
ATA DE REUNIÃO nº 32

Reunião ordinária

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 (Portaria GP n. 47 de 16 de novembro

de 2022 alterada pela Portaria n. 51, de 08 de dezembro de 2022).

2. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Data: 15/12/2022 Horário: 16h00

Local: Sala de reuniões da Associação dos Magistrados – AMATRA. Fórum Trabalhista

Ruy Barbosa - Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda - São Paulo/SP - CEP: 01139-001 

Reunião: Reunião Ordinária – Biênio 2022-2024

Objetivo: Assuntos de interesse do Comitê.

3. PARTICIPANTES PRESENTES:

Membros:

a. Desembargadora Leila Aparecida Chevtchuk de Oliveira substituindo Desembargador

Homero Batista Mateus da Silva convocado para Reunião da Comissão Executiva Nacional do II

Concurso  Público  da  Magistratura  do  Trabalho  -  ofício  CSJT.GP.SG.SECMAT  n.  65/2022

(PROAD 57149/2022);

b. Juíza do Trabalho Substituta Juliana Wilhelm Ferrarini Pimentel;

c. Juiz Titular de Vara do Trabalho Daniel Rocha Mendes;

d. Servidora Daniele de Jesus Andrade;

e. Servidor José Antônio Menini Júnior 

f. Servidor João Paulo Bessa de Melo 



g. Servidor Tarcísio Ferreira 

 Ausência  devidamente  justificada  da  Juíza  Titular  de  Vara  do  Trabalho  Roberta

Carolina de Novaes e Souza Dantas. 

III. Participantes:

a. Presente Dr Bruno José Perusso, representante da Associação dos Magistrados do

Trabalho da 2ª Região (AMATRA-2).

b.  Presente  o  Servidor  Henrique  Sales  Costa,  representante  do  Sindicato  dos

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

4. PAUTA

Assuntos gerais de interesse do Comitê Gestor.

5. REUNIÃO

5.1 Abertura

A sessão iniciou-se com a palavra  da  Exma.  Desembargadora Dra.  Leila  Aparecida

Chevtchuk de Oliveira, que agradecendo a presença dos participantes, deu início aos trabalhos. 

Passada a palavra para Dra. Paula Becker Montibeller Job, membro titular do comitê do

biênio  de  2020-2022,  que  compareceu  a  convite  do  comitê,  apresentou  um  panorama  dos

trabalhos  realizados pelo  comitê  no último biênio,  explicou acerca  do trabalho consultivo do

comitê,  bem  como  os  desafios  para  o  próximo  biênio  como  a  participação,  consulta  e

acompanhamento na elaboração dos normativos pelo Tribunal Regional do Trabalho na gestão que

se inicia. 

5.2 Panorama Geral.



a. Visando à melhoria dos trabalhos da 1ª instância, sugeriu-se a expedição de ofício à

presidência  deste  Regional,  objetivando a  realização  de  convênio  para  utilização  de  software

homologado  pelo  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  +PJE  e  AVJT -  Aprovado  pelo

Comitê;

b.  Consulta  ao CSJT para utilização de ferramentas  (robôs),  com elaboração de um

convênio  com  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  9  Região,  para  facilitação  do  trabalho  dos

servidores e magistrados junto ao PJE como, por exemplo,  auxílio em intimações,  juntada de

minutas de alvarás assinados pelos magistrados - Aprovado pelo Comitê;

c.  Os membros do Comitê debateram sobre a dificuldade na nomeação de servidores,

impacto  negativo  na  redução  dos  quadros  de  servidores  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho

(número ultrapassa 500 servidores) ocasionando um trabalho excessivo pelo aumento do número

de processos na primeira instância. Dra Paula Becker Montibeller Job trouxe a informação de que

o comitê anterior encaminhou ao CSJT ofício sobre o tema. Os membros do comitê sugeriram

reforçar  uma  posição  junto  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  para  nomeação  de

servidores no ano de 2023 ao TRT 2 Região;

d. Foi discutido pelos membros do comitê acerca da consideração do Cumprimento de

Sentença passar  a contar  como um processo principal  para fins  estatísticos no sistema PJE e

EGESTÃO, diante de sua complexidade e quantidade, o que geraria um impacto no aumento do

número de processos no primeiro grau e, consequentemente, no número de servidores das Varas

do Trabalho, refletindo a maior realidade deste Tribunal.



e.  Discutiu-se sobre a melhoria na implantação do sistema de Wi-Fi nos prédios do

Tribunal Regional do Trabalho, facilitando o trabalho dos servidores e acessibilidade para todos

os jurisdicionados e advogados.

6. ENCERRAMENTO

Exma.  Des.  Leila  Aparecida  Chevtchuk  de  Oliveira,  realizou  o  encerramento  com

agradecimento aos participantes, enaltecendo o engajamento de todos nos trabalhos comitê no

biênio 2022-2024.

Por fim, propôs um calendário tentativo das reuniões de 2023 para última terça-feira do

bimestre, das 16h00 às 17h00, no formato telepresencial, nas seguintes datas: 28 de fevereiro, 25

de abril, 27 de junho, 29 de agosto, 24 de outubro e 19 de dezembro.  

7. Assinatura/data

São Paulo, 15.12.2022

Leila Aparecida Chevtchuk de Oliveira

Desembargadora Suplente
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