativo apresentado pelo Excelentíssimo Juiz Substituto           
Virgílio de Paula Bassanelli, restando mantida, assim, a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de                
férias em virtude de participação em curso promovido pela Escola Judicial deste Regional no dia 29/5/2020 e                 
de retirada de pauta de todos os processos agendados nos dois primeiros dias após suas férias, tudo nos                  
termos da fundamentação, parte integrante do dispositivo. 

 

 
 
 
 
 

 


