ATA DE REUNIÃO nº 29
Reunião extraordinária

1. IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ:
Comitê Gestor Regional para a Implantação da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e Comitê orçamentário de 1º Grau.

2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO
Data: 10/01/2022

Horário: 17hs

Local: Telepresencial
Reunião: Reunião Extraordinária – Biênio 2020-2022
Objetivo: Assuntos de interesse do Comitê: retorno presencial e auxílio fixo.

3. PARTICIPANTES PRESENTES:
Membros Titulares:
a. Desembargadora Sueli Tomé da Ponte
b. Juiz Carlos Abener de Oliveira Rodrigues Filho;
c. Juíza Paula Becker Montibeller Job;
d. Juíza Ana Cristina Magalhães Fontes Guedes;
e. Servidor Luiz Antonio Loureiro Travain;
f. Servidor Olizeo Lino Tissi;
g. Servidor Elton Teixeira Rocha;
h. Servidor Rafael Muniz Leite.
Participantes:
a. Juiz Bruno José Perusso, representante da Associação dos Magistrados do
Trabalho da 2ª Região (AMATRA-2);
b. Servidor Tarcísio Ferreira, representante do Sindicato dos Trabalhadores do
Judiciário Federal no Estado de São Paulo (SINTRAJUD);

4. PAUTA
Reabertura dos trabalhos presenciais e auxílio fixo.

5. REUNIÃO
5.1 Abertura
A sessão iniciou-se com a palavra da Exma. Desembargadora Coordenadora,
Dra. Sueli Tomé, que agradecendo a presença dos participantes, deu início aos
trabalhos.

5.2 Retorno presencial
Pelo sindicato, Tarcísio pediu a palavra e informou sobre a reunião que teve com
a Administração do Regional, bem como quanto a negativa com relação ao
pedido efetuado sobre o retorno presencial e quanto ao pedido de
reconsideração respectivo;
Elton se manifestou falando a respeito dos riscos e gravidade de contágio e da
necessidade de se formalizar pedido junto à Administração do Tribunal sobre o
retorno presencial.
Em ato contínuo, Olizeu informou acerca dos riscos do trabalho presencial, e em
especial a respeito do trabalho realizado pelos Oficiais de Justiça no
cumprimento dos mandados.
Dr. Carlos, por sua vez, explanou quanto a situação da pandemia e sugeriu a
formalização de ofício específico a respeito.
Por fim, após discussão, o Comitê deliberou pela expedição de ofício
objetivando a regressão de fase do retorno presencial, para que perdure, ao
menos, até o dia 31.01.2022.

5.3 Auxílio fixo
Dr. Bruno explanou quanto ao tema, informando sobre a questão afeta ao
auxílio fixo.

Dra. Ana e Dra. Paula, por seu turno, argumentaram a necessidade de ampliação
do computo dos tipos processuais para fins de apuração do cálculo. Dr. Carlos,
no mesmo sentido, defendeu a necessidade de ampliação quanto aos
tipos/classes de processos.
Por fim, Dr. Bruno informou que haverá uma reunião em breve com a
Administração do Tribunal na qual será analisada essa questão.
Dra. Sueli sugeriu que se aguardasse o resultado da reunião para nova eventual
análise da questão, o que foi acolhido pelo Comitê.

6. ENCERRAMENTO
Exma. Des. Coordenadora do Comitê, Dra. Sueli Tomé, encerrou a reunião com o
agradecimento a todos os participantes.
A próxima reunião será agendada e comunicada oportunamente.

7. Assinatura/data

São Paulo, 10.01.2022

Sueli Tomé da Ponte
Desembargadora Coordenadora

