
 
 

 

 

ATA DE REUNIÃO nº 30 

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: 05/05/2022  Horário: 18hs 

Local: Telepresencial 

Reunião: Reunião Ordinária – Biênio 2020-2022 

Objetivo: Assuntos de interesse do Comitê. 

 

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 Rui Anaquim Pinto 

Ausentes os demais membros. 

 

Participantes: 

 

a. Ausente Dr Diego Massi, representante da Associação dos Magistrados do 

Trabalho da 2ª Região (AMATRA-2); 

b. Presente o Servidor Tarcísio Ferreira, representante do Sindicato dos 

Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo (SINTRAJUD). 

 

 



 
 

 

4. PAUTA 

Manutenção predial e secretários de audiênia. 

 

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. Manutenção predial 

Inicialmente, Dra Sueli passou a palavra para a Dra Ana que explanou quanto aos 

problemas estruturais e de manutenção sobre o ar condicionado e quanto a 

questões envolvendo vazamentos hidráulicos no banheiro do respectivo setor 

(acredita que pode haver outros problemas nas VTs do Regional). Sugeriu um 

cronograma de manutenção, inclusive, com relação à limpeza do sistema de ar 

condicionado, bem como, em termos gerais, a necessidade de manutenção no 

Fórum da Barra Funda.  

Dra Paula informou quanto à necessidade de manutenção arbórea e jardinagem, 

bem como quanto à questão envolvendo ar condicionado.  

Dr Carlos discorreu sobre a necessidade de nos informarmos com os diretores dos 

Fóruns para coleta de informações quanto a eventuais problemas relacionados a 

esse tema.  

O servidor Rui sugeriu o envio à Presidência para a análise da solicitação com a 

descrição dos problemas.  

O Comitê decidiu analisar eventuais problemas estruturais e de manutenção 

junto aos diretores dos Fóruns e, oportunamente, informar a Administração de 

maneira formal, via ofício, quanto à necessidade de realização de um cronograma 

de manutenção e a realização de reparos no que for necessário em todos os 

fóruns desse Regional. Aprovada a solicitação para o envio do ofício pelo comitê. 

 

5.3. Acústica das salas de audiências 



 
 

 

Pela Dra Paula foi relatada a questão que envolve a acústica das salas de 

audiências em audiências telepresenciais. Sugere-se ofício do Comitê ao setor de 

TI para análise da questão. Aprovada a sugestão de expedição do ofício. 

 

5.4. Questão envolvendo a terceirização dos secretários de audiências 

Pelo servidor Tarcísio foi apresentada a questão envolvendo a terceirização dos 

secretários de audiências. Drs Carlos e Ana discorreram quanto ao fato de que o 

Sindicato já está atuando nesse caso, em especial. O servidor Olizeu manifestou-

se a favor da apresentação de ofício. Pelo servidor Luiz foi explanada a questão 

envolvendo o futuro da Justiça do Trabalho. Servidor Rui apresentou preocupação 

quanto à questão relacionada ao fato de que este Comitê já vem debatendo sobre 

o problema dos secretários de audiência. A Dra Paula falou sobre a necessidade 

de adequações à norma no que tange a necessidade de adoção do 2º secretário 

de audiência.  

Pelo Comitê restou decidido no sentido de que seja aguardada a resposta aos 

pedidos da Amatra2 e do Sindicato a respeito da questão, podendo ser reaberto 

o assunto em momento oportuno. 

 

6. ENCERRAMENTO 

Exma. Des. Coordenadora do Comitê, Dra. Sueli Tomé, realizou o encerramento 

como agradecimento a todos os participantes.  

A próxima reunião será agendada e comunicada oportunamente. 

 

7. Assinatura/data 

 

São Paulo, 05.05.2022 

 

 

Sueli Tomé da Ponte 

Desembargadora Coordenadora 

 

 

 

 

 


