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TRT INFORMATIVO
Além das homenagens, cerimônia foi marcada pela comemoração dos bons resultados da 15ª no ano passado e pela
expectativa da extensão do processo judicial eletrônico a todas as varas do trabalho do Regional, ainda este ano, entre
outras
Na ocasião, também foi realizada a outorga das comendas
da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª
Informativo TRT

Escola Judicial

Por Ademar Lopes Junior
O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Flavio Allegretti de Campos Cooper,
conduziu, na tarde desta quinta-feira (14/3), a solenidade de Abertura do Ano Judiciário do TRT da 15ª, em cerimônia que
lotou o Plenário Ministro Coqueijo Costa com autoridades e convidados.

VEJA TAMBÉM

Integraram a Mesa de Honra, além do presidente da Corte, desembargador
Flavio Cooper; o juiz Guilherme Guimarães Feliciano, presidente da Associação
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região (Amatra XV); o deputado
federal Guilherme Campos; o procurador do trabalho Alex Duboc Garbellini,
representando o Ministério Público do Trabalho da 15ª Região; o presidente da
Subsecção de Campinas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Daniel
Blikstein; o superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Glauber
Marques Correa; o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira,
representando o prefeito Jonas Donizetti; o responsável pela Procuradoria
Regional de Campinas, José Renato Rocco Roland Gomes, representando o
procurador-geral do Estado de São Paulo, Elival da Silva Ramos; a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, Ligia Cristina de Araújo Bisogni, representando o presidente daquele Tribunal, desembargador Ivan Ricardo Garisio
Sartori, o presidente da Academia Paulista de Magistrados, desembargador Heraldo de Oliveira Silva e o procurador
Seccional da União em Campinas, representando o procurador Regional da União da 3ª Região, Tercio Issami Tokano, bem
como o procurador-geral da União, Paulo Henrique Kuhn.
O presidente Cooper ressaltou, em seu breve discurso, que "gostaria de
estender um cumprimento doce, afetuoso e efusivo a todos os queridos
desembargadores, agraciados, servidores e convidados". O presidente
comentou sobre o Índice de Desempenho dos Tribunais (Idejus), que destacou
os bons resultados do TRT da 15ª Região no ano passado, e ressaltou, para o
futuro, pelo menos duas grandes conquistas a ser realizadas. A primeira delas, o
processo judicial eletrônico (PJe) que, segundo o presidente da Corte, "é um
processo irreversível de substituição do papel pela tecnologia" e que deverá ser
instalado em 100% das varas do trabalho do Regional até o nal de 2013. A
segunda conquista, conforme a rmou o presidente, será a criação de 66 novas
VTs e 981 cargos de servidores, o que deverá "assegurar que nosso ano seja frutífero", concluiu o desembargador Cooper.

Cerimônia marcou ainda descerramento de mais quatro
quadros que vão compor galeria de dirigentes da Corte

Após as palavras iniciais do presidente, os desembargadores Renato Buratto, Nildemar da Silva Ramos, Lorival Ferreira
dos Santos e Luiz Antonio Lazarim foram convidados para descerrar os quadros que vão compor as galerias dos presidentes,
vice-presidentes administrativos e judiciais, e corregedores do Regional.
O ex-presidente do TRT-15, desembargador Renato Buratto, a rmou se sentir "muito honrado" com a homenagem,
esperando "ter feito uma administração unida".
Ordem do Mérito Judiciário

Na ocasião, foi realizada a tradicional outorga das comendas da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça do Trabalho da 15ª
Região, com a imposição de insígnias do Grande Colar e Medalha Ouro, contemplando desembargadores, ministros e
procuradores, além de pessoas e instituições que se destacam nos meios político, social e da Justiça.
O principal objetivo da outorga da Ordem do Mérito Judiciário da Justiça, criada em 1992, é exaltar os méritos, a
dedicação e os relevantes serviços prestados por autoridades e membros da sociedade. Nesses 21 anos, 164 personalidades
já foram homenageadas. A partir da instituição da Abertura do Ano Judiciário, em 2007, a outorga das comendas passou a ser
realizada na mesma data.
A lista composta por 13 personalidades e duas instituições a serem
homenageadas este ano foi aprovada pelo Tribunal Pleno, em sessão
administrativa ocorrida em 29 de novembro de 2012. Entre elas, constam três
ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Alexandre de Souza Agra
Belmonte, José Roberto Freire Pimenta e Kátia Magalhães Arruda. Integram
ainda a lista a desembargadora corregedora do TRT da 2ª Região (SP), Anelia Li
Chum; o fundador e presidente do Grupo Arcel, Armindo Dias; o advogado José
Antonio Khattar; a ex-presidente do TRT da 1ª Região (RJ), desembargadora
Maria de Lourdes d'Arrochella L. Sallaberry; a desembargadora presidente do
TRT da 2ª Região (SP), Maria Doralice Novaes; o desembargador corregedor do
TRT da 5ª Região (BA), Valtércio Ronaldo de Oliveira; e a desembargadora presidente do TRT da 5ª Região (BA), Vânia Jacira
Tanajura Chaves.
Recebem também a Medalha Ouro, além da Associação de Apoio Esperança e Vida (na pessoa de seu presidente Roberto
Geraldo da Silva), e do Instituto Alana (na pessoa de seu presidente Marcos Nist), o decano da Advocacia Trabalhista de
Bauru (SP), Antalcidas Pereira Leite; a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Catarina Von
Zuben; e o presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho, Nelson Mannrich.
Na área social, a outorga reconhece o trabalho desenvolvido pela
Associação de Apoio Esperança e Vida, cuja missão é acolher e proporcionar
um estilo de vida saudável nos níveis biopsicossocioespiritual, promovendo a
prevenção, recuperação, qualidade de vida e a reinserção social das pessoas
portadoras do vírus do HIV e dependentes químicos.
Já o Instituto Alana é uma organização sem ns lucrativos, criada em 1944,
que tem como missão principal honrar a criança, buscando fomentar e
promover a assistência social, a educação, a cultura, a proteção e o amparo,
desenvolvendo, inclusive, atividades em prol da defesa dos direitos das crianças
em relação ao consumo e o materialismo excessivo a que estão expostas. Durante a cerimônia foi apresentado um vídeo
institucional de cada uma das entidades agraciadas. O evento contou com o apoio da Caixa Econômica Federal.
Clique aqui para ver mais fotos do evento.
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Décima primeira Câmara mantém execução contra empresa subsidiária
19/01/18

833 Visualizações

Sétima Câmara determina anotação correta na CTPS de funcionária da Emdec
18/01/18

1116 Visualizações

Nona Câmara mantém adicional de insalubridade a trabalhador de frigorí co
17/01/18

1453 Visualizações

Primeira Câmara nega provimento a recurso encaminhado a Juízo diverso da ação
16/01/18

1724 Visualizações

Negada indenização em espólio de motoboy de lanchonete morto por bala perdida
15/01/18

2064 Visualizações

Escola Judicial do TRT-15 apresenta Plano Anual de Atividades ao presidente da Corte
12/01/18

3092 Visualizações

Quarta Câmara condena usina a pagar adicional de periculosidade a motorista que atuava como
autônomo
12/01/18

2544 Visualizações

Terceira Câmara nega recurso da União que alegou erro em acordo nas alíquotas RAT e SAT
11/01/18

2427 Visualizações

Nona Câmara mantém decisão que considerou prescritos pedidos de trabalhador em processo relativo
a pensionamento
10/01/18

2834 Visualizações

Décima Primeira Câmara reduz valor de condenação por dano moral aplicada a usina de açúcar que era
segunda reclamada
08/01/18

3319 Visualizações
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