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 ATA 07/2020 

  

ATA DA SESSÃO ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA 

DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO 

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

REALIZADA EM 30/11/2020 

  

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 10h06, reuniram-se em sessão 

telepresencial os membros do Egrégio Tribunal Pleno, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora 

Desembargadora do Trabalho Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, Presidente do 

Tribunal. 

Presentes os Excelentíssimos Senhores Excelentíssimo Desembargadores do Trabalho Ana Amarylis 

Vivacqua de Oliveira Gulla – Vice-Presidente Administrativa (embora em férias), Tereza Aparecida 

Asta Gemignani – Vice-Presidente Judicial, Manuel Soares Ferreira Carradita – Corregedor Regional, 

Maria Madalena de Oliveira – Vice-Corregedora Regional, Eduardo Benedito de Oliveira Zanella, 

Luiz Antonio Lazarim, Luiz Roberto Nunes, Lorival Ferreira dos Santos, Fernando da Silva Borges, 

Gerson Lacerda Pistori, Edmundo Fraga Lopes, Susana Graciela Santiso, Samuel Hugo Lima, Thelma 

Helena Monteiro de Toledo Vieira, Manoel Carlos Toledo Filho, Rita de Cássia Penkal Bernardino 

de Souza, Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, João Alberto Alves Machado (embora em 

férias), Claudinei Zapata Marques, José Otávio de Souza Ferreira, Ana Paula Pellegrina Lockmann,  

Helcio Dantas Lobo Junior, Eleonora Bordini Coca, João Batista Martins César, Luiz Felipe Paim da 

Luz Bruno Lobo, Fábio Allegretti Cooper, Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa, Edison dos 

Santos Pelegrini (embora em férias), Luciane Storel, Ricardo Antonio de Plato, Ricardo Regis Laraia, 

Luís Henrique Rafael, Renan Ravel Rodrigues Fagundes, Jorge Luiz Souto Maior, João Batista da 

Silva, Fábio Bueno de Aguiar e Orlando Amâncio Taveira. 
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Ausentes, em férias, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Pedro de Camargo 

Rodrigues de Souza, Fabio Grasselli, Erodite Ribeiro dos Santos, Dagoberto Nishina de Azevedo, 

Roberto Nóbrega de Almeida Filho, Eder Sivers, Antonia Regina Tancini Pestana, Wilton Borba 

Canicoba, José Carlos Ábile, Rosemeire Uehara Tanaka, Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim 

e Maria da Graça Bonança Barbosa. 

Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Olga Aida Joaquim 

Gomieri, Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho e Antonio Francisco Montanagna. 

Ausente, em licença-saúde, o Excelentíssimo Senhor Excelentíssimo Desembargador Thomas Malm. 

Ausente, justificadamente, em virtude do seu afastamento pelo auxílio E-Jud nesta data, o 

Excelentíssimo Senhor Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Bosco. 

Participou da sessão o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região na pessoa do Excelentíssimo 

Senhor Procurador-Chefe Dimas Moreira da Silva. 

Participou da sessão, nos termos do Regimento Interno, o Excelentíssimo Senhor Juiz Substituto do 

Trabalho César Reinaldo Offa Basile, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do 

Trabalho da 15ª Região - AMATRA XV. 

Aberta a sessão, a Excelentíssima Senhora Excelentíssimo Desembargadora Gisela Rodrigues 

Magalhães de Araujo e Moraes, Presidente do Tribunal, parabenizou os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores Antonio Francisco Montanagna (06/11), Luiz Antonio Lazarim (11/11), Susana 

Graciela Santiso (14/11), Fábio Bueno de Aguiar (15/11), Carlos Alberto Bosco (22/11), Edmundo 

Fraga Lopes (22/11), João Batista Martins César (05/12), Eleonora Bordini Coca (10/12), Orlando 

Amâncio Taveira (10/12), Luís Henrique Rafael (26/12) e Maria Inês Corrêa de Cerqueira César 

Targa (30/12), pelo transcurso de seus aniversários. 

A seguir, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e 

Moraes, Presidente do Tribunal, parabenizou os eleitos para a condução dos trabalhos no Biênio 

2020/2022 das Sessões Especializadas, Turmas e Câmara, os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores: Erodite Ribeiro dos Santos - na 1ª Seção de Dissídios Individuais; Luciane Storel 

- na 2ª Seção de Dissídios Individuais;  Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa -  na 3ª Seção de 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736261J5
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Dissídios Individuais. Eduardo Benedito de Oliveira Zanella - na 1ª Turma e também presidirá a 2ª 

Câmara; Rosemeire Uehara Tanaka - na 2ª Turma e também presidirá a 3ª Câmara;  Fábio Allegretti 

Cooper - na 3ª Turma e também presidirá a 6ª Câmara; Orlando Amâncio Taveira - na 4ª Turma e 

também presidirá a 8ª Câmara; Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa - na 5ª Turma e também 

presidirá a 9ª Câmara; Luís Henrique Rafael - na 6ª Turma e também presidirá a 11ª Câmara; Ricardo 

Antonio de Plato - na 1ª Câmara; Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim - na 4ª Câmara ; Lorival 

Ferreira dos Santos - na 5ª Câmara;  Roberto Nóbrega de Almeida - na 7ª Câmara e Fernando da Silva 

Borges - na 10ª Câmara. 

A seguir, a Excelentíssima Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, 

Presidente do Tribunal, fez uso da palavra para: parabenizar a Excelentíssima  Desembargadora 

Tereza Aparecida Asta Gemignani por sua indicação pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e 

do Conselho Nacional de Justiça, Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, para representar todos os 

Tribunais Regionais do Trabalho no Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário; parabenizar 

o Excelentíssimo Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior por sua eleição para a Presidência do 

Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho - COLEOUV, pelo próximo período de um ano;  

parabenizar o Excelentíssimo Juiz Guilherme Guimarães Feliciano por sua posse, em 27/11, na 

cadeira nº 53 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho; parabenizar o diretor-geral, Senhor 

Adlei Cristian Carvalho Pereira Schlosser, por sua posse como Coordenador do Grupo de Diretores 

Gerais da Justiça do Trabalho no último dia 26 de novembro;  informar que no dia 27 de novembro o 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região recebeu o Prêmio do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ -  de Qualidade de 2020, na categoria Diamante; o único tribunal trabalhista a obter pela segunda 

vez consecutiva e na mesma gestão o Prêmio Diamante, uma vez que em 2019, também recebeu o 

prêmio nessa mesma categoria, bem como o título inédito de Melhor do Ano na Justiça do Trabalho. 

Sua Excelência parabenizou desembargadores, juízes, servidores, colaboradores e estagiários pelo 

prêmio alcançado; noticiar a inauguração do sistema fotovoltaico na Vara do Trabalho de Rio Claro 

no dia 07/12. A implantação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica tem múltiplas 

justificativas, que podem ser classificadas em duas dimensões principais: econômica e ambiental; 
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agradecer aos Membros do Subcomitê Gestor da Rede Colaborativa do Poder Judiciário e Comitê de 

Gestão de Metas, a Excelentíssima Desembargadora Luciane Storel e a Servidora Iara Cristina 

Gomes, tanto pelo prêmio alcançado no CNJ como pelo fato de que a Excelentíssima 

Desembargadora Luciane Storel atuou diligentemente na busca por soluções de economia energética 

em Campinas, propondo ideias e agendando reuniões com áreas técnicas da Companhia Paulista de 

Força e Luz - CPFL; agradecer também à Secretaria da Administração e suas áreas por mais essa 

conquista do Tribunal; noticiar a inauguração das novas instalações do Fórum Trabalhista Juiz 

Homero Diniz Gonçalves, em Jundiaí, em cerimônia realizada no dia 18/11, e da sede própria da Vara 

do Trabalho de Fernandópolis no dia 11/11; noticiar a assinatura, em 25/11, do convênio entre o 

Tribunal Regional do Trabalho da 15 ª Região e a  Federação Paulista de Futebol, que reafirma o 

compromisso de atuarem juntos na conjugação de esforços com o objetivo de incentivar a prática da 

mediação e da conciliação, como solução de conflitos e como instrumento da pacificação entre as 

partes, quando envolvidos clubes de futebol filiados à Federação Paulista de Futebol - FPF, que se 

encontrem sob a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; parabenizando a 

Excelentíssima Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann pela atuação para a renovação do 

convênio; noticiar a inauguração, em 24/11, no salão nobre da Presidência, das fotos oficiais dos 

membros da Administração do Tribunal no biênio 2016-2018, que vão compor as respectivas galerias 

das Vice-Presidências Administrativa e Judicial, da Corregedoria e da Vice-Corregedoria Regional e 

da Escola Judicial;  informar a produtividade do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região durante 

a pandemia. O número de sentenças: quase 390.000 (trezentas e noventa mil); número de decisões: 

mais de 400.000 (quatrocentas mil); o número de despachos: 1.252.049 (um milhão e duzentos e 

cinquenta e dois mil e quarenta e nove), os valores liberados para combate ao coronavírus: R$ 

24.925.594,09 (vinte e quatro milhões e novecentos e vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e 

quatro reais e nove centavos). Logo, um total de 86,4% do total das metas para alcançarmos o Prêmio 

Diamante. Parabenizou a todos que proferiram essas sentenças e acórdãos; noticiar que neste Mês da 

Conciliação Trabalhista, o mutirão com audiências telepresenciais entre 09 e 13/11 (primeira etapa) 

resultou nos seguintes dados: 25,19   milhões em acordos entre trabalhadores e empregadores. Foram 
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realizadas 642 (seiscentas e quarenta e duas) conciliações e quase 1.700 (mil e setecentas) audiências. 

Parabenizou a  Excelentíssima Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann pela condução do 

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e coordenação 

dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC`S; informar que no período 

de 30/11 a 04/12 acontece a 15ª Semana Nacional da Conciliação do Conselho Nacional de Justiça - 

CNJ e a 10ª Semana Nacional de Execução Trabalhista do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

- CSJT, que terá uma atuação expressiva; noticiar que a aquisição de 581 notebooks destinados à 

substituição dos que estão com os magistrados e nas salas de sessão - decorrente da licitação 

capitaneada pelo TRT da 8ª Região para aquisição de notebooks para toda a Justiça do Trabalho - 

encontra-se em fase de formalização da contratação da empresa vencedora.  Além disso, para o 

projeto Justiça 100% digital, mais 145 notebooks deverão ser encaminhados para as Vara do 

Trabalho.  

Após, Sua Excelência a Presidente do Tribunal destacou que esta Sessão do Tribunal Pleno é a última 

de 2020 e a última desta Gestão, agradecendo aos administradores que fizeram parte desse biênio tão 

tumultuado pela pandemia, mas vencedor,  os Excelentíssimos  Desembargadores :  Ana Amarylis 

Vivacqua de Oliveira Gulla – Vice-Presidente Administrativa, Tereza Aparecida Asta Gemignani – 

Vice-Presidente Judicial, Manuel Soares Ferreira Carradita – Corregedor Regional, Maria Madalena 

de Oliveira – Vice-Corregedora Regional, Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa - Diretora da 

Escola Judicial,  Carlos Alberto Bosco - Vice-Diretor da Escola Judicial, Francisco Alberto da Motta 

Peixoto Giordani – Ouvidor e Helcio Dantas Lobo Junior – Vice-Ouvidor. Agradeceu também à 

Excelentíssima Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, coordenadora do Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC, um setor trabalhoso 

como um cargo administrativo. 

A Excelentíssima Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes agradeceu a 

todos os Desembargadores, sem os quais nada seria possível, porque ninguém faz nada sozinho.  

Finalmente, sua Excelência, emocionada, agradeceu a oportunidade, e deixou os votos de sucesso à 

nova administração. 
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Em prosseguimento, fez uso da palavra a Excelentíssima Desembargadora Tereza Aparecida Asta 

Gemignani que manifestou sua alegria por ter sido indicada pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, 

para representar todos os Tribunais Regionais do Trabalho no Comitê de Comunicação Social do 

Poder Judiciário e se colocar à disposição de todos os Desembargadores para bem representá-los. 

Manifestou também sua alegria pela eleição do Excelentíssimo Juiz Guilherme Guimarães Feliciano 

à Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Agradeceu a todos os Desembargadores a 

oportunidade de atuar na Vice-Presidência Judicial, salientando seu apreço pelo direito coletivo. 

Noticiou que, de janeiro a outubro, foram despachados, na Vice-Presidência Judicial, 65.000 (sessenta 

e cinco mil) recursos de revista e realizadas 96% por cento a mais de audiências de conciliação e de 

mediação pré-processual. Agradeceu aos Desembargadores, à sua equipe, à Excelentíssima Juíza-

auxiliar Daniela Macia Ferraz Giannini e a toda a equipe da Vice-Presidência Judicial, aos Servidores 

Evandro César Garcia Coelho, Vinicius Campos Barnabé, bem como a todos que participam da Vice-

Presidência Judicial e do seu gabinete. Por fim, desejou um feliz Natal e Ano Novo a todos e muito 

sucesso à nova administração.  

Em prosseguimento, fez uso da palavra Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe do Ministério 

Público da 15ª Região, Dimas Moreira da Silva, para parabenizar os Excelentíssimos 

Desembargadores e Juízes, assim como todos os servidores, em nome do senhor Paulo Eduardo de 

Almeida. Parabenizou o Excelentíssimo Juiz Guilherme Guimarães Feliciano pela nomeação à 

Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Sua Excelência o Senhor Procurador-Chefe, ressaltou 

que completará vinte e cinco anos no Ministério Público, sendo vinte e quatro neste Regional. 

Parabenizou a administração do Tribunal pelo sentimento de dever cumprido.  Deixando votos de 

sucesso à nova administração.  

Após, solicitou a palavra o Excelentíssimo Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior e deixou votos 

de pesar às famílias enlutadas pela Covid-19. Agradeceu a todos os Desembargadores a oportunidade 

por ter exercido os cargos de Vice-Ouvidor, Ouvidor, com sua condução ao Colégio de Ouvidores. 

Parabenizou a Excelentíssima Presidente, assim como aqueles que exerceram anteriormente o cargo, 
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porque todos têm participação no sucesso alcançado por este Regional. Por fim, desejou um feliz ano 

novo a todos e sucesso.  

Prosseguindo, o Excelentíssimo Desembargador Fernando da Silva Borges ratificou os cumprimentos 

a todos os homenageados e acrescentou às homenagens o Excelentíssimo Juiz Adhemar Prisco da 

Cunha Neto, que recebeu o Título de Cidadão Araçatubense concedido pela Câmara Municipal 

daquela cidade, em razão do excelente trabalho realizado com relação aos menores aprendizes. 

Cumprimentou a Presidente e toda a administração pelo trabalho realizado. Destacou que o 

recebimento na mesma gestão de dois prêmios Diamante reflete o trabalho realizado por todos os 

magistrados e servidores, mesmo tendo o menor número de magistrados e servidores por processos 

em andamento. Diante disso e para que o quadro da Décima Quinta tenha mais qualidade de vida, 

deixa o seu anseio para que o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça possam suprir um pouco essa deficiência de recursos 

humanos. Por fim, cumprimentou a Presidente do Tribunal e a Administração pelo trabalho realizado. 

Em seguida, os Excelentíssimos Desembargadores Lorival Ferreira dos Santos, Francisco Alberto da 

Motta Peixoto Giordani e João Batista da Silva associaram-se às homenagens prestadas e 

cumprimentaram os Desembargadores que deixam a administração do Tribunal e desejaram sucesso 

à nova administração. 

Após, a Excelentíssima Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, 

Presidente do Tribunal,  agradeceu a todos que se manifestaram ressaltando a harmonia que há nesta 

Corte.  Por fim, deu início ao julgamento da matéria e processos constantes da pauta que, após 

relatados e debatidos, nos termos do Regimento Interno, obtiveram os seguintes resultados: 

1º – Aprovação das Atas anteriores - Decisão: Aprovar a Ata TP Nº 02/2019 (Sessão realizada em 

12/03/2020 - Sessão Especial de Abertura do ano Judiciário do Trabalho da 15ª Região de 2020 e 

Solenidade de Entrega de Comendas da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª 

Região); a Ata TP Nº 05/2019 (Sessão realizada em 22/10/2020) e a Ata TP Nº 06/2020 (Sessão 

realizada em 05/11/2020).  
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2º – 21862/2019 PROAD - Relatora: Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla -Interessado: 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Assunto: Proposta de Assento Regimental que 

altera os artigos 48 e 49 do Regimento Interno, renomear a Seção III do Capítulo VI do Título 

I e revogar a Seção III-A do Capítulo VI do Título I - Decisão: SUSPENDER o julgamento do 

presente processo em razão dos pedidos sucessivos de vista regimental formulados pelos 

Excelentíssimos Desembargadores Claudinei Zapata Marques e Luiz Antonio Lazarim. A 

SUSPENSÃO se deu após ter proferido voto a Excelentíssima Desembargadora Relatora Ana 

Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, Vice-Presidente Administrativa do Tribunal, no sentido de 

APROVAR a proposta de assento regimental que revoga os artigos 49-A e 49-B do Regimento 

Interno desta Corte e altera os artigos 48 e 49 do mesmo normativo, assim como aprovar a minuta de 

Assento Regimental apresentada, com vigência a partir de 01/01/2021, proposta pelo Excelentíssimo 

Desembargador Luiz Antonio Lazarim e que foi acolhida pela Relatora. Acompanharam o voto da 

Excelentíssima Desembargadora Relatora os Excelentíssimos Desembargadores Maria Madalena de 

Oliveira, Gerson Lacerda Pistori, Samuel Hugo Lima, Manoel Carlos Toledo Filho,  Ana Paula 

Pellegrina Lockmann, Eleonora Bordini Coca, João Batista Martins César, Luiz Felipe Paim da Luz 

Bruno Lobo, Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa,  Edison dos Santos Pelegrini, Luciane 

Storel, Ricardo Antonio de Plato, Ricardo Regis Laraia, Luís Henrique Rafael, Renan Ravel 

Rodrigues Fagundes, João Batista da Silva, Fábio Bueno de Aguiar e Gisela Rodrigues Magalhães de 

Araujo e Moraes. Aguardaram para votar os demais Desembargadores presentes. 

3º – 4345/2020 PROAD - Relatora: Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla - Interessado: 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Assunto: Indicação do Coordenador do Núcleo 

de Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Decisão: nos termos 

do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, 

Vice-Presidente Administrativa do Tribunal, por unanimidade de votos, AUTORIZAR a atuação da 

Excelentíssima Juíza Lúcia Zimmermann, de forma cumulativa, na jurisdição da 1ª Vara do Trabalho 

de Jundiaí e também na Coordenadoria da Núcleo de Pesquisa Patrimonial, nos termos da 

fundamentação, parte integrante do dispositivo.  
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Nesta oportunidade, o Excelentíssimo Desembargador Luiz Antonio Lazarim solicitou a palavra, pela 

ordem, e  Sua Excelência a Presidente do Tribunal assim se manifestou: “Doutor Lazarim, antes do 

senhor, já há algum tempo, a Doutora Maria Madalena, pediu antes da palavra da Doutora Ana 

Amarylis, que ela pudesse fazer uso da palavra.  Então, a gente vai dar a palavra primeiro para a 

Doutora Madalena e depois para o senhor.” 

A Excelentíssima Desembargadora Maria Madalena de Oliveira proferiu as seguintes palavras: “Bom 

dia a todos e todas. Eu agradeço a palavra. Adiro a todos os cumprimentos e homenagens que foram 

feitos aos colegas Tereza, Guilherme e Adhemar. Cumprimentos absolutamente efusivos na pessoa 

da Doutora Gisela ao nosso Tribunal por receber pela segunda vez o Prêmio Diamante, que é super 

merecido. E esse cumprimento na pessoa dela se estende a todos os magistrados, servidores e 

colaboradores desta Corte.  Muito bem, absolutamente dentro do tema que é a Doutora Lúcia 

Zimmermann, que foi minha Juíza Substituta durante quase dois anos. Quando eu fui para a Vice-

Corregedoria, eu perguntei ao Doutor Samuel Hugo Lima, o que você acha de eu pedir à Lúcia que 

continue como minha Juíza Auxiliar e ele destacou a competência e lealdade da Doutora Lúcia, e ao 

longo desses anos, isso foi comprovado. Mas eu descobri outras qualidades, que eu acho importante 

destacar nesse momento, já que é nossa última reunião. Muito bem, ela tem uma cultura jurídica 

absolutamente notável. Ela tem uma memória prodigiosa, ela sabe de cor e salteado, todos os 

normativos da Corregedoria. Se você duvida, a consulta e vê que ela tem razão. Ela é uma memória 

viva da Corregedoria. Muito bem. Eu acrescento a tudo isso que já foi dito, a generosidade da Doutora 

Lúcia Zimmermann, ela é uma pessoa que compartilha conhecimento, e ela é uma pessoa que, ao 

longo desses quase dois anos em que atuamos juntas, tem um respeito muito grande pelos colegas 

servidores de primeiro grau, e é recíproco, porque em todas as correições, sem nenhuma exceção, 

houve alguma manifestação de respeito e carinho pela Doutora Lúcia. Logo no início, quando 

começamos a trabalhar juntas, ela veio me pedir autorização para proferir palestras em algum outro 

Tribunal. Eu disse a ela o seguinte: - Lúcia, nunca mais me peça, apenas me avise. Elegante como é, 

ela continua pedindo, mas de antemão sabendo que poderia ir. E eu lembro de bate-pronto a 

participação dela em eventos na 4ª Região, 5ª Região, 13ª e 18ª. E o que isso significou? Eu quero 
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crer que não sou somente eu que penso assim, ela honrou o nosso Tribunal em cada uma dessas 

participações dela em outras Cortes Trabalhistas. E só para encerrar, até me permitam, digamos, ser 

um pouco superficial, mas eu acho muito importante destacar o altíssimo astral da Doutora Lúcia, 

com aquele sorriso, que eu digo que é um sorriso que abraça o mundo! Era isso que eu tinha a dizer. 

Muito obrigada a todos.” 

Após, O Excelentíssimo Desembargador Luiz Antonio Lazarim fez uso da palavra: “Foi bom que a 

Doutora Madalena falou antes mesmo. Eu também gostaria de aderir essa colocação em relação à 

Juíza Lúcia, que passa despercebida neste Tribunal. A Juíza Lúcia é membro do Comitê Gestor 

através da Corregedoria e nós não a tiramos neste mês que ela saiu da Corregedoria porque sua 

contribuição no PJe é muito grande. A Dra. Lúcia junto com o pessoal da Corregedoria, é responsável 

pelo projeto EXE-15 que foi desenvolvido dentro do nosso Tribunal sem nada a ver com o PJe. Hoje, 

o Projeto EXE-15 já está em fase final para ser colocado dentro do PJE. Então, parabéns Madalena, 

pela lembrança! Não pode passar despercebida uma Juíza como essa. Como foi o Adhemar Prisco, 

lembrado somente hoje. Mas ela não pode passar sem ter esse registro nos nossos anais. Então, 

parabéns Madalena, pelo que você fez! Realmente é uma pessoa digna da Magistratura da 15ª Região. 

Mas, a minha colocação, Senhora Presidente, e foi até bom, que nós estávamos falando do tempo. O 

tempo agora, os ponteiros cruzaram e ficaram olhando para o céu. Não é assim que a gente fala? 

Quando os dois ficam juntos, ao meio dia? Olha para o céu. Às seis horas da tarde é a mesma coisa. 

Ele está sinalizando uma seta pra nós, e esse Tribunal, com toda sua pujança, tem também uma meta, 

do trabalho seguro. Tem até uma comissão de trabalho seguro.  E nós fazemos muito. Então, eu 

proponho que não deixemos passar despercebido o que ocorreu esse mês na região de Avaré, ali em 

Itaguaí. Um acidente de trajeto que levou 41 vítimas, trabalhadores. A minha proposta nessa hora, 

com muito respeito, é que a gente faça um minuto de silêncio em respeito às famílias, às mortes de 

trabalhadores e que a gente envie um ofício depois à Câmara Municipal da Cidade e ao Prefeito eleito, 

para que faça chegar às famílias dessas vítimas que o Tribunal se sensibiliza com esse acidente, que 

nos deixa cada vez mais tristes por ser o país campeão em acidente do trabalho. Então, essa é a minha 

proposta. Um minuto de silêncio e ofício à Câmara e à Prefeitura.” 
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A Excelentíssima Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, dando 

continuidade declarou: “Desembargador Lazarim, eu vou pedir para o senhor, então, que a gente faça 

isso no final da sessão, porque ainda temos para julgar  o processo de eleição dos nomes que receberão 

a medalha e o colar. Então eu acho que no final, antes de a gente terminar, a gente pode fazer um 

minuto de silêncio com relação ao respeito a essas vítimas todas falecidas nesse acidente, nesse 

horroroso acidente. Bem, falar de Lúcia Zimmermann, antes que eu passe para a Doutora Ana 

Amarylis, é uma coisa que a gente fica até comovida. Eu já falei, inclusive, várias vezes para ela. E 

eu não sei se os senhores sabem, eu coloquei no prontuário e hoje ela realmente me agradeceu, como 

vem me agradecendo, sinceramente, ao longo desse tempo. É um elogio, porque ela na verdade, 

olhando para o coletivo e para toda a Instituição, além de dar essa brilhante contribuição para a 

Corregedoria e Vice-Corregedoria, e não importa, é um órgão só. Ela teve a coragem, a humildade, a 

hombridade de sair antecipadamente da função para que todos nós pudéssemos nos organizar com 

relação aos juízes convocados. Nós fomos atropelados por uma situação e rapidamente tivemos que 

nos adequar e a Juíza Lúcia Zimmermann pôde, com essa saída antecipada, inclusive com a anuência 

da Desembargadora Maria Madalena, acomodar essa situação que aconteceu e fomos obrigados a 

fazer, sem tempo nenhum. Demoramos dois anos e meio para amadurecer e em questão de dias 

tivemos que desfazer. Então, o agradecimento é profundo. E eu digo isso, que várias vezes eu já fiz, 

de colocar a Doutora Lúcia Zimmermann como uma juíza extremamente operosa, capaz e de 

sensibilidade. Foi graças a ela que nós todos pudemos nos adequar com relação à acomodação dos 

Juízes Convocados. Bem, eu acho que antes da Desembargadora Ana Amarylis, então tem o 

Desembargador Carradita, a quem obviamente também dou a palavra e então depois, passo à 

Desembargadora Ana Amarylis.” 

O Excelentíssimo Desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita assim se manifestou: “Pois não, 

senhora Presidente, eu pedi a palavra mais para parabenizar a Vossa Excelência pela atitude que teve 

de registrar no prontuário da Juíza Lúcia Zimmermann esse elogio, que é mais que merecido. Sua 

Excelência, além da competência reconhecida que tem, ela é extremamente proativa e muito 

dedicada. E de fato, ela foi de um desprendimento notável ao abrir mão da posse lá na Corregedoria 
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para facilitar a solução do nosso problema dos Juízes Convocados. Então, eu queria aderir 

integralmente à manifestação da Desembargadora Madalena e também de Vossa Excelência e de 

todos que a esse respeito se manifestaram para registrar esses elogios à Juíza Lúcia Zimmermann. 

Bem, era isso que eu queria sublinhar. Obrigado.” 

Nesse ínterim, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e 

Moraes, Presidente do Tribunal, acrescentou: “Só mais uma coisinha: Ela é tão reconhecida neste 

Regional como nacionalmente, e eu sou prova disso porque nos encontros do COLEPRECOR todo 

mundo vinha me pedir para roubar um pouquinho os conhecimentos da Lúcia para que ajudasse em 

outros Regionais. Eu mesma, eu mesma acabava ligando para ela e falava: - Lúcia, você consegue? - 

Imagina Doutora Gisela, sem problema nenhum. E eu exportei a Lúcia pelos seus vastos 

conhecimentos a muitos Regionais. Então o reconhecimento da colega Lúcia não só ‘interna corporis’ 

não, ela é reconhecida nacionalmente.” 

O Excelentíssimo Desembargador Samuel Hugo Lima destacou que: “Presidente, se ela fosse 

jogadora de futebol nós não conseguiríamos segurar o passe dela.” 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes,  fez 

uso da palavra: “Não, não conseguiríamos, isso é fato Samuel. Isso é um fato muito constatado porque 

ela era muito requisitada, eu mesma ligava no zap e falava: - Lu, podemos? Ela falava: - Imagina, 

Doutora, vamos lá. E assim aconteceu nesse biênio, como também aconteceu no biênio passado, onde 

ela colaborou. A Lúcia Zimmermann, acho que você colocou bem Samuel, uma joia rara, colocou no 

chat. A Lúcia Zimmermann é uma joia rara. Bem, Desembargadora Ana Amarylis.” 

Na sequência, a Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla: “Então, 

é claro que me associo a todos os elogios à Lúcia Zimmermann. A competência é indiscutível. É 

minha particular amiga, vizinha ali da VPA, sempre ia lá, tomar um cafezinho com ela nesses dois 

anos, e eu só quero fazer mais uma pontuação: Ela é uma das almas mais nobres que eu conheci 

nesses últimos tempos, de verdade, de verdade! Quando a Doutora Gisela falou, já fez o registro. Ela, 

de uma forma muito elegante, ética, pediu para a Doutora Madalena para se afastar. Então esse é um 

ato nobre em prol da instituição. Muitos falam que é em prol da instituição, mas poucos fazem.  Então 
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eu quero fazer esse registro e dizer que ela é assim uma das almas mais nobres que já conheci aqui 

no Regional.  Feita essa colocação, pensei comigo, vou ter que modificar aqui o dispositivo do voto 

para dizer que não só autorizo né, autorizamos né, mas autorizamos, com louvor, de forma cumulativa 

né, que é a pretensão do voto à jurisdição da 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí e também na 

Coordenadoria do Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Então é esse o voto que eu submeto, mas, agora 

acrescido do louvor, tá bem? É isso.” 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, aderiu à 

manifestação: “Aderindo à manifestação da Desembargadora Maria Madalena, a Juíza Lúcia 

Zimmermann realmente é de um talento ímpar e uma colega muito colaborativa. Todas as vezes que 

na Vice-Presidência Judicial eu tive que me socorrer de alguns esclarecimentos, ela me atendeu 

prontamente.  Então, aderindo integralmente à manifestação da Desembargadora Maria Madalena”. 

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, consignou as seguintes 

palavras: “Presidente, apenas gostaria de dizer que fico muito feliz com a aprovação do nome. O 

trabalho da Juíza Lúcia Zimmermann, como eu disse no chat, tem sido de excelência frente à 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial e tenho certeza que na próxima administração isso 

será altamente necessário no momento em que estamos vivendo.  Então, fico muito feliz e quero dizer 

que adiro com louvor ao voto da relatora.” 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Borges da Silva, registou: “Presidente eu 

também não poderia deixar de me manifestar, para fazer um testemunho da colaboração da Juíza 

Lúcia Zimmermann por ocasião da reunião daquele grupo de trabalho que integro. Ainda não foi 

desfeito, está suspenso e estuda a reestruturação da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. 

E eu a convidei para fazer uma exposição lá a todo o grupo, e ela foi muito brilhante, se dispôs 

imediatamente e fez um trabalho de assessoramento, inclusive, às minhas colocações. Então, a juíza 

Lúcia Zimmermann é realmente tudo isso que disseram e algo mais, por isso ela merece todas as 

nossas homenagens. Muito obrigado.” 
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Por fim, A Excelentíssima Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, 

Presidente do Tribunal, faz uso da palavra: “Então, está aprovado, à unanimidade e com louvor, o 

voto da Desembargadora Ana Amarylis, relatora desse processo.” 

4º – 18735/2020 PROAD – em prosseguimento - Relatora: Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira 

Gulla - Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - Assunto: Proposta de 

outorga das insígnias da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª Região - 

Decisão: Inicialmente, nos termos do artigo 19 do Regimento Interno, fixou-se em 19 (dezenove) o 

número de votos necessários para aprovação da indicação. A seguir, realizada a votação eletrônica à 

distância e apurados os votos, RESOLVERAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do 

Trabalho do Egrégio TRIBUNAL PLENO do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 

Região, nos termos do voto da lavra da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Ana 

Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, Vice-Presidente Administrativo do Tribunal, aprovar as 

honrarias, que deverão ser entregues na solenidade da “Abertura do Ano Judiciário do Trabalho da 

15ª Região”, a ser realizada na primeira Sessão Plenária do mês de março de 2021. 

Assim, considerando que as indicações apontadas pela Presidência figuram, dentro de cada grupo, 

em primeiro lugar e que as demais indicações estão dispostas em função da ordem de antiguidade do 

Desembargador indicante, é a seguinte a lista final das honrarias: 

GRANDE COLAR 

1) LUIZ ANTÔNIO MOREIRA VIDIGAL 

2) JOSÉ LUIZ CAMPOS XAVIER 

3) AMAURY RODRIGUES PINTO JÚNIOR 

4) RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA 

5) DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM 

6) JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR 

7) CARLOS EDUARDO TORRES GOMES 

8) ARCOS – ASSOCIAÇÃO E REDE DE COOPERAÇÃO SOCIAL 

9) A. C. E. S. A. CAPUAVA 
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MEDALHA OURO 

1) FÁBIO MESSIAS VIEIRA 

2) ANTÔNIO ALBERTO GOUVÊA VIEIRA 

3) ROGÉRIO LUIZ NERY DA SILVA 

4) LUIZ FERNANDO BOBRI RIBAS 

5) GENÉSIO VIVANCO SOLANO SOBRINHO 

6) NEY STANY MORAIS MARANHÃO 

7) MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA 

8) SARAH HAKIM 

9) CARLOS GASPARETTO 

10) ANA SÍLVIA DAMASCENO CARDOSO BUSON 

11) IARA CRISTINA GOMES 

12) WILLIAM BARROS DE ABREU 

13) PAULO HENRIQUE CARUSO PAZZIANOTTO PINTO 

Participando da sessão, absteve-se de votar neste processo, por impossibilidade técnica, o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador Orlando Amâncio Taveira. 

Finalmente, fez-se um minuto de silêncio e foi determinada a expedição de ofícios com votos de pesar 

à Câmara Municipal e à Prefeitura da Cidade de Itaguaí, em razão das fatalidades ocorridas naquele 

Município. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão às 13h19 e, para constar, eu, Secretário-Geral 

Judiciário, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, lavrei a presente Ata que, assinada pela 

Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal, será por mim subscrita. 

 

GISELA RODRIGUES MAGALHÃES DE ARAUJO E MORAES 

Desembargadora Presidente do Tribunal 
 

 

Paulo Eduardo de Almeida 

Secretário-Geral Judiciário 


