
 
TERMO DE CONVÊNIO 

Por este instrumento de convênio de um lado ABAS 15 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS JUIZES DO TRABALHO - 15ª REGIÃO, CNPJ nº N° 02.030.246/0001-
31, situada na Rua Barão de Jaguara, 707 - 10° Andar- Sls 101/104 – Bloco Mozar, Bairro Centro 
– Campinas/SP, CEP 13.015-926, doravante denominada simplesmente de CONVENENTE, 
representada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gerson Lacerda Pistori, 
brasileiro, casado, Desembargador Federal do Trabalho, residente e domiciliado na Avenida 
Doutor Manoel Afonso Ferreira, nº 881, Campinas/SP; CEP 13.100- 029, telefone (19) 3733-
5060, e-mail gelpist@uol.com.br, portador do documento de identidade tipo RG nº 4.673.444, 
inscrito no CPF sob nº 522.573.558-49, e seu Primeiro Conselheiro de Administração, Dr. Samuel 
Hugo Lima, Argentino (naturalizado Brasileiro) casado, Desembargador, natural de Buenos Aires 
– Argentina, residente e domiciliado a Estrada Francisco Von Zuben, Nº S/N, Casa 230, Zurich 
Dorf, Bairro Jardim Soleil, Valinhos-SP, CEP 13.271-743, telefone (19) 3733-5060, e-mail 
samuellima@trt15.jus.br, portador do documento de identidade tipo RG nº 6.711.513, inscrito 
no CPF sob nº 775.755.558-20, e de outro lado, ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO 1ª REGIÃO, inscrita no CNPJ nº 30.886.006/0001-79, com sede no endereço: 
Avenida Presidente Wilson, 228, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.030-021, telefone 
(21) 2240-3488, doravante denominada AMATRA 1, representada por seu presidente, Dr. Flávio 
Alves Pereira, brasileiro, Juiz do Trabalho, residente e domiciliada na Rua Roberto Dias Lopes, 
51, Ap. 1201, Leme, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22.010-110, e-mail: 
amatra1presidencia@gmail.com, inscrito no CPF sob nº 724.427.516-15, acordam: 

Cláusula 1ª: A CONVENENTE é uma entidade associativa, sem fins lucrativos, criada para 
administrar planos de saúde pela modalidade de autogestão exclusivamente direcionado aos 
integrantes do Poder Judiciário Trabalhista. O objetivo da entidade é proporcionar a seus 
associados e respectivos dependentes/beneficiários acesso a assistência à saúde de qualidade 
com coberturas amplas, atendimento personalizado e excepcional relação custo x benefício. 

 

Cláusula 2ª: A CONVENENTE se compromete a fornecer aos associados e dependentes da 
AMATRA 1 os serviços descritos abaixo: 

 Plano de Cobertura Nacional com Rede própria e parceria com Unimed – categoria 
Master:  internações  em  apartamento  privativo  com  acompanhante;  cirurgias  e 
tratamentos ambulatoriais; exames diagnósticos; emergências e urgências em pronto-
socorro; tratamentos seriados (fisioterapia, acupuntura,  nutrição, fonoaudiologia e 
psicologia);  consultas  médicas;  próteses  e  órteses  colocadas  em  ato  cirúrgico; 
quimioterapia e radioterapia; home care;  

 Rede própria de alto nível;  
 Reembolso – Tabela própria;  
 Possibilidade de inclusão de vasto leque de familiares: conjugues; pais e sogros; filhos 

ou enteados casados, separados ou divorciados; genros e noras; irmãos solteiros; netos 
solteiros; sobrinhos solteiros; e bisnetos solteiros;  

 Benefício associativo de seguro-viagem internacional gratuito; 
 Coberturas adicionais (home care e fertilização in vitro); 



 
 Apartamento Privativo; e  
 Coparticipação de 5% (cinco por cento) do valor de consultas, exames e/ou 

procedimentos ambulatoriais, limitados a R$ 5,00 (cinco reais), por evento no Plano 
ABAS e 40% (quarenta por cento) no Plano ABAS Prata que possui valor de contribuição 
reduzida 
 

Parágrafo único: Para os associados da AMATRA 1 que se associarem à CONVENENTE até 
01/06/2021, será oferecido pela CONVENENTE isenção total de carência para qualquer tipo de 
serviço ou procedimento médico. 

 

Cláusula 3ª: A AMATRA 1 divulgará internamente aos associados o serviço oferecido pela 
CONVENENTE, por meio de comunicação interna. 

 

Cláusula 4ª: O presente termo é celebrado sem caráter de exclusividade e sem quaisquer 
encargos, ficando as partes livres para celebrar convênios ou contratos semelhantes ou 
idênticos com quaisquer terceiros, independentemente de prévio aviso ou solicitação. 

 

Cláusula 5ª: O convênio é firmado a contar da assinatura deste, podendo ser rescindido, por 
quaisquer das partes, mediante notificação por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, 
através da entrega do aviso protocolado, ou envio de carta registrada, sem ônus para as partes. 

 

Cláusula 6ª: A AMATRA 1 não será responsabilizada por eventuais problemas ou inadimplências 
ocorridas entre seus associados ou dependentes e o CONVENENTE. 

 

Cláusula 7ª: Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias decorrentes deste convênio. 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020. 
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