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ATA 08/2020 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES  

DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

BIÊNIO 2020 / 2022 

 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 17h, na Sala de Sessões “Plenário 

Ministro Coqueijo Costa”, situada no 3º andar do edifício-sede do  Tribunal Regional do Trabalho da 

15ª Região, na rua Barão de Jaguara, nº 901, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo, 

reuniram-se os membros desta Egrégia Corte, em Sessão Solene de Posse dos novos dirigentes deste 

Egrégio Tribunal, eleitos para o biênio 2020-2022, assim como dos novos diretores da Escola Judicial 

e Ouvidoria do Tribunal, sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Desembargadora Gisela 

Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, Presidente do Tribunal. 

Em razão da pandemia causada pelo coronavírus e diante dos protocolos estabelecidos para combate  

e controle da COVID-19 a sessão solene de posse se deu, excepcionalmente, em caráter híbrido, 

simultaneamente de forma presencial e telepresencial. 

Participaram da sessão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Trabalho Ana Amarylis 

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

Vice-Presidente Judicial, Maria Madalena de Oliveira – Vice-Corregedora Regional, José Pedro de 

Camargo Rodrigues de Souza (embora em férias), Olga Aida Joaquim Gomieri, Eduardo Benedito de 

Oliveira Zanella, Luiz Antonio Lazarim, Lorival Ferreira dos Santos, Fernando da Silva Borges, 

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

Grasselli, Erodite Ribeiro dos Santos (embora em férias), 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, Roberto Nóbrega de Almeida Filho, Helcio Dantas Lobo Junior, Eder Sivers 
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(embora em férias), Antonia Regina Tancini Pestana, Eleonora Bordini Coca, Carlos Alberto Bosco, 

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, Luciane Storel, Ricardo Antonio 

de Plato, Ricardo Regis Laraia, Wilton Borba Canicoba, José Carlos Ábile (embora em férias), 

Rosemeire Uehara Tanaka (embora em férias), Renan Ravel Rodrigues Fagundes, Jorge Luiz Souto 

Maior, João Batista da Silva, Fábio Bueno de Aguiar e Orlando Amâncio Taveira. 

Ausentes, justificadamente, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Manuel Soares Ferreira 

Carradita – Corregedor Regional, Luiz Roberto Nunes, Helena Rosa Mônaco da Silva Lins Coelho, 

Thomas Malm, Thelma Helena Monteiro de Toledo Vieira, Antonio Francisco Montanagna e Luís 

Henrique Rafael. 

Ausentes, em férias, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dagoberto Nishina de Azevedo, 

Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim e Maria da Graça Bonança Barbosa. 

O cerimonial salienta que para o formato presencial deste evento está adotando todos os protocolos 

sanitários necessários, adiantando que sua realização será bastante singela a fim de abreviar a sua 

duração. Encontram-se presentes no auditório apenas os familiares mais próximos, respeitando o 

limite autorizado de 40% de sua capacidade com o devido distanciamento entre os grupos de 

convidados. 

Composta a mesa de honra pelas seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Gisela Rodrigues 

Magalhães de Araujo e Moraes , Desembargadora Presidente deste Tribunal; Excelentíssima Senhora 

Dalva Amélia de Oliveira, Desembargadora do TRT da 1ª  Região, Rio de Janeiro, neste ato 

representando o Tribunal do Trabalho mais antigo do País; o Procurador-Chefe do Ministério Público 

do Trabalho da 15ª Região, Doutor Dimas Moreira da Silva, representando o Procurador-Geral do  

Trabalho, Doutor Alberto Bastos Balazeiro, e o Doutor Daniel Blikstein, Presidente da Subseção de 

Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil. 

A seguir, o mestre de cerimônia anunciou a entrada dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores 

empossandos e os nominou individualmente para tomarem assento no Plenário. Anunciou o Ouvidor 

eleito e Presidente do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, Excelentíssimo Desembargador 
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HELCIO DANTAS LOBO JUNIOR; o novo Vice-Diretor da Escola Judicial, Excelentíssimo 

Desembargador RICARDO REGIS LARAIA; a nova Vice-Corregedora Regional, Excelentíssima 

Desembargadora RITA DE CÁSSIA PENKAL BERNARDINO DE SOUZA; a Corregedora 

Regional da Justiça do Trabalho da 15ª Região eleita, Excelentíssima Desembargadora ANA PAULA 

PELLEGRINA LOCKMANN; o novo Vice-Presidente Judicial, Excelentíssimo Desembargador 

FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI e a Excelentíssima Desembargadora 

Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo Morais, Presidente deste Tribunal, para conduzir a Presidente 

do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região eleita para o biênio 2020/2022, Excelentíssima 

Desembargadora ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA.  

O mestre de cerimônia anunciou que participam desta sessão solene de forma telepresencial e 

procederão o rito de posse à distância, cumprindo todos os preceitos legais, em razão de terem em 

seu convívio, pessoas com grande vulnerabilidade de saúde, o novo Vice-Presidente Administrativo 

do Tribunal, Excelentíssimo Desembargador FABIO GRASSELLI, o Diretor da Escola Judicial do 

Tribunal eleito, Excelentíssimo Desembargador JOÃO BATISTA MARTINS CÉSAR e a nova Vice-

Ouvidora deste Tribunal, Excelentíssima Desembargadora ANTONIA REGINA TANCINI 

PESTANA. 

Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, o cerimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região agradeceu a presença dos Excelentíssimos Desembargadores que prestigiam presencialmente 

a cerimônia, na pessoa de Sua Excelência o Decano do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

Doutor José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, estendendo sua saudação a todos os 

Excelentíssimos Desembargadores que acompanham virtualmente, como também a todos os 

magistrados e servidores deste Regional.  

Da mesma forma, o cerimonial registrou e agradeceu a deferência da participação das autoridades da 

mesa de honra virtual, cuja nominata foi feita em duas etapas. Assim, iniciou-se os registros: “Sua 

Excelência a Senhora Maria Cristina Peduzzi, Ministra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Sua Excelência o Senhor Luiz Philippe Vieira de 

Mello Filho, Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da 
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Justiça do Trabalho, Sua Excelência o Senhor Aloysio Corrêa da Veiga, Ministro Corregedor-Geral 

da Justiça do Trabalho, Suas Excelências os Ministros do Tribunal Superior do Trabalho: Doutora 

Delaíde Alves Miranda Arantes; Doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte que também preside a 

Academia Brasileira de Direito do Trabalho; Doutor Cláudio Mascarenhas Brandão; Doutor Douglas 

Alencar Rodrigues e Doutor Luiz José Dezena da Silva. Sua Excelência o Senhor Almir Pazzianotto 

Pinto, Ministro de Estado do Trabalho no período de 1985/88 e o Ministro Presidente do TST no 

biênio 2000/2002, Sua Excelência o Senhor Leonardo José Videres Trajano, Desembargador Vice-

Presidente e Corregedor do TRT da 13ª Região - Paraíba e Presidente do Colégio de Presidentes e 

Corregedores da Justiça do Trabalho. Suas Excelências os Desembargadores Presidentes de Tribunais 

Regionais do Trabalho: Doutor Luiz Antonio Moreira Vidigal, 2ª Região - São Paulo; Doutora Dalila 

Nascimento Andrade, 5ª Região - Bahia e  Secretária Geral do COLEPRECOR;  Doutor Valdir José 

Silva de Carvalho, 6ª Região - Pernambuco; Doutor Plauto Carneiro Porto, 7ª  Região - Ceará;  

Doutora Graziela Leite Colares, 8ª Região - Pará e Amapá; Doutor Brasilino Santos Ramos, 10ª 

Região - Distrito Federal; Doutora Maria de Lourdes Leiria, 12ª Região - Santa Catarina; Doutor 

Wolney de Macedo Cordeiro, 13ª Região - Paraíba, Doutora Ana Paula Tauceda Branco, também 

Corregedora do TRT da 17ª Região - Espírito Santo e Conselheira do Conselho Superior da Justiça 

do Trabalho representando a Região Sudeste; Doutor Paulo Sérgio Pimenta, 18ª Região - Goiás; 

Doutor José Marcelo Vieira de Araújo, 19ª Região - Alagoas; Doutora Vilma Leite Machado 

Amorim, também Corregedora do TRT da 20ª Região – Sergipe. Sua Excelência o Senhor José 

Evandro de Souza, Desembargador Vice-Presidente do TRT da 16ª Região – Maranhão, no Exercício 

da Presidência daquele Regional, Sua Excelência a Senhora Anne Helena Fischer Inojosa, 

Desembargadora Presidente do TRT da 19ª Região – Alagoas, no período 2019/2020 e Conselheira 

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, representando a Região Nordeste. Sua Excelência o 

Senhor Célio Horst Waldraff, Desembargador Vice-presidente do TRT da 9ª Região -  Paraná; Sua 

Excelência a Senhora Nair Maria Lunardelli Ramos, Desembargadora Corregedora no TRT da 9ª 

Região - Paraná; Sua Excelência a Senhora Lígia Araújo Bisogni, Desembargadora do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo; Doutor Fernando José da Costa, Secretário Estadual de Justiça e 
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Cidadania neste ato representando o governador de São Paulo, Doutor João Dória e Doutor Peter 

Panutto, Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, neste ato representando o prefeito de Campinas, 

Doutor Jonas Donizette.  Da mesma maneira, prestamos uma especial homenagem ao 

comparecimento, neste plenário, de Sua Excelência a Presidente do TRT da 2ª Região - São Paulo, 

no biênio 2002/2004, Desembargadora Maria Aparecida Pellegrina. Seja muito bem-vinda Doutora!”. 

O Cerimonial noticiou que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região recebeu também inúmeras 

mensagens de congratulações por este evento, felicitando os Excelentíssimos Desembargadores 

empossandos que, sensibilizados, agradecem todas as manifestações. 

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

Moraes, Presidente do Tribunal, declarou aberta a solenidade de posse dos novos dirigentes eleitos 

deste Egrégio Tribunal para o biênio 2020-2022, como também dos novos diretores da Escola Judicial 

e Ouvidoria do Tribunal, saudou os integrantes da mesa de honra e demais presentes, proferindo as 

seguintes palavras: “Inicialmente apresento minhas saudações pela honrosa participação das 

autoridades que nos acompanham na sala virtual expressando minha gratidão a todos na pessoa da 

Sua Excelência a Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, Ministra Maria Cristina Peduzzi. Registro também meus agradecimentos aos componentes 

da mesa de honra deste Plenário, Sua Excelência, a Desembargadora do TRT da 1ª Região, Rio de 

Janeiro, Dalva Amélia de Oliveira, neste ato, representando o Tribunal do Trabalho mais antigo do 

País.  Sua Excelência o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região Doutor 

Dimas Moreira da Silva, neste ato também representando o Procurador-Geral do Trabalho, Doutor 

Alberto Bastos Balazeiro e o Presidente da Subseção de Campinas da Ordem dos Advogados do 

Brasil, Doutor Daniel Blikstein. Ao tomar posse como Presidente deste Tribunal em 05/12/18 iniciei 

minha saudação subvertendo a ordem da maioria dos discursos colocando os agradecimentos em 

primeiro lugar. Agora, na mensagem de saída, mantenho a mesma subversão e inicio pelos 

agradecimentos. Família querida, hoje representada pelo meu marido Urbano, obrigada pela paciência 

e compreensão pela minha ausência. Quando dizem que a família é a base de tudo, acreditem é a mais 

pura das verdades. Pois é ao lado daqueles que nos amam que compreendemos o que é amizade, 
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cuidado, carinho e amor. Neste biênio à frente da Presidência do Tribunal cumprindo excessivos 

compromissos além de um expediente exaustivo presencial e mais atualmente passando o dia inteiro 

por vezes até a noite debruçada no computador, vocês tiveram a sensibilidade para compreender o 

quanto essa dedicação e empenho eram importantes para mim. Para minha carreira, para mim a 

realização pessoal e profissional. Amo vocês infinito! Sigo agradecendo a toda administração 

composta pela Vice-Presidente Administrativa Ana Amarylis, hoje Presidente. Vice-Presidente 

Judicial Tereza Asta, Corregedor Regional Manuel Carradita, Vice-Corregedora Regional Maria 

Madalena, Diretora da Escola Judicial Maria Inês, Vice-Diretor da Escola Judicial Carlos Alberto 

Bosco, Ouvidor Francisco Giordani e Vice-Ouvidor Helcio Dantas, que sempre estiveram presentes 

nas situações difíceis e que ao meu lado, me auxiliaram prontamente de forma coesa em tomadas de 

decisões importantes. Jamais pensei que pudesse ser diferente. Estendo esses mesmos agradecimentos 

aos Colegas Desembargadores por todas as conquistas que alcançamos juntos, por todas as 

dificuldades que conseguimos superar. Obrigada pela confiança em mim depositada. Minha gratidão 

também aos juízes de primeiro grau nas pessoas de meus dois Juízes Auxiliares Álvaro dos Santos e 

Cristiane Rondelli, de personalidades absolutamente diferentes, ele contido, ex-Militar, de pouca fala, 

mas super espirituoso.  E ela, ao contrário, falante, extrovertida e muito dinâmica, que se completaram 

e formaram uma dupla de profissionais equilibrada, competente, respeitosa, incansável. O convívio 

com vocês me engrandeceu profissionalmente e no pessoal, me fez melhor. Obrigada pela dedicação 

e carinho. Na sequência, dedico um agradecimento especial a todos os servidores deste Tribunal, nas 

pessoas do Diretor-Geral Adlei. Do Secretário-Geral Judiciário Paulo Almeida e da Secretária-Geral 

da Presidência Adriana Amaral. Homenagear os servidores não é tarefa das mais difíceis quando nos 

orgulhamos de um quadro de pessoas dedicadas e conscientes de seu papel, com lealdade à instituição 

e compromisso público. Resta-nos repetir o óbvio, bons servidores contribuem, sem dúvida, para o 

bom funcionamento das atividades, permitindo que projetos importantes sejam realizados, quando se 

tem uma equipe competente é certo que os frutos valerão a pena ser colhidos. Foi um imenso prazer 

trabalhar com profissionais tão capazes e aplicados. Por fim, meu fraterno abraço a todos os 

terceirizados, pessoas imprescindíveis para o funcionamento harmonioso do Tribunal, que merecem 
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especial destaque e faço isso nas pessoas de Cleide Gouveia e do Marcos Félix, incansáveis, super 

disponíveis e sempre de sorriso aberto, no acolhimento a todos. Bem, feitos os esclarecimentos e os 

agradecimentos, não poderia deixar de registrar o quanto foi importante para mim, magistrada 

experiente com 32 anos de carreira, gerir este que é um dos principais tribunais de grande porte da 

Justiça do Trabalho do país, uma imensidão em área territorial, uma enormidade em movimento 

processual, um gigante em força de trabalho. Exercitar governança, com foco em produtividade, 

efetividade, modernidade e transparência, com a lisura que o cargo requer, é tarefa árdua, mas muito 

gratificante. E olha que não foram fáceis os anos de contingenciamento de gastos, de falta de 

investimentos e, principalmente, este 2020 de enfrentamento da pandemia de coronavírus… Liderar 

sob pressão e dificuldades requer equilíbrio, requer coragem para dizer nãos, requer estudos 

constantes no caminho dos sins. Sinto-me feliz e realizada por ter podido contribuir para a 

manutenção das atividades, com muita seriedade, criatividade, humanidade, e vontade de acertar 

todos os dias!  Numa breve retrospectiva, lembro que, pela primeira vez desde a criação do TRT 

Campinas, em 1986, nesse biênio 2018-2020, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região foi 

dirigido majoritariamente por mulheres, que ocuparam cinco dos nove cargos administrativos. Assim, 

além desta Presidente, a Vice-Presidência Administrativa, a Vice-Presidência Judicial, a Vice-

Corregedoria e a Diretoria da Escola Judicial foram lideradas pelas Desembargadoras Ana Amaryllis, 

Tereza, Maria Madalena e Maria Inês, respectivamente. Nosso compromisso por ocasião da posse, 

juntamente com os valorosos homens integrantes da administração, na Corregedoria, Ouvidoria, 

Vice-Ouvidoria e Vice-Diretoria da Escola Judicial, colegas Desembargadores Carradita, Giordani, 

Helcio e Bosco foi de realizar uma gestão compartilhada, transparente, e com rigorosa observância 

ao regimento interno e normas vigentes. E assim foi feito! A cada novo desafio, reuniamo-nos para 

decisões em consenso. Com essas bases sólidas e com a colaboração de uma equipe técnica abalizada, 

conseguimos, no primeiro ano de mandato, cumprir as metas nacionais e regionais, mantendo as 

iniciativas em andamento e aperfeiçoando os procedimentos, visando ao cumprimento dos deveres 

constitucionais que nos são afetos. O resultado desse compromisso surtiu efeitos benéficos e o 

regional atingiu 100% no índice de produtividade comparada da justiça (IPC-JUS) em 2019. Mas isso 
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não era suficiente e o aperfeiçoamento das técnicas consensuais de solução de conflitos passaram a 

ser prioridade no caminho da efetividade e da pacificação social, aptidão nata da nossa justiça. Com 

o apoio do NUPEMEC, capitaneado pela colega Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, 

lançamos o projeto “Conexão – interligando interesses para solução de conflitos”, destinado ao 

fomento à conciliação, mediante encontros dialogados de aproximação com empresas e trabalhadores, 

além da   realização de capacitação e ciclo de palestras, em prol de acordos justos. De mais a mais, 

de forma pioneira, alinhada ao projeto conexão e concebida pelo CEJUSC 2º grau, realizamos a 

mediação virtual pelo aplicativo JTE, propiciando maior comodidade e rapidez aos usuários. 

Disponibilizamos, na 5ª Semana de Conciliação, o espaço cidadão no TRT TRUCK, destinado à 

população Campineira; local para obtenção de informações sobre processos, conciliações e 

funcionamento da Justiça do Trabalho, com a participação de magistrados e servidores. Mais uma 

vez, arrecadamos valor recorde na execução e nos leilões, com premiação no COLEPRECOR. 

Firmamos  convênio de singular objeto com a Federação Paulista de Futebol, que, exitoso, foi 

prorrogado recentemente, incentivando acordos entre clubes e atletas do estado. Obrigada 

Desembargadora Ana Paula. Na mesma esteira das parceiras, não me furtei em comparecer em todas 

as sedes de circunscrição sob jurisdição do Regional e, alicerçada no lema “administrar é 

compartilhar”, busquei maior interlocução com o primeiro grau, expondo as principais diretrizes da 

administração. Nas ocasiões, partilhamos ideias e fortalecemos a cultura da pacificação para o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Fomos o primeiro Tribunal Regional Trabalhista a fazer 

uso do plenário eletrônico, parte do projeto-piloto do sistema desenvolvido pelo TST voltado a 

Desembargadores e Juízes que atuam na 2ª Instância. Na área administrativa, com relação aos 

imóveis, as ações iniciadas na gestão anterior foram finalizadas, tendo sido possível inaugurar as 

novas instalações próprias das varas do trabalho de Itapetininga e Fernandópolis, e, também, o imóvel 

de Dracena, o primeiro construído no modelo built to suit. Recentemente, num esforço concentrado, 

possibilitamos a mudança de prédio do fórum trabalhista de Jundiaí, feito que era aguardado há anos. 

Ademais, saliento a readequação dos espaços das salas de sessão e secretarias de turmas, com mais 

área e acessibilidade, assim como a remodelagem da sala do CEJUSC 2º grau e a reforma da copa, 
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atendendo aos padrões de higiene e segurança. E, coroando os trabalhos desenvolvidos nesse primeiro 

ano de mandato, recebemos o prêmio CNJ de qualidade na categoria Diamante, por observância aos 

critérios de gestão e planejamento, organização administrativa e judiciária, informação e 

produtividade e, também, fomos destaque como o melhor tribunal trabalhista na avaliação do CNJ. 

Chegando ao segundo ano do mandato, nos deparamos com o inesperado, a crise mundial sanitária 

causada pela pandemia da COVID-19. Logo no primeiro momento, ainda atônitos, adotamos medidas 

providenciais como a suspensão de prazos e a prestação de serviços na forma remota. Com o 

agravamento da situação, o distanciamento social necessário e a preocupação com a continuidade da 

prestação jurisdicional, socorremo-nos, de pronto, à telemática e tornamos as audiências e sessões 

telepresenciais uma realidade. Tínhamos o PJE e fomos nos adaptando ao chamado “novo normal”, 

tanto no 1 º e 2 º graus, assim como nos 15 CEJUSCS, em precatórios. Em um tempo em que o velho 

já sei foi, mas o novo ainda não tem forma, nós, da Justiça do Trabalho, não ficamos alheios ou 

indiferentes a estas transformações, aprendemos a lidar com a nova tecnologia, entendendo seus 

reflexos diretos no mundo laboral e indiretamente, nas nossas próprias vidas.  Pouco a pouco, todas 

essas ações frutificaram. Pela primeira vez em 34 anos, o TRT 15 ocupou a liderança do ranking 

quantitativo de processos julgados no país, evento deveras importante, que aponta para a força ativa 

das pessoas no momento do enfrentamento das dificuldades e em prol de toda a coletividade. Junto 

com o Ministério Público do Trabalho, além das destinações de valores em ações de grande 

repercussão nacional e internacional – que beneficiaram a sociedade em diversos hospitais e 

instituições filantrópicas – recomendamos a liberação de verbas trabalhistas e de valores 

indenizatórios provenientes de saldo remanescente de Ações Civis Públicas para combate ao 

coronavírus, que resultaram em quase 30 milhões também destinados a hospitais, instituições de 

saúde e projetos de pesquisa. Em face da pandemia, o tribunal atuou efetivamente no sentido de 

garantir aos magistrados, servidores e colaboradores, quando da volta ao presencial, proteção e 

segurança à saúde, adquirindo máscaras, álcool em gel, luvas, adesivação, termômetros, barreiras de 

acrílico, dentre outras providências de higienização, conforme diretrizes normativas do CNJ, 

Ministério da Saúde e Anvisa. E tem sido assim… este segundo maior Tribunal do Trabalho do país, 
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apesar das contingências de um ano atípico, não pára um só instante. Implantamos o Projeto 

GARIMPO, permitindo identificar beneficiários de saldos remanescentes localizados em contas 

judiciais ativas; avançamos no uso da inteligência artificial a partir do desenvolvimento de um 

projeto-piloto denominado GEMINI, implementado na Vice-Presidência Judicial para otimização de 

trâmite de recursos de revista; lançamos o canal de comunicações SETIC INFORMA, boletim de 

dicas e esclarecimentos para usuários no uso de soluções tecnológicas à distância; adotamos o 

TOKEN PJE destinado ao uso no celular  JTE; atualizamos o portal de serviços e informações na 

forma padronizada pelo CSJT. No campo socioambiental, não posso deixar de lembrar nossa adesão 

ao Pacto Global das Nações Unidas, a agenda 20/30, a distribuição de canecas reutilizáveis contendo 

17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis e a doação de 80 toneladas de papel, beneficiando 23 

cooperados e 33 reeducandos em regime semiaberto da Fundação de Amparo ao Preso. Afora isso, 

pioneiramente, acabamos de inaugurar a primeira Micro Usina Fotovoltaica na Vara do Trabalho de 

Rio Claro. Uma conquista! Nesta oportunidade, tenho a chance de agradecer publicamente aos 

Comitês de Prevenção de Acidentes do Trabalho, de Erradicação do Trabalho Infantil, e de 

Erradicação do Trabalho Escravo, Tráfico de Pessoas, Discriminação e Promoção de Igualdade, assim 

como às demais Comissões e Comitês Regionais, que foram incansáveis na defesa dos interesses 

afetos às questões sociais, e, também, de interesse deste Regional. Parceiros operosos, que muito 

auxiliaram esta administração nas decisões, nos estudos e nas campanhas realizadas. Aliás, não 

poderia deixar de ressaltar, que dos muitos momentos de alegria como presidente do TRT de 

Campinas, dois deles, intimamente ligados ao trabalho dos Comitês, ficarão em minha memória 

registrados para sempre. O primeiro foi ter tido a oportunidade de ler a carta de Aparecida na Basílica 

dedicada à Padroeira do Brasil durante as festividades de comemoração do seu aniversário, o segundo 

foi ter participado da inauguração do Barco Hospital Papa Francisco, voltado à saúde da população 

ribeirinha Paraense construído com parte do valor proveniente de processo de nossa jurisdição. Dois 

momentos de extrema emoção, que me fizeram refletir sobre o quão humana e essencial é a nossa 

justiça social. Em continuidade da mesma forma, não falar da Ouvidoria e da Escola Judicial seria 

uma falha imensurável, pela contribuição que ambas puderam somar a esses dois anos. Aliás, a Escola 



 
PODER JUDICIÁRIO 

 JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

Secretaria-Geral Judiciária 
Seção de Ações de Competência do Tribunal Pleno / Órgão Especial Administrativo 

11 

Judicial, na pessoa da minha colega Maria Inês, superando todos os obstáculos deste 2020, 

reinventou-se e, magnificamente, foi além das expectativas com os diversos cursos, palestras, 

webinars e, sobretudo, com a realização conjunta com a Presidência do Primeiro Congresso de Direito 

do Trabalho e Processual do Trabalho no formato 100% virtual, com mais de 4.000 expectadores. 

Minha gratidão eterna a todos os Desembargadores, servidores e colaboradores. Finalmente, registro 

a alegria de, fechando este exercício, termos sido agraciados, pelo segundo ano consecutivo, com o 

Prêmio do Conselho Nacional de Justiça de Qualidade na Categoria Diamante. A 15ª Região é a única 

da Justiça do Trabalho Brasileira a ser contemplada com o mais alto grau de reconhecimento em uma 

mesma gestão! Somos Bidiamante, e tenho orgulho do empenho deste nosso TRT15, que é guerreiro, 

trabalhador e muito responsável! Finalizando, deixo registrado, que gratidão é a palavra de ordem, 

aos meus pares sem os quais não teria sido possível tantas conquistas; aos servidores, mãos operosas 

que fazem acontecer; aos terceirizados que nos socorrem no dia a dia; ao Ministério Público do 

Trabalho, que caminha lado a lado com a Justiça Trabalhista; aos advogados, profissionais valorosos 

na busca da paz social; e aos jurisdicionados, que a nós confiam seus conflitos. Agradeço a Deus por 

ter permitido que eu chegasse ao final desta jornada na Presidência desta Corte com o direito de olhar 

nos olhos de todos aqueles que hoje aqui presentes dignificam esta solenidade e acima de tudo, com 

o sentimento do dever  cumprido.  E agora, feliz, volto a ocupar uma das cadeiras da 5ª Câmara e da 

1ª Seção de Dissídios Individuais. À nova administração digo que o futuro do Tribunal de Campinas 

inicia hoje com Desembargadores valorosos e comprometidos, tendo à frente a Desembargadora Ana 

Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, minha colega de mais de 30 anos, e que ladeada dos pares 

Fabio Grasselli, Vice-Presidente Administrativo; Francisco Giordani, Vice-Presidente Judicial; Ana 

Paula Lockmann, Corregedora; Rita Penkal, Vice-Corregedora; Helcio, Ouvidor, Antonia Pestana, 

Vice-Ouvidora; João Batista, Diretor da Escola Judicial e Laraia, Vice-Diretor da Escola. E assim 

seguirá o 15º Regional no próximo biênio, cumprindo sua missão institucional de prover justa e 

humanitária jurisdição aos 599 Municípios que dela fazem parte. Sucesso à nova gestão! Sucesso aos 

meus companheiros de todos os dias! E que Deus nos ilumine, sempre! Muito obrigada!”.  

Dando prosseguimento à solenidade, pronunciou-se, virtualmente, Sua Excelência, a Presidente do 
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Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Excelentíssima 

Ministra Maria Cristina Peduzzi, cumprimentando a nova direção do Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região, ressaltando que a Corte tem jurisdição em uma das mais prestigiosas regiões de 

produção de riqueza do nosso país que fomenta a economia e ressalta a proeminência do trabalho 

humano. Evidenciou que sua atuação concreta foi reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça 

com a condecoração do Prêmio de qualidade na Categoria Diamante, um selo honroso, pelo êxito nos 

quatro eixos temáticos avaliados: produtividade, governança, transparência dados e tecnologia, 

reconhecimento público da excelência do trabalho exercido pelo Tribunal. Celebrou o fato de que 

tanto a gestão que finda como a nova gestão serem formadas por mulheres competentes e talentosas 

que muito irão contribuir para a Suprema Corte e que o progresso das mulheres se perfaz em benefício 

para toda a sociedade, citando a saudosa Juíza da Suprema Corte Ruth Ginsburg: "À medida que as 

mulheres alcançam o poder, as barreiras caem”. Afirmou que o benefício do trabalho dessas mulheres 

inteligentes e capazes em postos de liderança salta aos olhos de toda a sociedade da Justiça do 

Trabalho, enchendo a nossa instituição de orgulho e gratidão. Parabenizou a gestão do biênio 

2018/2020 pela competência, produtividade e diligência, que resulta do trabalho minucioso e devoto 

da Presidente Desembargadora Gisela de Araujo Moraes, da Vice-Presidente Administrativa 

Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, da Vice-Presidente Judicial 

Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, do Corregedor Regional Desembargador 

Manuel Soares Ferreira Carradita, da Vice-Corregedora Regional Desembargadora Maria Madalena 

de Oliveira,  do Ouvidor Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani e do Vice-

Ouvidor Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior. Assim como a Desembargadora Gisela de 

Araujo de Moraes, Presidente do Tribunal no biênio 2018/2020, deixa uma gestão marcada pela 

eficiência, a atuação da Vice-Presidente Administrativa nesse biênio e que hoje toma posse como 

Presidente da Corte, a Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, que em sua 

formação jurídica trilhou os caminhos da advocacia, da magistratura de carreira e do magistério, 

experiência que também garantirá uma Presidência de Excelência. Saudou a Excelentíssima 

Desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani, que deixa a Vice-Presidência-Judicial, com um 
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trabalho competente, afirmando ser consequência de uma trajetória marcada pela dedicação ao estudo 

acadêmico e ao magistério. Seu êxito já estava predestinado desde sua aprovação em primeiro lugar 

no concurso público que realizou em 1988 para ingresso na Magistratura Trabalhista e se renova a 

cada ano com a sua contribuição valiosa. Registrou o seu pessoal e institucional agradecimento pelo 

apoio ao Tribunal Superior do Trabalho e à ENAMAT. Parabenizou o Corregedor Regional, 

Excelentíssimo Desembargador Manuel Soares Ferreira Carradita e a Vice-Corregedora Regional, 

Excelentíssima Desembargadora Maria Madalena de Oliveira, que encerram seus mandatos. 

Cumprimentou o Ouvidor,  Excelentíssimo Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto 

Giordani e o Vice-Ouvidor, Excelentíssimo Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior, que tomarão 

posse como Vice-Presidente Judicial e Ouvidor, respectivamente. Saudou o Vice-Presidente 

Administrativo,  Excelentíssimo Desembargador Fabio Grasselli, que coroa sua carreira como 

magistrado com mais este cargo na direção do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Felicitou 

a nova Corregedora, Excelentíssima Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, destacando 

sua dedicação e liderança na Magistratura Trabalhista, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho, 

pelos trabalhos prestados. Felicitou a nova Vice-Corregedora, Excelentíssima Desembargadora Rita 

de Cássia Penkal Bernardino de Souza. Parabenizou o novo Ouvidor, Excelentíssimo Desembargador 

Helcio Dantas Lobo Junior e cumprimentou a nova Vice-Ouvidora, Excelentíssima Desembargadora 

Antonia Regina Tancini Pestana. Em prosseguimento, cumprimentou a direção da Escola Judicial 

que finda o mandato nas pessoas da Diretora, a Excelentíssima Desembargadora Maria Inês Corrêa 

de Cerqueira César Targa e do Vice-Diretor, Excelentíssimo Desembargador Carlos Alberto Bosco, 

reconhecendo o trabalho de brilho e sapiência.  Felicitou a nova direção da Escola Judicial, nas 

pessoas do novo Diretor, Excelentíssimo Desembargador João Batista Martins César e o novo Vice-

Diretor, Excelentíssimo Desembargador Ricardo Regis Laraia, com o desejo de que permaneçam 

desenvolvendo a Escola Judicial como asas para todos aqueles que dedicarem seus estudos nessa 

instituição, com uma breve citação de Rubem Alves: “as escolas são asas e existem para dar aos 

pássaros coragem para voar”. Por fim, estimou que a nova direção seja acompanhada de proteção e 

sabedoria Divinas para cumprimento de seus misteres com efetividade e que enfrente com a maestria 
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os desafios ainda maiores impostos pela pandemia à Magistratura Trabalhista. Agradeceu e desejou 

boa sorte. 

Prosseguindo, sendo solicitada pela Excelentíssima Desembargadora Presidente Gisela Rodrigues 

Magalhães de Araujo e Moraes, prestou compromisso e tomou posse no cargo de Presidente do 

Tribunal a Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla. 

Em seguida, sendo solicitados pela Excelentíssima Desembargadora Presidente Ana Amarylis 

Vivacqua de Oliveira Gulla, prestaram compromisso e tomaram posse os Excelentíssimos 

Desembargadores: Fabio Grasselli, no cargo de Vice-Presidente Administrativo do Tribunal, 

Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, no cargo de Vice-Presidente Judicial do Tribunal, Ana 

Paula Pellegrina Lockmann, no cargo de Corregedora Regional, Rita de Cássia Penkal Bernardino de 

Souza, no cargo de Vice-Corregedora Regional,  João Batista Martins César, no cargo de Diretor da 

Escola Judicial da Justiça do Trabalho da 15ª Região, Ricardo Regis Laraia, no cargo de Vice-Diretor 

da Escola Judicial da Justiça do Trabalho da 15ª Região, Helcio Dantas Lobo Junior, no cargo de 

Ouvidor do Tribunal, e Antonia Regina Tancini Pestana, no cargo de Vice-Ouvidora do Tribunal. 

Após a leitura dos termos de posse e exercício dos novos dirigentes do Tribunal, da Escola Judicial 

da Justiça do Trabalho da 15ª Região e da Ouvidoria do Tribunal, fez uso da palavra, virtualmente, o 

Presidente da Comissão de Relacionamento entre a Ordem dos Advogados do Brasil – São Paulo e o 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, neste ato também representando a Presidência da Seção 

de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Paulo Augusto Bernardi. Saudou a todos 

os presentes, a Magistratura na pessoa da Presidente, Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis 

Vivacqua de Oliveira Gulla, o Ministério Público na pessoa do Excelentíssimo Procurador-Chefe, 

Doutor Dimas Moreira da Silva e a Advocacia na pessoa do seu particular amigo Doutor Daniel 

Blikstein. Saudou de maneira especial todos os novos dirigentes desta Corte Trabalhista.   Ressaltou 

que a Ordem dos Advogados do Brasil, pelas mãos do seu Presidente Caio Augusto Silva dos Santos 

é defensora da manutenção da Justiça do Trabalho e fez em janeiro uma defesa intransigente neste 

sentido em um ato público realizado na cidade de Campinas, presidido pelos Presidentes Caio 

Augusto Silva dos Santos e Daniel Blikstein; isto é prova inequívoca do respeito que advocacia 
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Paulista tem com Justiça do Trabalho e de modo especial com essa Corte Trabalhista da 15ª Região. 

Elucidou o relacionamento institucional com este Tribunal visando sobremaneira os mesmos 

objetivos comuns que são a defesa dos jurisdicionados e a rápida distribuição da Justiça. Afirmou que 

a Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo sempre esteve e estará aberta para manter o diálogo 

com o Tribunal na busca de soluções e para o enfrentamento dos problemas e elucidou que irão juntos, 

a Ordem dos Advogados do Brasil, a Magistratura e o Ministério Público, a fim de enfrentar o 

problema mundial da pandemia. Por fim, em nome da Advocacia Paulista, a quem disse ter orgulho 

de representar, desejou à Excelentíssima Desembargadora Presidente Ana Amarylis Vivacqua de 

Oliveira Gulla e a toda à direção do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região uma gestão profícua 

e de pleno êxito; e terminou dizendo “Contem com a Ordem dos Advogados do Brasil! Muito 

obrigado a todos”. 

Dando prosseguimento à solenidade, pronunciou-se o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, 

na pessoa do Excelentíssimo Procurador-Chefe, Dimas Moreira da Silva. Cumprimentou os presentes 

e aos que acompanhavam o evento pela internet; à Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis 

Vivacqua de Oliveira Gulla, magistrada de escola, que foi escolhida pelos seus pares para comandar 

o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos próximos dois anos; a todos os 

Desembargadores que tomaram posse presencial e virtualmente e em nome do Ministério Público de 

Campinas, parabenizou a todos.  Ressaltou que alguns de nós têm o sonho de participarmos das nossas 

instituições seja como presidente, ou qualquer um outro cargo que a gente possa se dedicar um pouco 

mais. O Presidente é figura central e tem que ser uma pessoa sensata, que saiba ouvir os seus pares, 

os quais irá presidir. “Tenho certeza Doutora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, que Vossa 

Excelência, juntamente com os nossos Desembargadores, saberão desempenhar bem o trabalho que 

hoje se inicia com a posse”. Deixou um agradecimento especial à Presidente que hoje deixa o cargo, 

a Excelentíssima Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes e toda a sua 

diretoria. E elucidou que uma vez que o Ministério Público defende coletivamente os trabalhadores, 

poderia falar em nome dos mesmos. O Tribunal ao longo do tempo se perfaz combativo, sempre está 

na vanguarda das decisões. É um Tribunal sério. E isso é muito importante. “Graças a Deus, Doutor 
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José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, não temos notícia de corrupção no Tribunal e no 

Ministério Público de Campinas, o que infelizmente ocorre em tantas outras Cortes Cíveis e 

Trabalhistas. Devemos preservar o respeito da população em relação a essas instituições. Sermos 

corretos, com uma vida profissional e particular honrada é um dever institucional. E podemos dizer 

que aqui, trabalhamos em um Tribunal com homens e mulheres honrados, os quais vestem a toga e 

dão exemplo, seja no ato de julgar seja do dia a da vida. Doutora Gisela Rodrigues Magalhães de 

Araujo e Moraes e toda a sua diretoria, voltem para casa tranquilos e felizes, pois cumpriram o dever 

assumido pela sua gestão. Doutora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, a senhora e sua família 

devem ficar muito contentes hoje. Pois a responsabilidade virá, mas quando a pessoa se prontifica a 

cumprir uma missão como esta, ela está preparada, com muitos anos de Magistratura. Vamos guardar 

essa solenidade no nosso coração. Como o foi na minha posse e o será na próxima. Deus abençoe a 

Vossa Excelência e aos Desembargadores empossados. Que Deus abençoe todos nós e que o próximo 

ano seja de menos tristeza para os Brasileiros. Estamos precisando das bênçãos de Deus para 

governantes desse país.  Está faltando responsabilidade de modo geral, independentemente de partido 

político, nos entes federados como um todo. Necessitamos de cuidado com a saúde do nosso povo, 

devido à Covid-19. Precisamos de vacina. Direito de todos, sem distinção”. Cumprimentando o Dr. 

Daniel Blikstein, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas, ressaltou que 

“precisamos de uma OAB não partidária, que venha aos meios de comunicação com assuntos 

importantes para o povo brasileiro, reivindicando vacinação em massa, melhor distribuição de renda, 

e para que tomemos atitudes positivas contra o racismo na nossa Nação. Na Justiça do Trabalho, 

temos como exemplo, na questão do gênero, muitas mulheres ocupando seus cargos. Conseguimos 

vencer essa barreira! Mas, precisamos disseminar isso nas outras justiças, nas empresas. São muitas 

lutas, Douta Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla! Tem-se notícia de mais flexibilização do 

Direito do Trabalho. Prometeram milhões de empregos com o trabalho intermitente, mas a imprensa 

noticiou essa semana que nos poucos que foram criados, a remuneração é de meio salário mínimo ou 

menos”. Por fim, agradeceu a todos pela atenção e disse que ia para casa muito feliz por ver a missão 

cumprida por parte de alguns e de saber que terá ao seu lado, juntamente com o Ministério Público, 



 
PODER JUDICIÁRIO 

 JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 

Secretaria-Geral Judiciária 
Seção de Ações de Competência do Tribunal Pleno / Órgão Especial Administrativo 

17 

a Ordem dos Advogados do Brasil e uma outra diretoria que vai fazer o possível e o impossível para 

que a Justiça do Trabalho continue a fazer destinações para os hospitais e Covid-19. E, por fim, 

agradeceu à Presidente eleita por ter aceito esse cargo, que vai cumprir muito bem e mais uma vez a 

parabenizou. 

Após, o Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, Juiz César 

Reinaldo Offa Basile manifestou-se virtualmente, cumprimentando a mesa de honra, especialmente 

o Ministério Público do Trabalho na pessoa do Excelentíssimo Procurador-Chefe Doutor Dimas 

Moreira da Silva e a Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa do Ilustre Presidente da Subseção 

de Campinas Daniel Blikstein e também do colega Paulo Bernardi. E as demais autoridades, os 

Magistrados e os servidores que se encontravam presentes no plenário e aqueles que prestigiavam 

essa solenidade à distância, isso na pessoa da Excelentíssima Ministra Maria Cristina Peduzzi, 

Presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho e da Excelentíssima Desembargadora Ana 

Amarilys Vivacqua de Oliveira Gula, a nova Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho 

da 15ª Região. Cumprimentou os familiares e amigos dos empossados. Ressaltou que as restrições 

orçamentárias impostas à justiça do trabalho em 2019 e a pandemia que acometeu a sociedade 

brasileira 2020 exigiram uma verdadeira reinvenção, potencializando a já difícil missão de 

administrar o segundo maior Tribunal Trabalhista do país. Assim, enalteceu o trabalho da 

administração que ora se despede.  A Presidência da Excelentíssima Desembargadora Gisela Moraes, 

que capitaneou o nosso Regional nos mais altos índices de eficiência e produtividade, alcançando a 

conquista do selo Diamante de qualidade conferida conferido pelo Conselho Nacional de Justiça por 

dois anos consecutivos.  A Vice-Presidência Administrativa da Excelentíssima Desembargadora Ana 

Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, que geriu uma exponencial redução da força de trabalho 

decorrente de um grande número de aposentadorias e pautou temas de grande impacto para garantir 

o funcionamento de nossa estrutura. A Vice-Presidência Judicial da Excelentíssima Desembargadora 

Tereza Aparecida Asta Gemignani, que além de resultados de excelência foi pioneira na utilização 

das ferramentas eletrônicas e na realização de audiências telepresenciais, obtendo expressivos 

números na solução de conflitos especialmente os coletivos, se tornando referência nacional. A 
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Corregedoria e a Vice-Corregedoria dos Excelentíssimos Desembargadores Manuel Soares Ferreira 

Carradita e Maria Madalena de Oliveira, que adotou novas práticas e procedimentos para se adequar 

ao novo normal, mas gradativamente, com limites técnicos de segurança. A Escola Judicial dos 

Excelentíssimos Desembargadores Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa e Carlos Alberto 

Bosco, que demonstrou que se adaptou à realidade virtual, ampliando o sucesso do tradicional 

Congresso do nosso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A Ouvidoria do Excelentíssimo 

Desembargador Ouvidor Francisco Giordani e Vice-Ouvidor Helcio Dantas Lobo Junior, que 

conseguiu otimizar seus canais de interlocução. Tudo, com o auxílio e o trabalho dedicado dos nossos 

colegas Magistrados, Excelentíssimos Álvaro dos Santos, Cristiane Montenegro Rondelli, Renato 

Henry Sant’Anna, Daniela Macia Ferraz Giannini, Flávio Landi e Lúcia Zimmermann. Saudou os 

empossados e desejou o mais absoluto sucesso aos Desembargadores que passam a integrar a nova 

administração da Corte.  O Excelentíssimo Desembargador Helcio Dantas Lobo Junior que já fora 

destacado como Vice-Ouvidor, agora é o nosso Ouvidor e também Presidente do Colégio de 

Ouvidores, tendo a Excelentíssima Desembargadora Antonia Regina Tancini Pestana, como Vice-

Ouvidora. O Excelentíssimo Desembargador João Batista Martins César que sempre conduziu com 

muito amor o projeto Trabalho, Justiça e Cidadania da AMATRA XV, como Diretor da Escola 

Judicial tendo o Excelentíssimo Desembargador Ricardo Regis Laraia como Vice-Diretor da Escola 

Judicial. A Ex-Presidente da AMATRA XV - biênio 2007-2009, motivo que muito nos orgulha, a 

estimada Excelentíssima Desembargadora Ana Paula Ana Paula Pellegrina Lockmann como 

Corregedora Regional, tendo a Excelentíssima Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de 

Souza, como Vice-Corregedora Regional. O também ex-presidente da AMATRA XV em dois biênios 

97-99 e 99-2001, o Excelentíssimo Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, 

como Vice-Presidente Judicial. O sempre solícito Excelentíssimo Desembargador Fabio Grasselli, 

como Vice-Presidente Administrativo. E destacou a Excelentíssima Desembargadora Ana Amarylis 

Vivacqua de Oliveira Gulla, como nova Presidente, Paraense do extremo norte do país, advogou até 

ingressar na Magistratura do Trabalho da 15ª Região, aprovada no primeiro concurso do nosso 

Regional. Juíza substituta até 1990, foi promovida a Juíza Titular da Vara de Bebedouro, após 
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Guaratinguetá e Jacareí. Promovida como Desembargadora desta Corte em 2006, onde exerceu as 

funções de Vice-Ouvidora, Ouvidora e Vice-Presidente Administrativa. Além da atividade 

jurisdicional, ressalvou que a nova Presidente possui uma notável veia artística e cultural e isso advém 

de suas raízes: mãe pianista clássica e pai jornalista, além de avô escritor. Publicou um artigo 

intitulado “O Magistrado e a mutabilidade de suas decisões” no qual destaca o ser humano, juiz 

dotado de sensibilidade e sentimentos. Não é alienado ou estanque, está em constante mutação e 

evolução e devem lhe permitir alterações nos pontos de vistas jurídicos, sociais, e até morais. Desejou 

muito êxito à Presidente e que sua administração deixe um legado de união acima de tudo, o maior 

desafio. Concluindo, ratificou que a AMATRA XV permanece, como sempre esteve, à disposição da 

nova administração para todo e qualquer diálogo.  Respeitando a grandeza da Justiça do Trabalho e 

do glorioso Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mas sempre à luz da dignidade da 

Magistratura e de suas prerrogativas. Por fim, enalteceu que a Associação deseja que a nova 

administração do TRT 15 consiga consolidar as conquistas já alcançadas na distribuição de Justiça 

do nosso país. Desejou sucesso e agradeceu a todos. 

Em prosseguimento, pronunciou-se a representante do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 

Excelentíssima Desembargadora Dalva Amélia de Oliveira. Começou cumprimentando a 

Excelentíssima Senhora Doutora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla, Mui Digna Presidente 

do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na pessoa de quem cumprimentou todos os ouvintes 

deste memorável evento de posse da Diretoria, da Escola e da Ouvidoria deste Egrégio Tribunal para 

o biênio 2020/2022. Pronunciou-se dizendo que sendo nascida em Avaré e tendo vivido longos anos 

da sua vida em Lençóis Paulista, dois dignos Municípios que engrandecem esse Estado de São Paulo, 

Estado que ama tanto quanto ao Rio de Janeiro, cidade onde foi acolhida e na qual reside há 36 anos, 

compondo o Tribunal da 1ª Região. Ressaltou que foi incumbida pelo Excelentíssimo Desembargador 

José Fonseca Martins Júnior, Presidente do TRT da 1ª Região, para representá-lo nesta Solenidade, o 

que disse fazer com imenso prazer e emoção.  Desejou profícua gestão a todos os membros eleitos, 

desejando, sobretudo, que Deus esteja à frente dos ilustres Desembargadores que terão desafios de 

monta, a começar pela superação da crise desencadeada pelo covid-19 que impactou todo o planeta, 
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com reflexos insondáveis nas relações sociais e trabalhistas, reclamando medidas urgentes e 

emergentes. Afirmou que estamos aqui hoje presencialmente ou à distância, para celebrar a vida e a 

posse desta nova diretoria.  Ressaltou querer homenagear especialmente a Excelentíssima 

Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla.  Os seus desafios serão imensos, mas 

detém atributos para superá-los.  Estamos falando de uma pessoa fadada a praticar o bem, a haurir o 

lúdico da vida e a dividir o seu saber, a sua luz. É casada com Sebastião Gulla há 40 anos com quem 

tem os filhos Igor, Laís e Diego que já lhe deram estes netos: Holanda, Ana Júlia, Maria Clara e 

Henry. É poeta, escritora, contista, cronista e cantora.  Teve um dos seus livros lançados e 

autografados na Bienal do Livro de São Paulo e por dois anos foi premiada no concurso A Arte da 

Magistratura, promovido pela Academia Paulista de Magistrados com os contos Magos do Amor e 

Toga Vazia. Profere palestras abordando temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e 

motivacional nas escolas de Magistratura em nível nacional, nas Universidades em São Paulo, 

destacando-se a palestra “Boas práticas para a vida cotidiana”. Recebeu o título de “Excelência 

Mulher” pela FIESP em comemoração ao dia internacional da Mulher. Desenvolve extenso trabalho 

voluntário-religioso sendo preletora da Seicho-No-Ie, filosofia que prega gratidão à vida, à família e 

a Deus e cujo lema é “faça feliz ao menos uma pessoa por dia”. Hoje é o seu dia de felicidade!  Nesta 

Corte, exerceu os cargos de Vice-Ouvidora, de Ouvidora e Vice-Presidente Administrativa no biênio 

que ora se encerra, integra o Comitê de Saúde Integral e a Coordenação de medidas de prevenção 

contra o Covid-19. “Todos esses predicados justificam o seu nome ANA que é de origem hebraica e 

que significa graciosa, cheia de graça e que reflete ao simbolismo: dádiva e oferta. E AMARILYS, 

nome de uma flor do sul da África, cuja a palavra de origem grega que quer dizer: brilhar, cintilar. 

ANA AMARYLIS, que sua presença graciosa e cheia de graças, brilhe, cintile e irradie todo seu 

espírito de luz, voltado a fazer o bem, a pregar a paz, a concórdia e a prosperidade! Que assim seja 

sua administração neste Tribunal neste insondável biênio de 2020/2022. Porque como já dizia o poeta 

Fernando Pessoa “Deus quer, o homem sonha, a obra se realiza”! Finalizando, quero dizer que sou 

portadora de um caloroso abraço da ala feminina do TRT Rio, desejando-lhe êxito na administração. 

São elas:  Desembargadora Edith Maria Tourinho, a futura Presidente do TRT para o biênio 21-22; 
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Desembargadora Mery Bucker Caminha, a futura Vice-Presidente; Desembargadora Rosana Salim 

Villela; Desembargadora Maria Aparecida Magalhães; Desembargadora Cláudia Samy. Também 

transmito os votos de pleno êxito da Deputada Federal Soraya Santos, defensora da ala feminina no 

Congresso nos cargos públicos, que se compraz com este momento memorável, desejando-lhe 

profícua administração, e que Deus esteja no comando! Muito Obrigada”! 

A seguir, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando da Silva Borges, Presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho no biênio 2016/2018, em nome da Justiça do Trabalho da 15ª Região fez, 

virtualmente, a saudação aos Desembargadores ora empossados: “Excelentíssima Senhora Presidente 

deste Tribunal, Desembargadora Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla. Excelentíssima Senhora 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Ministra 

Maria Cristina Peduzzi. Saudando Vossas Excelências saúdo igualmente as demais Ilustres e Dignas 

Autoridades que compõem a Mesa de Honra, tanto de forma presencial, como virtual, cujas presenças 

revestem de maior brilho esta solenidade. Senhoras e Senhores. Recebi com muita honra e alegria o 

convite da nossa Presidente Ana Amarylis para saudar, em nome do Tribunal, as Ilustres 

Desembargadoras e os Eminentes Desembargadores que ora assumem os cargos de direção, para 

administrarem esta corte nos próximos dois anos. Farei uma breve referência aos dados pessoais e à 

carreira de cada um dos empossados, pedindo escusas por não apresentar os seus currículos 

completos, dada a extensão de cada um deles, o que retrata a vasta experiência e a sólida cultura 

jurídica de suas excelências. A Desembargadora ANTONIA REGINA TANCINI PESTANA, que 

assume o cargo de Vice-Ouvidora, é natural de Córrego Rico – SP. Casada com Rudinei Sergio 

Pestana, é mãe da Nathália e da Julia. Cursou Ciências Jurídicas e Sociais na Federação das 

Faculdades Isoladas de Araraquara (FEFIARA), onde graduou-se em 1981. É especialista em Direito 

e Processo do Trabalho. Atuou como advogada na Justiça do Trabalho de 1984 a 2011, tanto na 

primeira, como na segunda instâncias, realizando sustentações orais em vários Tribunais. Em 

17/10/2011 foi nomeada pela Presidente da República para o cargo de Desembargadora deste 

Tribunal, em vaga destinada ao quinto constitucional da classe dos advogados. Integra o Órgão 

Especial, a 2ª Seção de Dissídios Individuais, bem como a 3ª Câmara, colegiado que também presidiu 
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no biênio 2018/2020. Integrou a Comissão de Jurisprudência no biênio 2018/2020 e atualmente 

integra a Comissão de Gerenciamento de Fluxo Processual. O Desembargador HELCIO DANTAS 

LOBO JUNIOR, que assume o cargo de Ouvidor, é natural do Rio de Janeiro. Casado com Marlice, 

é pai do Thiago e avô do Vitor e do Lucas. Graduou-se em Direito pelas Faculdades Integradas Centro 

Universitário Moacyr Sreder Bastos. Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela 

Anhanguera Educacional e em Processo Civil pela Pontifícia   Universidade Católica – PUC. 

Nomeado Desembargador para integrar este Tribunal em 25 de abril de 2011, em vaga destinada ao 

quinto constitucional da classe dos advogados. Integra o Órgão Especial do Tribunal, A 3ª Seção de 

Dissídios Individuais, bem como a 3ª Câmara. Também integra as Comissões Permanentes de Fluxo 

Processual e de Segurança. Recebeu várias comendas, das quais destacam-se: a Medalha do Mérito 

Legislativo, a mais importante outorgada pela Câmara dos Deputados, em solenidade ocorrida em 

20/11/2019. O Título de Cidadão Hortolandense, conferido pela Câmara Municipal de Hortolândia. 

Participou como palestrante e debatedor em cursos, congressos e seminários, onde foram abordados 

variados temas ligados às Ciências Jurídicas e Sociais. Possui sólida experiência na atuação em várias 

áreas da advocacia, como trabalhista, comercial, civil, empresarial, tributário, família, dentre outras. 

O Desembargador RICARDO REGIS LARAIA, que assume o cargo de Vice-Diretor da Escola 

Judicial, é natural de São Paulo. Pai do Ricardo Regis Laraia Junior e do Ricardo Fortunato Fortes da 

Silva, seu filho do coração. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

onde também obteve os títulos de Mestre e Doutor. Lecionou por 25 anos nos cursos de graduação e 

de pós-graduação. Também lecionou por 18 anos em cursos preparatórios para as carreiras da 

Magistratura e do Ministério Público, tendo sido professor de vários juízes que atuam na 15ª região. 

É Bacharel em Psicologia pela Universidade Paulista – UNIP. Antes de ingressar na Magistratura, 

trabalhou em empresas nas áreas financeira e de recursos humanos. Exerceu a advocacia trabalhista 

e foi assessor do Desembargador Valentin Carrion, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 

Ingressou na magistratura na 15ª Região em 1993, como Juiz do Trabalho Substituto. Foi promovido 

por merecimento em 1995, para o cargo de Juiz Titular de Vara. Foi promovido por merecimento em 

2014 para o cargo de Desembargador do Trabalho.  Como Magistrado em primeira instância, foi 
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Titular das Varas do Trabalho de Jaboticabal, Jaú, Taubaté, São José dos Campos, Paulínia e 

Campinas. Atuou como Juiz Auxiliar da Vice-Corregedoria Regional e da Vice-Presidência 

Administrativa deste Tribunal nos biênios 2010/2012 e 2012/2014. Foi membro do Conselho 

Consultivo da Escola Judicial no biênio 2018/2020. O Desembargador JOÃO BATISTA MARTINS 

CÉSAR, que assume o cargo de Diretor da Escola Judicial, é natural de Sorocaba. Casado com a 

Claudete e pai do João Augusto e do João Pedro. Graduado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, 

em 1988. Especialista em Interesses Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público 

do Estado de São Paulo. Mestre em Direito pela UNIMEP. Especialista pelo Instituto Europeu de 

Relações Industriais – Os Direitos Fundamentais Inespecíficos do Trabalhador na Empresa. Sevilha, 

Espanha, setembro/2010. Cursou estudos avançados em Direito do Trabalho para pós-graduados, na 

Universidade de Sevilha, Espanha, em setembro/2010. Autor de duas obras editadas pela LTR, que 

abordam o tema da Tutela Coletiva dos Direitos dos Trabalhadores. É professor na Faculdade de 

Direito de Sorocaba, onde leciona Prática Trabalhista desde 2016. Exerceu o cargo de Procurador do 

Trabalho durante cerca de 15 anos. Foi nomeado para exercer o cargo de Desembargador deste 

Tribunal em 18 de abril de 2013, em vaga destinada ao quinto constitucional do Ministério Público 

do Trabalho. É Presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem 

deste Tribunal. A Desembargadora RITA DE CÁSSIA PENKAL BERNARDINO DE SOUZA, 

que assume o cargo de Vice-Corregedora Regional, é natural de Campinas. Casada com o Dr. Antonio 

Urias. É mãe da Julia e da Luiza. Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas, cujo curso foi concluído em 1985.  Possui pós-graduação em 

Economia do Trabalho pela UNICAMP. Exerceu a advocacia até ingressar no II Concurso Público 

para Juiz do Trabalho Substituto do TRT 15, tendo tomado posse em 1990. Exerceu a magistratura 

em algumas Varas do Trabalho, sendo promovida por merecimento em 1993, como Juíza Presidente 

da à época Junta de Conciliação e Julgamento de Birigui. Atuou por muitos anos no Fórum 

Trabalhista de São José do Rio Preto, tendo inclusive participado ativamente da construção de sua 

sede própria. Atuou como Juíza Convocada do Tribunal a partir de 1998, sendo promovida, também 

por merecimento, para o cargo de Desembargadora do Trabalho em 2010. Atua na 4ª Câmara e na 1ª 
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Seção de Dissídios Individuais do Tribunal. No biênio 2012/2014 exerceu a Presidência da 2ª Turma. 

Faz parte do Conselho Editorial da Revista do Tribunal. Foi Conselheira da Escola Associativa – 

ESMAT XV e no biênio 2013/2015 foi membro da Comissão de Prerrogativas da AMATRA XV e 

do seu Conselho Fiscal nos períodos de 1994/1996 e 1997/1999. Integra várias Comissões do 

Tribunal. Foi eleita como membro do Órgão Especial em três biênios. A desembargadora ANA 

PAULA PELLEGRINA LOCKMANN, que assume o cargo de Corregedora Regional, é natural de 

São Paulo. Filha de Antonio Lockmann Filho, Engenheiro Civil e de Maria Aparecida Pellegrina, 

Magistrada aposentada e atualmente advogada. Tem dois filhos: Luiz Fernando, Advogado, 

Administrador de Empresas e Escritor; e Eduardo, Administrador de Empresas. Graduada pela 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1988. Adquiriu o título de Mestre, também 

pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 2004. Possui diversos artigos publicados 

em revistas, periódicos e livros jurídicos; é autora do livro publicado pela editora LTR em 2004, 

intitulado “A Execução contra a Fazenda Pública – Precatórios Trabalhistas”. Coordenou várias obras 

jurídicas, atuou junto ao escritório Pinheiro Neto Advogados, inicialmente como estagiária e 

posteriormente como advogada, de 1985 a 1991. Foi aprovada no concurso da Magistratura do TRT 

da 2ª região, onde tomou posse em 29/01/1993. Ingressou no quadro de Juízes Titulares deste Tribunal 

em 14/12/1994, mediante permuta, tendo atuado em várias Varas do Trabalho. Atuou como Juíza 

Auxiliar da Corregedoria Regional de abril a dezembro de 1995, da Vice-Presidência de 1998 a 2000, 

da Presidência de 2000/2002 e dos Precatórios em 2008. Foi promovida a Desembargadora em 9 de 

junho de 2010. Exerceu o cargo de Vice-Diretora da Escola Judicial no biênio 2016/2018. Foi 

Coordenadora Nacional do sistema do PJe-JT do Tribunal Superior do Trabalho no biênio 2014/2015. 

Coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de Informações 

Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - O E-GESTÃO de 2011 a 2014. Presidiu a 

Associação dos Magistrados da 15ª Região – AMATRA XV – no biênio 2007/2009. Foi eleita para 

compor o Órgão Especial deste Tribunal para os biênios 2010/12, 2012/14, 2016/18 e 2020/22. 

Designada desde 01/09/2010 pela Presidência deste Tribunal para compor o Comitê Gestor Regional 

de Precatórios, o Comitê Gestor Estadual de Precatórios, bem como o Comitê Gestor das Contas 
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Especiais para Pagamento de Precatórios pelo Regime Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Exerceu a função de Coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 

Conflitos – NUPEMEC – biênio 2018/2020. Titular da cadeira nº 40 da Academia Nacional de Direito 

Desportivo – ANDD, desde 2017. Titular da cadeira nº 4 da Academia Paulista de Direito do 

Trabalho. Membro do Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, como associada colaboradora 

desde 2002.  O Desembargador FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI, 

que assume o cargo de Vice-Presidente Judicial, é pai do Manoel, do Henrique, da Mariane, do Bruno 

e da Helena. Como visto, o Desembargador Giordani poderia formar um time de basquetebol.  

Graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie de São Paulo em 1982. Ingressou 

no TRT da 15ª Região, como Juiz Substituto, em 04/12/1990. Promovido, por antiguidade, em 1993, 

para Juiz Titular da então Junta de Conciliação e Julgamento de Jaboticabal, tendo atuado também 

em Sertãozinho, na 1ª JCJ de Jundiaí e em Campo Limpo Paulista. Promovido por merecimento a 

Desembargador em junho de 2010.  Exerceu o cargo de Diretor da Escola Judicial do Tribunal no 

biênio 2014/2016. Exerceu o cargo de Ouvidor do Tribunal no biênio que ora se finda. Integra a 6ª 

Câmara deste Regional, tendo sido seu Presidente no último biênio. Fez parte da Banca Examinadora 

em vários Concursos para ingresso na Magistratura.  Foi Presidente da Associação Regional de Juízes, 

a AMATRA XV durante 02 mandatos, no período de 1999/2001. foi Diretor Financeiro da 

Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, a ANAMATRA, no período de 2001 a 2003. É membro 

da Academia Nacional de Direito Desportivo. Autor de obras e artigos jurídicos, tendo sido professor 

universitário e participado de diversos eventos como palestrante e painelista. Participou na 

organização de diversos eventos e congressos jurídicos, bem como da coordenação de obras jurídicas. 

O Desembargador FABIO GRASSELLI, que assume o cargo de Vice-Presidente Administrativo, é 

natural de Avaré. Casado com a Célia Aparecida, é pai do Fábio Vinicius e do Lucas André, ambos 

Advogados, e avô da Maria Luiza, da Maria Beatriz, da Júlia e agora também do Luca, nascido há 15 

dias.  Graduou-se pela Faculdade de Direito de Itapetininga em 1986.  possui pós-graduação em 

didática de ensino superior pela UNIFESP e leciona em curso de graduação em Direito.   Atuou como 

Secretário de Audiência e Assistente de Juiz na então Junta de Conciliação e Julgamento de Avaré, 
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de 1980 a 1989.  Em 22/05/1989, ingressou na Magistratura, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região (SP). No mesmo ano, em primeiro de outubro, tomou posse neste Tribunal, no cargo de Juiz 

do Trabalho Substituto. Foi promovido a Juiz Titular em 10/8/1992, tendo atuado, a partir de então, 

na 1ª Vara do Trabalho de Araçatuba, na 2ª Vara do Trabalho de Bauru e na Vara do Trabalho de 

Avaré. Foi promovido a Desembargador deste Tribunal em 8 de junho de 2010. Participou de várias 

bancas de Concurso para ingresso na Magistratura da 15ª Região. Integrou a Comissão de 

Jurisprudência do Tribunal por quase uma década e presidiu a Comissão de Responsabilidade 

Socioambiental e do Meio Ambiente do Trabalho no ano de 2018. Integrou, ultimamente, a 3ª Seção 

de Dissídios Individuais e presidiu a 5ª Turma e a 10ª Câmara do Tribunal. A Desembargadora ANA 

AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA, que assume o cargo de Presidente do Tribunal 

é natural da Capital do Estado do Pará. Casada com Sebastião Lázaro Gulla. Tem 3 filhos: Lais, Igor 

e Diego. As noras: Aline e Evelin e o genro Raphael, além das netas Yolanda, Ana Julia e Maria Clara 

e do neto Henri. Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Pará; advogou na cidade de 

São Paulo de 1977 a 1988, quando foi aprovada no primeiro Concurso da Magistratura realizado por 

este Tribunal, tomando posse no dia 1º de dezembro de 1988; exerceu o cargo de Vice-Ouvidora no 

biênio 2014/2016 e de Ouvidora no biênio 2016/2018, período em que proferiu várias palestras nas 

Ouvidorias de outros Regionais Trabalhistas; Compõe a 3ª Câmara da Segunda Turma de julgamentos 

e a 1ª Seção de Dissídios Individuais da Corte. É escritora (poetisa, contista e cronista), tendo, 

inclusive, sido premiada por três vezes no concurso “A Arte da Magistratura”, promovido pela 

Academia Paulista de Magistrados; publicou dois livros.  “Momentos que conto” e “Manual de 

Instruções do Ser Humano”, autografado na Bienal do Livro de São Paulo; profere, com regularidade, 

palestras abordando temas relacionados à parte comportamental, desenvolvimento pessoal e 

motivacional nas escolas da Magistratura de todo o país, bem como em faculdades do estado de São 

Paulo; recebeu, como homenagem pelo dia internacional da mulher, o título “Excelência Mulher”, na 

FIESP de São Paulo. Além de todas as atividades jurídicas e literárias exercidas, também desenvolve 

trabalho voluntário religioso, sendo atualmente preletora da filosofia religiosa Seicho-No-Ie; exerceu 

o cargo de Vice-Presidente Administrativa do Tribunal no biênio 2018-2020, que ora se encerra. Pois 
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bem. Como foi possível constatar pela leitura resumida dos currículos apresentados pelos integrantes 

da nova administração, todos possuem um sólido conhecimento jurídico e uma vasta experiência no 

Judiciário Trabalhista, qualidades que possibilitam prever um biênio pleno de grandes realizações 

para o segundo maior Tribunal Trabalhista do país. Em tempos difíceis e imprevisíveis de pandemia, 

que demanda o indispensável isolamento social, são exigidos daqueles que dirigem as instituições do 

país esforços redobrados e, especialmente, muita criatividade, para a superação de tantas dificuldades. 

O TRT 15 tem demonstrado uma grande capacidade de superação, diante desses desafios. A despeito 

da enorme carência de recursos humanos, que reflete diretamente na maior carga de trabalho do país 

entre os tribunais trabalhistas, verifica-se que graças ao intenso trabalho desenvolvido por seus 

magistrados e servidores recebeu, uma vez mais, neste ano de 2020 e pelo segundo ano consecutivo, 

O PRÊMIO CNJ DE QUALIDADE NA CATEGORIA DIAMANTE, a mais importante 

condecoração concedida pelo Conselho Nacional de Justiça pelo trabalho realizado, sendo que o 

desempenho dos tribunais foi avaliado com base em critérios distribuídos em quatro eixos temáticos, 

a saber: Governança – Produtividade – Transparência, além de Dados e  Tecnologia. Portanto, 

merecem o nosso reconhecimento e a nossa gratidão todos os colegas integrantes da administração 

que ora encerra a sua gestão pelo profícuo trabalho desenvolvido, sob o comando da Ilustre 

Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, cujas atuações refletiram de 

forma tão positiva no desempenho de todos os setores do Tribunal, para alcançar esse expressivo 

reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, sem olvidar, evidentemente, o trabalho e a 

dedicação de todos os servidores, desde aqueles exercentes de cargos de comando, como os ocupantes 

de funções subalternas, mas não menos importantes. E esse reconhecimento mais se agiganta quando 

nos deparamos com alguns números. A título exemplificativo: na segunda instância deste Tribunal, 

cada Desembargador recebeu para julgar, na média do triênio 2017/2019, 2.437 processos por ano, 

enquanto que o Tribunal colocado em segundo lugar nesse ranking recebeu no mesmo período uma 

média anual de 1.816 processos, ou seja, cerca de 35% menos. Por sua vez, o Tribunal que recebeu 

o menor número de processos por Desembargador atingiu a média anual de 855 processos naquele 

mesmo triênio. Tais números significam uma carga de trabalho 285% menor que a carga de trabalho 
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deste Tribunal. E isso sem considerar que o número de servidores em cada gabinete deste tribunal é 

40% inferior ao ideal previsto na resolução nº 63 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 

em razão da notória carência de servidores em todos os setores deste Tribunal, que se agrava a cada 

exercício, por conta da impossibilidade de nomeações para suprir as vagas daqueles que se 

aposentam, em decorrência das restrições orçamentárias que atingem todo o serviço público do país. 

Essa desproporção demonstra que seria muito oportuna a realização de estudos visando a 

implementação de uma equalização da força de trabalho entre os Tribunais Regionais do país, 

proporcionando, com isso, uma melhoria na entrega da prestação jurisdicional, especialmente no 

tocante aos prazos de tramitação dos processos, considerando a possibilidade real da execução do 

trabalho à distância por parte dos servidores, mediante a utilização das ferramentas tecnológicas 

atualmente disponíveis. Portanto, diante desses números tão desproporcionais, decorrentes da 

comparação entre a carga de trabalho suportada pelos magistrados e servidores deste Tribunal, maior 

se torna o reconhecimento pelos seus desempenhos, materializado no Prêmio concedido pelo 

Conselho Nacional de Justiça, visto que isso é fruto da soma de uma grande dedicação e de ingentes 

esforços de todos para um resultado tão expressivo. Essa conclusão nos remete às sábias palavras de 

Madre Teresa de Calcutá, aquele ser iluminado, quando afirmou: “Sei que o meu trabalho é uma 

gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor”. Senhoras e Senhores. Os novos dirigentes que 

ora assumem o comando deste Tribunal tão importante no cenário nacional têm a missão de continuar 

enfrentando todos esses desafios, que exigem coragem, audácia, competência e muita disposição para 

superá-los, qualidades que não lhes faltam. Os currículos ora apresentados revelam a alta qualificação 

de cada um dos integrantes da nova administração que, aliada à experiência de vários anos dedicados 

à Magistratura e a este Tribunal, confirmam o preparo indispensável para o exercício desse desafio 

de continuar bem conduzindo este Tribunal e desempenhando a nobre missão de efetuar a entrega de 

uma prestação jurisdicional adequada e justa a uma população superior a 22 milhões de habitantes, 

residentes nos 599 Municípios que integram a jurisdição desta Corte de Justiça. Sob o comando da 

Presidente ANA AMARYLIS VIVACQUA DE OLIVEIRA GULLA,  Magistrada, Escritora, 

Poeta, Contista, Cronista e Preletora  dotada de uma elevada espiritualidade, que a todos encanta com 
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a sua permanente alegria, distribuindo sempre mensagens de otimismo e amor pela vida, qualidades 

tão importantes para aqueles que exercem elevados cargos de comando em instituições públicas, 

principalmente em períodos de intensas transformações, como este por que passa o nosso querido 

planeta, certamente o sucesso virá. Todavia, também é importante destacar que essas qualidades da 

Presidente Ana Amarylis não interferem na sua firmeza de propósitos, bem como na necessária 

segurança de suas decisões, características indispensáveis para o exercício de um cargo de liderança, 

embora adornados por uma docilidade de quem dedica amor e respeito aos seus semelhantes. Ao 

encerrar este singelo pronunciamento, quero desejar a todos os caríssimos colegas e amigos 

Desembargadores e Desembargadoras ora empossados uma gestão plenamente exitosa e repleta de 

grandes realizações. Concluo com as palavras de Pascal, o Célebre Filósofo e Matemático Francês, 

que viveu no século XVII: “a justiça sem força é impotente; a força, sem justiça, é tirana. Por 

isso, é necessário dar força à justiça.” Muito obrigado a todos”! 

O cerimonial, dando continuidade à Sessão, mais uma vez registrou e agradeceu a participação das 

autoridades da  mesa de honra virtual: Sua Excelência, o Senhor Rafael Cardoso de Barros, 

Procurador-Seccional da União em Campinas, neste ato também representando a Procuradoria 

Regional da União da 3ª Região; Sua Excelência, a Senhora Noemia Aparecida Garcia Porto, Juíza 

Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA;  Sua 

Excelência, o Senhor Luís Francisco Aguilar Cortez, Desembargador Diretor da Escola Paulista da 

Magistratura; Sua Excelência, o Senhor  Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, Juiz Primeiro 

Secretário da Associação dos Juízes Federais do Brasil representando seu Presidente, Doutor Eduardo 

André Brandão; Sua Excelência, a Senhora Vanessa Ribeiro Mateus, Juíza Presidente da Associação 

Paulista de Magistrados; Sua Excelência, a Senhora Valdete Souto Severo, Juíza Presidente da 

Associação dos Juízes para a Democracia; Sua Excelência, a Senhora Vera Lúcia Carlos, Vice-

Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho na 2ª Região, São Paulo; Sua Excelência, o 

Senhor Paulo Penteado Teixeira Junior, Presidente da Associação Paulista do Ministério Público;   

Sua Excelência, o General de Brigada Edson Massayuki Hiroshi, Comandante da 11ª Brigada de 

Infantaria Leve; Doutor Edson Geraldo de Souza, Delegado Chefe da Polícia Federal em Campinas; 
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Doutor Edson Remigio de Santi,  Delegado de Polícia, Chefe de Gabinete e representante da 

Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo; Doutor Otávio Pinto e Silva, Presidente da 

Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas; Doutora Sarah Hakim, Presidente da Associação 

dos Advogados Trabalhistas de São Paulo; Doutor José Antônio Cremasco, Presidente da Associação 

dos Advogados Trabalhistas de Campinas;  Doutor Paulo Sergio Feels, Presidente da Comissão 

Especial de Direito Desportivo da OAB São Paulo e Auditor do Superior Tribunal de Justiça 

Desportiva; Major da PM ,  Hugo Maeda Yanase, Comandante Interino da 4º Companhia da Polícia 

Rodoviária;  Os Doutores Renato Pacheco Neto e Peter Johanssen, respectivamente Cônsul e Vice-

Cônsul da Suécia em São Paulo; os Doutores Raul Raul Bolaños Cacho Guzman e Luis Gerardo 

Hernandez Madrigal, respectivamente Cônsul- Geral e Cônsul-Adjunto do México em São Paulo ; o 

Professor Doutor Germano Rigacci Júnior, Magnífico Reitor da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas; o Professor  Leopoldo Rocha Soares, Coordenador do Curso de Graduação em Direito e 

representante da Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas; a Doutora Maria Cristina Mattioli, 

Presidente do Conselho Superior de Relações de Trabalho da FIESP; o Senhor José Nunes Filho, 

Diretor Titular da Regional de Campinas do CIESP; o Senhor Reinaldo Carneiro Bastos, Presidente 

da Federação Paulista de Futebol;  o Senhor Ivo da Lapa Junior, Vice-Presidente e representante da 

Fecomércio; o Senhor Tirso de Salles Meirelles, Vice-Presidente e Representante da Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo e Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP; 

o Senhor Ivan Bagini, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do 

Trabalho da 15ª Região. 

Por fim, a Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla proferiu o seguinte discurso: “Excelentíssima 

Ministra Maria Cristina Peduzzi, Digníssima Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho e 

do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que muito me honra com sua presença virtual e em 

nome de quem cumprimento todos os Ministros da Corte. Excelentíssimo Desembargador Doutor 

José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, Decano desta Corte, em nome de quem saúdo todos os 

Desembargadores e todas as autoridades presentes. Excelentíssimo Desembargador Doutor Leonardo 
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José Videres Trajano, Vice-Presidente e Corregedor do TRT da 13ª Região e Presidente do Colégio 

de Presidentes e Corregedores da Justiça do Trabalho em nome de quem cumprimento todos os 

Desembargadores que integram a Justiça do Trabalho. Excelentíssima Desembargadora Doutora 

Dalva Amélia de Oliveira, neste ato representando a Presidência do TRT da 1ª Região. 

Excelentíssimo Doutor Dimas Moreira, Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho de 

Campinas em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público. Excelentíssima 

Doutora Noemia Aparecida Garcia Porto, Presidente da Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho, na pessoa de quem cumprimento todas as Associações de Magistrados. 

Excelentíssimo Doutor César Reinaldo Offa Basile, Presidente da Associação dos Magistrados do 

Trabalho da 15ª Região, na pessoa de quem saúdo todos os Magistrados. Ilustríssimo Doutor Caio 

Augusto Silva dos Santos, Presidente da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, em 

nome de quem cumprimento toda a classe dos Advogados Brasileiros. Ilustríssimo Doutor Daniel 

Blikstein, Presidente da Terceira Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em Campinas, em 

nome de quem cumprimento toda a classe dos Advogados de Campinas. Ilustríssimo Doutor 

Fernando José da Costa, Secretário Estadual de Justiça e Cidadania, em nome de quem cumprimento 

o Governador de São Paulo, Doutor João Dória. Senhores Servidores e Caríssimos Colaboradores 

Terceirizados, Queridos Familiares, Senhoras e Senhores, boa tarde a todos! As minhas primeiras 

palavras, como não poderia deixar de fazer, são de gratidão. Em primeiro lugar a Deus, fonte de todas 

as dádivas, luz resplandecente a nos guiar! Obrigada meu Deus! Quero também agradecer à virtude 

de meus antepassados: aos meus amados pais Geraldo Pinho de Oliveira e Lydia Yolanda Vivacqua 

de Oliveira, já no mundo espiritual! Ao meu marido Sebastião Gulla, companheiro fiel, parceiro 

amoroso de uma vida, que sempre me apoiou em todos os meus projetos! Aos meus queridíssimos 

filhos: Igor, que com sua serenidade aplaca todas as minhas ansiedades, trazendo equilíbrio e 

segurança emocionais, Laís, minha filha e melhor amiga, de uma beleza e de um espírito nobre que 

me enchem de orgulho, e Diego, com quem experimento o misto da espirituosidade e da 

espiritualidade, fazendo-me sorrir e rezar.  Mas agradeço, ainda, à renovação da minha vida na figura 

de meus netos – Ana Julia, Yolanda, Maria Clara e Henri: tenho com eles um aprendizado que não 
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acaba mais. Às minhas noras fadas Aline e Evelin. E ao meu querido genro Raphael – meu filho, 

único de olhos verdes. Agradeço emocionada, também, ao prezado amigo e Desembargador Fernando 

da Silva Borges pelas palavras gentis e encorajadoras. À amiga e Desembargadora Dalva Amélia de 

Oliveira, que muito me prestigia e emociona com a deferência de sua presença.  Aos meus amigos e 

caríssimos colegas que em mim confiaram nesta longa jornada até o benfazejo dia de hoje. Aos caros 

servidores, colaboradores do meu gabinete, bem como da Vice-Presidência Administrativa e aos 

caríssimos terceirizados. A todos, o meu muito, muito obrigada! Nesta oportunidade, também não 

posso deixar de fazer, ainda que brevemente, uma especial homenagem à Administração que se finda. 

À querida amiga Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhães de Araujo e Moraes, que conduziu 

nosso Tribunal durante o biênio 2018/2020 com firmeza de caráter e coragem, atributos que lhe são 

tão peculiares, e aos competentes e valorosos Desembargadores Tereza Aparecida Asta Gemignani, 

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

de Oliveira, Vice-Corregedora Regional, Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, Ouvidor, 

Helcio Dantas Lobo Junior, Vice-Ouvidor, Maria Inês Corrêa de Cerqueira César Targa, Diretora da 

Escola Judicial e Carlos Alberto Bosco, Vice-Diretor da Escola Judicial. Aproveito, ainda, para 

homenagear os meus queridíssimos parceiros e amigos da nova administração, Desembargador Fabio 

Grasselli, que com a sua serenidade conduzirá a nossa Vice-Presidência Administrativa, 

Desembargador Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, que com seu comportamento aguerrido 

estará na Vice-Presidência Judicial, Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, que com seu 

perfil multifacetado e sua habilidade ímpar comandará a Corregedoria Regional e Desembargadora 

Rita Penkal, com seu destacado sentido de justiça na Vice-Corregedoria. Homenageio, igualmente, a 

Escola Judicial nas mãos do comprometido Desembargador João Batista Martins César, ao lado do 

não mesmo capacitado Desembargador Ricardo Laraia e, finalmente, a nossa Ouvidoria nas mãos 

atentas dos Desembargadores Helcio Dantas e Antonia Pestana. Deus não poderia me brindar com 

melhores companheiros de administração! Vamos caminhar juntos nesta jornada que nos espera 

chamada “BIÊNIO 2020-2022”. Faço, ainda, uma referência especial aos meus dois juízes auxiliares 

escolhidos com toda a reflexão e carinho. A querida de todos Lúcia Zimmermann, cuja competência 
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e capacidade de trabalho são indiscutíveis, e ao não menos querido Marcelo Garcia Nunes, que além 

de competência, tem um viés muito agregador, que aliás será a palavra de ordem de nossa 

administração: AGREGAR! Finalmente, não posso deixar de prestar minha homenagem e 

solidariedade aos familiares e amigos das mais de 177 mil vítimas fatais pela Covid-19.  Feitos esses 

imprescindíveis agradecimentos e homenagens, lembro o que minha filha amada Laís sempre diz: 

“mãe você não chora...”! Mas agora eu digo: choro sim, mas choro na alma e meu Pai Supremo que 

sempre está comigo me diz: “filha enxuga estas lágrimas e transforma-as em pérolas, e vai aliviar o 

sofrimento de quem mais precisa” e logo logo, tua dor passará! Corre, vai fazer o bem e a alegria 

plena virá iluminar tua vida!”. Todos nós, Tribunal, temos que nos espelhar numa bela orquestra, 

mirando na Sinfônica de Berlim, na qual cada um toca com esmero seu instrumento, mas em grande 

harmonia com os demais – toca, vigorosamente e em tom UNÍSSONO! Produz assim uma bela e 

forte melodia. Essa será a nossa meta.  Pedras no caminho? Sim! Muitas e tantas que me fazem 

lembrar Cora Coralina quando tão bem escreveu: “Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. 

Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado...” E mais adiante acrescentou: 

Quebrando pedras e plantando flores entre pedras que me esmagavam levantei a pedra rude dos meus 

versos”. Mas ao longo dos 32 anos de carreira dedicada à magistratura, com conhecimentos 

acrescidos na Vice-Presidência Administrativa, na Ouvidoria e na Vice-Ouvidoria, além de tantos 

comitês e comissões, conto com experiência para estar à frente do 2º maior e operoso Tribunal do 

país, quebrando todas as pedras e plantando flores, respondendo com coragem e firmeza às 

expectativas internas e externas ao nosso Tribunal. Neste contexto, com a colaboração ativa e 

compartilhada de todos os membros que compõem a nova administração que hoje se instala, teremos 

uma gestão que prioriza a interlocução constante com todos os Desembargadores, Juízes, Servidores, 

suas associações (Amatra 15 e Sindiquinze), assim com o Ministério Público do Trabalho e a Ordem 

dos Advogados do Brasil, sempre em benefício da coletividade e dos interesses dos cidadãos, razão 

de ser pela qual estamos todos reunidos nesta data. Esta será a gestão voltada ao fomento de projetos 

para a otimização da jurisdição, com a adoção de novas ferramentas eletrônicas capazes de dar a 

resposta célere e efetiva a uma sociedade atingida brutalmente pelos efeitos deletérios da crise 
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sanitária sem precedentes na história recente e que vem deixando mazelas que exigem de cada um de 

nós espírito público e postura de protagonismo na busca de soluções que permitam a normalidade das 

atividades jurisdicionais sem, em momento algum, descurar da saúde e integridade física de todos.  

Somos um único Tribunal, chamado sim ao enfrentamento de dificuldades através da busca de 

soluções alinhadas de governança e de planejamento, de modo a proporcionar e proteger a dignidade 

da pessoa humana, enquanto fundamento da República, expressamente previsto na Constituição 

Federal. Sem dúvida o momento traz seus desafios ainda maiores diante de um orçamento já tão 

reduzido, e que nos exige criatividade, técnicas avançadas de governança e sempre o olhar atento à 

realidade e às necessidades dos dias atuais. Vejam que minha fala não é utópica, não é uma miragem, 

é realmente o que vislumbramos para o nosso biênio. Somos o Tribunal que de forma inédita, por 

dois anos seguidos, recebeu o mais alto grau de reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça, o 

Prêmio CNJ de Qualidade na categoria Diamante, pela excelência na gestão e planejamento, sob a 

ótica da prestação jurisdicional, cuja avaliação perpassa os critérios da Governança, da Produtividade, 

da Transparência, e dos Dados e Tecnologia. Falar das dificuldades não seria necessário, pois esse é 

um discurso de posse repleto da energia da esperança. Qual o sentido de tornar sombria as nossas 

expectativas? Todos têm conhecimento dos desafios que enfrentaremos num período que virá 

marcado pela ainda tão presente pandemia e por um futuro incerto de pós pandemia. E aqui me 

permito fazer uma retrospectiva. Houve um tempo em que acreditei que tudo era eterno, estanque, 

imutável. Que jamais meus pais partiriam, que jamais meus amigos morreriam ou mesmo iriam 

embora... Mas esse tempo passou e eu entristecida pela realidade aparente constatei que tudo é 

efêmero – os pais partem, os amigos se vão e aí comecei a conjecturar... E agora é um novo tempo. 

Agora sim, entendi você, senhor enigmático, senhor Tempo, inexorável.  Você não é nada disso. Não 

é sequer assustador. Você é brando, cálido, como uma tarde de verão, leve como a brisa da primavera 

e sereno como um sábio... Sim – você tem as cores, o peso e o sentido que nós lhe damos, você é 

eterno. Você é passageiro e impermanente – você é como a água – amoldável de acordo com o 

recipiente em que lhe colocamos. Que nova visão de tempo! Novo despertar! Novo invólucro. Novo 

olhar e novo sentir. E, já não mais me entristeço porque os amigos foram, porque na verdade eles não 
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foram – os pais também não partiram – estarão sempre aqui. Nada vai embora a menos que tenham 

permissão para ir – e a permissão da partida nunca pode ser concedida, pois este é um “alvará interior” 

– que mora em local certo e sabido – dentro do mais profundo cantinho de nossa alma. Eu não os 

deixo partir! Sentimentos – eu os aprisiono na eternidade da minha alma e no profundo do meu 

coração. Sim – virá um novo tempo, mas o Pai Supremo em sua sabedoria infinita faz girar a roda da 

vida, os ciclos se encerram, as plantas crescem, o dia sempre amanhece e o Sol com seus raios 

luminosos incide sobre tudo e sobre todos, resplandecendo a luz da esperança em cada ser vivente no 

planeta terra! Vivemos um tempo de transformação e somos agentes desta transformação, como 

afirmou o Rabino Hilel: Se não agora, quando? Se não eu, quem?  E não posso deixar de lembrar 

neste momento de esperanças renovadas também de um dos maiores e visionários ensinamentos que 

nos foi legado pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho-No-Ie, em trecho do 

Livro dos Jovens, quando assim se expressou “A hora mais escura da noite é a mais próxima do 

alvorecer." Por isso meus amigos, sigamos em frente! Avante, Glorioso TRT15! Muito obrigada!” 

O mestre de cerimônia proferiu um agradecimento especial à Renata, pelo brilhante trabalho na 

tradução da presente sessão em libras, e anunciou que os Excelentíssimos Dirigentes ora empossados 

agradecem uma vez mais a presença e a participação de todos nesta solenidade e que, em virtude da 

necessidade de distanciamento social, declinam dos usuais cumprimentos.  

Finalmente, após a foto oficial da cerimônia e os agradecimentos de praxe, nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a solenidade e, para constar, eu, Secretária-Geral Judiciária Substituta, nos termos 

do artigo 145 do Regimento Interno, lavrei a presente Ata que, assinada pela Excelentíssima Senhora 

Desembargadora do Trabalho Presidente do Tribunal, será por mim subscrita. 
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