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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2016/2018
COMITÊ GESTOR REGIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA
NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO
Pelo presente, os membros do Comitê Regional para Implantação de
Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição apresentam o
relatório das atividades desenvolvidas no biênio 2016/2018.
A Resolução CNJ 194 instituiu a política nacional de atenção
prioritária ao primeiro grau de jurisdição, impondo aos tribunais a constituição de
um Comitê Regional para fomentar, coordenar e implementar programas, projetos e
ações vinculados à priorização dessa instância, atuando na interlocução com o CNJ,
interagindo com o Tribunal, promovendo reuniões, encontros e eventos para o
desenvolvimento desse trabalho.
Após a eleição dos membros do Comitê Gestor Regional nesta
Segunda Região, foi publicada a Portaria GP 59/2016 de 26.11.2016 que os designou,
assim como os indicados pela Administração, tendo sido iniciados os trabalhos em
05.12.2016, quando ocorrida a primeira reunião, as quais foram periódicas, para o
debate dos diversos temas de interesse ao primeiro grau de jurisdição, cumprindo, na
forma do art. 3º, §3º, inciso V, da Resolução CNJ 194 a apresentação do presente
Relatório de Atividades.
1. Reuniões do Comitê Gestor Regional
1.1. Primeira reunião – 05.12.2016
Presentes os membros do Comitê, titulares e suplentes, compareceu
a Exmª. Coordenadora do Comitê na gestão anterior, Desª. Ivete Ribeiro, para a
realização da transição, entregando a documentação daquele período; na sequência
foram apontados de endereços eletrônicos dos atuais membros e deliberação acerca
da formação de um grupo de discussões no Whasapp; deliberado postular a criação
de ícone relativo ao Comitê no sítio eletrônico do Tribunal; deliberado postular a
cessão de um servidor para secretariar o Comitê; deliberado interagir com outros
Comitês e envio de propostas para estudo.
1.2. Segunda reunião - 03.02.2017
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, deliberou-se acerca da questão do Auxílio fixo e Compartilhado – Resolução
GP/CR nº 01/2016; projeto mandado de penhora no rosto dos autos e reserva de
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crédito; projeto banco de perícia e de informações para execução; projeto de
verificação de documentação arquivada no Tribunal; necessidade de Ato que permita
ao Comitê postular diretamente aos setores; e sobre a questão da assinatura digital
do magistrado em alvarás e alvarás que devem ser levados impressos ao Banco.
1.3. Terceira reunião – 10.03.2017
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, deliberou-se propor a implementação de curso de formação de servidores e
reunião com EJUD-2; contatar, colaborar e acompanhar o trabalho da Comissão de
Reestruturação, Reforma e Equalização de servidores de 1º e 2º graus; propor a
divisão do Comitê em sub-comitês para estudos; expedir ofício ao CNJ para
atualização dos registros do Comitê; postular a edição de Ato para Requerimentos
Diretos do Comitê. Rotinas Administrativas – Racionalização; postular dados
estatísticos para preenchimento de tabelas de cálculos relacionados à Resolução nº
219/CNJ e vistas do relatório enviado pelo Tribunal ao CSJT; ações necessárias à
implementação do sistema de sub-penhora e reserva de crédito. Cronograma;
discutido sobre “Link” do Comitê na Internet e servidor para auxiliar o Comitê;
discussão sobre melhorias de convênios, hastas públicas e cadastramento de peritos;
sugestões para mudanças na Consolidação das Normas da Corregedoria – CNC;
enviar ofício à Presidência do Tribunal acerca do sistema de alvarás, assinaturas
eletrônicas em alvarás e formular requerimentos; postular que no PJe, endereços para
citação fossem cadastrados perante a Corregedoria, com inclusão automática.
1.4. Quarta reunião – 10.04.2017
Realizada reunião com a Presidência do Tribunal onde se tratou
sobre os verdadeiros interesses do Comitê Gestor Regional na solução de pendências
que envolvam o primeiro grau de jurisdição, assim como de levar sugestões e
impressões colhidas junto à primeira instância a fim de instruir ações a serem
tomadas em sede de priorização; sobre divisão do Comitê em setores para a
distribuição de atribuições; das propostas relativas ao ícone do Comitê no site; projeto
junto aos bancos quanto à aceitação da assinatura eletrônica e dos alvarás enviados
eletronicamente; projeto de sub-penhora e reserva de crédito; sobre a possibilidade
de cessão de um servidor para assessorar o Comitê; sobre resgate de projetos antigos,
documentos do trabalho da FGV em análise; projeto formação de servidor, Varaescola, participação em curso ao invés de permanecer aguardando lotação, curso de
melhoria em parceria com EJUD.
1.5. Quinta reunião – 02.08.2017
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Realizada reunião com a Presidência do Tribunal e Corregedoria
Regional para exposição e demonstração do Projeto Módulo de Penhora no Rosto
dos Autos - Reserva de Crédito, Projeto Banco de Perícias e Banco de
Informaçõesem Execução.
1.6. Sexta reunião – 20.09.2017
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, deliberou-se acerca da regularidade das reuniões do Comitê; projetos
apresentados e em andamento; sobre a necessidade de o presente Comitê participar
das discussões acerca das metas a serem estabelecidas para este Tribunal; acerca da
Resolução nº 219 do CNJ; sobre a reforma administrativa e realocação de servidores.
1.7. Sétima reunião - 04.10.2017
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, deliberou-se acerca de projeto relativo ao Protesto-Jud conforme TRT/SC;
sistema de vídeo-conferência. Convênio entre a Justiça Comum e a Justiça Federal
de Alagoas; projeto análise da documentação da FGV; acerca das metas Nacionais;
relativamente aos cursos direcionados junto à EJUD e Direito Sistêmico; situação da
Central de Mandados; nomeação de representante para atuar no Comitê de
Planejamento e Gestão; acerca de acordo de cooperação com TRT-15. Projeto fluxo
de execução; acordo de cooperação com MPT, SRTE e TJ; ainda sobre o ícone do
Comitê no site do Tribunal.
1.8. Oitava reunião – 30.10.2017
Realizada reunião com o E. TRT da 15ª Região, onde se discutiu a
possibilidade de assinatura de Acordo de Cooperação que permitisse a coparticipação dos Tribunais em projetos conjuntos em andamento e a serem firmados.
1.9. Nona reunião – 08.11.2017
Reunião para apresentação e encaminhamento ao setor competente
do Tribunal do projeto e ferramenta banco de diligências para ser implementado.
1.10. Décima reunião – 06.12.2017
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, tratou-se da questão que envolveu o Workshop sobre Resolução CNJ 219/16
em Brasília/DF, estudos e expedição de oficio sobre o mesmo tema à Presidência do
Tribunal; sobre o prosseguimento das negociações com o Comitê de Priorização da
15ª Região; relativamente às Metas Nacionais; sobre a atuação de representantes
deste Comitê no Comitê de Planejamento e Gestão; acerca de convênios e hastas
públicas; e sobre o Projeto “Pague seu Processo Aqui”.
1.11. Décima primeira reunião – 18.07.2018
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Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, foi finalizado o projeto análise da documentação da FGV; novo convênio
com o TRT/15ª Região acerca de Cartas Precatórias Inquiritórias; prosseguiu-se em
discussão sobre a melhoria da Central de Mandados e sobre o Projeto “Módulo de
Contabilidade do Processo” – “Pague seu Processo Aqui”.
1.12. Décima segunda reunião – 08.08.2018
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, ficou avençado expedir ofícios para retomar discussões sobre acordo de
cooperação – Cartas precatórias inquiritórias, sobre ícone, cursos junto à EJUD e
renovação acordo de cooperação amplo; finalizado o projeto para reestruturação da
Central de Mandados e do Projeto “pague o seu processo”. Módulo de contabilização
do processo; marcação de reunião. Diretor da Ejud. Direito Sistêmico e Constelação
familiar; postulação acera de segundo datilógrafo e assistente de juiz substituto.
1.13. Décima terceira reunião – 29.08.2018
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, passou-se a novas deliberações acerca das propostas relativas a cursos com
a EJUD atinente a “Boas Práticas” em serviços de secretarias de Varas e em execução
por oficiais de justiça, assim como quanto a práticas que envolvem a aplicação do
Direito Sistêmico, notadamente a da Constelação; renovação de pedido a respeito do
Projeto “Banco de Informações”, renovar quando da assunção da nova Presidência
do Tribunal dos projetos já apresentados relativos a “módulo de sub-penhora no
rosto dos autos” e “reserva de crédito”; postulação para inserção de explanação a
respeito dos projeto do Comitê na Reunião de Análise Estratégica – ERA; postular
a inserção no andamento processual dos processos físicos de “link” para a
visualização de despachos, decisões e certidões dos oficiais de justiça.
1.14. Décima quarta reunião – 19.09.2018
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, deliberou-se acerca de reunião com a Exmª. Presidente Eleita para
informações e renovação de todos os pleitos formulados e ainda pendentes de
resposta, assim como relativamente aos projetos desenvolvidos e encaminhados para
estudo e implementação e que ainda não foram objeto de exame pelo E. Tribunal;
também deliberou-se a respeito do andamento de convênio com Justiça Comum e
elaboração de proposta relativamente a certidões em falências e recuperação juicial,
audiências de conciliação, etc.; convênio com MPT para envio de ofícios por
Formulários quanto às diversas matérias que tem sido objeto de ofícios; renovação
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do Convênio com o MPT e SRTE, principalmente sobre máquinas/dispositivos de
segurança, penhora/leilão respectivos.
1.15. Décima quinta reunião – 24.10.2018
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, deliberou-se acerca do encaminhamento do relatório de atividades à
publicação no DEJT, assim como das Atas das Reuniões do Comitê junto ao sítio
eletrônico do Tribunal, aprovando-se a elaboração de esboço para os cursos relativos
a “Direito Sistêmico” e “Boas Práticas”, compostos de inúmeros módulos de
apresentação de matérias com duração de até o máximo de uma hora, o que
possibilitará a participação de servidores sem prejuízos das atividades junto às
unidades, deliberando-se realizar pesquisa, ainda que informal, no âmbito do
primeiro grau de jurisdição, quanto a erros e incorreções nos serviços mais
recorrentes para a composição dos cursos.
1.16. Décima sexta reunião – 27.11.2018
Informadas as providências relativamente ao deliberado na reunião
anterior, foi, com a presença dos membros eleitos/indicados para o Comitê Gestor
Regional de priorização de Primeiro Grau do biênio 2018/2020, realizada a transição,
com a entrega de documentação em meio físico e eletrônico, assim como
informações úteis para o prosseguimento dos trabalhos, inclusive, na implementação
de projetos concluídos e em andamento, tendo os novos membros, deliberado acerca
de providências iniciais necessárias para o desenvolvimento de sua atuação.
2. Ofícios enviados pelo comitê Gestor Regional
- Ofício 0001/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à distribuição e designação dos Juízes do Trabalho
Substitutos.
- Ofício 0002/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à Resolução GP/CR 01/2016 e Ato GP/CR
02/2017.
- Ofício 0003/2017/CGRPPGJ ao Ilmº Diretor da Secretaria de
Gestão de Pessoas do Tribunal relativo à solicitação de informações acerca do
número de servidores na área judiciária.
- Ofício 0004/2017/CGRPPGJ ao Ilmº Diretor da Coordenadoria
de Estatística e Gestão de Indicadores do Tribunal relativo a pedido de informações
acerca da quantidade de casos novos, processos baixados e casos pendentes no ano
de 2016.
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- Ofício 0005/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à postulação da cessão, ainda que parcialmente, de
servidor para auxiliar em serviços administrativos do Comitê, como digitação, envio
e recebimento de correspondência, pesquisa, comunicação, etc..
- Ofício 0006/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à inserção n “site” do Tribunal de ícone relativo ao
Comitê, contendo os membros e seus endereços eletrônicos, atas e área para
sugestões.
- Ofício 0007/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à consulta ao setor competente sobre a possibilidade
de implementação do ícone quando da reforma do “site”.
- Ofício 0008/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à implementação da Resolução CNJ 219/2016.
- Ofício 0009/2017/CGRPPGJ ao Exmº Conselheiro do CNJ
Carlos Eduardo Oliveira Dias relativo à atualização dos membros componentes do
Comitê.
- Ofício 0010/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo a considerações sobre o Ofícios GP 346/2017 acerca
da implantação da Resolução CNJ 219/2016.
- Ofício 0011/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à implantação da Resolução CNJ 219/2016 no TRT
da 2ª Região.
- Ofício 0012/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal dando notícias relativamente ao ofício nº 0011/2017 enviado
ao CNJ.
- Ofício 0013/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à desistência da servidora Aimeé Freire Walczak à
suplência no Comitê.
- Ofício 0014/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo às metas do CNJ.
- Ofício 0015/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à Resolução CNJ 219/2016 e ao cronograma para
implementação.
- Ofício 0016/2017/CGRPPGJ ao Exmº Juiz Auxiliar da Presidência
solicitando informações sobre as comissões e comitês formados no âmbito deste
Tribunal.
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- Ofício 0017/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à indicação de representante do Comitê para
participar de workshop realizado pela AMB relativamente à implantação da Resolução
CNJ 219/2016 em Brasília/DF.
- Ofício 0018/2017/CGRPPGJ ao Ilmº Diretor de Assessoria
Estatística e de Gestão de Indicadores do Tribunal, para remessa de atas das reuniões
do Comitê a serem enviadas ao CNJ para instruir a pesquisa Justiça em Números.
- Ofício 0019/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à indicação de mais um representante do Comitê para
participar do workshop realizado pela AMB relativamente à implantação da Resolução
CNJ 219/2016 em Brasília/DF.
- Ofício 0020/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à reforma administrativa e realocação de servidores
da área administrativa.
- Ofício 0021/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo ao encaminhamento do projeto “Módulo Banco de
Diligências”.
- Ofício 0022/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à celebração de acordo de cooperação com o E.
TRT/15ª Região.
- Ofício 0023/2017/CGRPPGJ à Exmª Juíza Auxiliar da
Corregedoria do E. TRT/15ª Região relativo à celebração de acordo de cooperação.
- Ofício 0024/2017/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo à implantação da Resolução CNJ 219/2016 acerca
de cargos em comissão e funções de confiança.
- Ofício 0001/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo a informações sobre o projeto “Módulo Banco de
Diligências”.
- Ofício 0002/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo a informações sobre o Acordo de Cooperação com
o TRT/15ª Região.
- Ofício 0003/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo a informações sobre a implementação do link
postulado relativo ao Comitê no novo site.
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- Ofício 0004/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo ao envio do Projeto “Pague seu processo aqui” e
“Módulo de contabilidade do processo”.
- Ofício 0005/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo ao envio do Projeto “Reestruturação da Central de
Mandados”.
- Ofício 0006/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador
Presidente do Tribunal relativo ao disposto no Ato GP 01/2016 atinente ao início
do processo eletivo do Comitê para o período 2018/2020.
- Ofício 0007/2017/CGRPPGJ ao Exmº Conselheiro do CNJ
Fernando César Baptista de Mattos, Coordenador do Comitê Gestor Nacional da
Política de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, em resposta ao seu ofíciocircular 0527803-GAB-JUI-FED solicitando informações sobre a atuação do Comitê
e documentação pertinente.
- Ofício 0008/2018 CGRPPGJ à Exmª Desembargadora Presidente
do Tribunal relativo a informações sobre projetos desenvolvidos pelo Comitê no
Biênio 2016/2018, e pedido de estudos acerca da sua viabilidade de implementação.
- Ofício 0009/2018/CGRPPGJ ao Exmº Desembargador Diretor da
EJUD, propondo a realização de cursos relativos à Boas Práticas nas secretarias das
varas do trabalho e nas centrais de mandados, assim como ao Direito Sistêmico
aplicado às conciliações, voltado para oficiais de justiça e servidores envolvidos com
a conciliação neste Regional.
- Ofício 0010/2018/CGRPPGJ ao Exmº. Desembargador Diretor
da EJUD encaminhando esboço para a implementação de cursos de “Boas Práticas”
e “Direito Sistêmico”.
- Ofício 0011/2018/ CGRPPGJ à Exmª Desembargadora Presidente
do Tribunal postulando a publicação das Atas das Reuniões do Comitê no espaço
para tanto reservado no sítio eletrônico do Tribunal.
- Ofício 0012/2018/CGRPPGJ à Exmª Desembargadora Presidente
do Tribunal postulando a publicação do Relatório de Atividades junto ao DEJT.
- Ofício 0013/2018/CGRPPGJ à Exmª Desembargadora Presidente
do Tribunal comunicando sobre a disposição e disponibilidade dos membros do
Comitê cujo mandato se encerra em 26.11.2018 a realizar transição dos trabalhos,
repassando a documentação arregimentada ao longo do biênio 2016/2018, assim
como daquela que recebeu no início do mandato repassada pela gestão anterior,
colocando os novos membros a par de todos os pormenores relativos aos projetos
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em andamento, assim como agradecendo a todos os componentes do grupo pelo
esforço e profícua participação.
3. Projetos apresentados pelo CGRPPGJ
3.1. Distribuição e Designação dos Juízes do Trabalho Substitutos:
Visando o TRT/SP atender à Resolução CNJ nº 194/2014, o comitê realizou estudo amplo
apresentado à Administração do Tribunal.

3.2. Ampliação do Sistema de Auxílio-Fixo: Ao ensejo da
publicação do Ato GP/CR 02/2017 que dissolveu o Núcleo de Apoio Judiciário
ao Juiz Substituto criado pelo Ato GP 17/2013, este Comitê elaborou intenso
estudo a respeito do tema, apresentando sua proposta à Administração do
Tribunal.
3.3. Projeto Redistribuição de Servidores, de Cargos em
Comissão e Funções de confiança no TRT/SP: Considerando os termos da
Resolução CNJ 219/2016, este Comitê levou a efeito intenso trabalho de pesquisa e
discussões visando prestar auxílio na resolução dessa pendência, tendo apresentado
trabalho completo à Administração do Tribunal.
3.4. Projeto Penhora no Rosto dos Autos. Reserva de crédito.
Módulo de Sub-Penhora: Ferramenta para pesquisa de diligências positivas e
efetuar penhora no rosto dos autos e reserva de crédito, com módulo de subpenhora, com a criação de um Banco de Penhoras, levado à Administração do
Tribunal.
3.5. Projeto “Banco de Perícias”: Banco de dados virtual para a
compilação de informações sobre perícias técnicas realizadas para consulta e
utilização com a concordância das partes, apresentado à Administração do Tribunal.
3.6. Projeto “Banco de Informações Sobre Execução”:
Compilação de dados para consulta das Varas e Oficiais de Justiça quanto a empresas
e suas situações, endereços, falências, recuperações judiciais, bens encontrados para
penhora, citações positivas e negativas, etc., também apresentado à Administração
do Tribunal.
3.7. Projeto “Acordo de Cooperação com o TRT/15ªRegião”:
Realizada reunião deste Comitê com o TRT da 15ª Região, entabulou-se a
possibilidade de realizar acordo de cooperação para projetos conjuntos, integraçãono
Projeto “Wiki” em andamento naquele Tribunal, para envio de precatórias por
mandados de execução, acordos de cooperação conjuntos com o Tribunal de Justiça,
MPT e SRTE, envio eletrônico de ofícios, substituição de precatórias inquiritórias
por vídeo conferência, cartas precatórias executórias por mandados às Centrais de
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Mandados e integração deste Tribunal a projeto em andamento naquele acerca do
fluxo processual da execução.
3.8. Projeto “Pague seu Processo Aqui”: Ferramenta para
manutenção dos valores da liquidação de sentença atualizados interligada à emissão
de guia de depósito, com o lançamento automático no “Contabilizador do Processo”
de todos os emolumentos decorrentes dos atos processuais, pertinente emissão de
guia e pagamento imediato, além de evitar renúncia fiscal.
3.9. Projeto “Reestuturação da Central de Mandados”: Proposta
de retorno dos Oficiais de Justiça à “Central de Mandados” com a criação de um
Núcleo de Diligências Eletrônicas e Centrais de Mandados na Sede, no ABC, Santos,
Guarulhos e Osasco, assim como uma ferramenta Banco de Informações para que
as Varas do Trabalho e não apenas as Centrais de Mandados e um Núcleo para o
cumprimento de mandados externos.
4. Projetos em andamento perante o CGRPPGJ
4.1. Curso “Boas Práticas”: Através da EJUD para servidores
novos e reciclagem para servidores mais antigos quanto à prática dos serviços em
secretarias de varas do trabalho e oficiais de justiça.
4.2. Curso “Direito Sistêmico Aplicado à Conciliação”: Práticas
relativas à Constelação, na área da conciliação e mediação, assim como para o
desenvolvimento pessoal e profissional de servidores e magistrados.
4.3. Acordos de Cooperação com Ministério Público do
Trabalho: Idealizado para possibilitar o envio de ofícios por formulários para
providências.
4.4. Acordo de Cooperação com o Tribunal de Justiça Estadual:
Prevê a extinção da expedição de certidões de habilitação em falência e/ou
recuperação judicial, com a introdução de formulário de habilitação de créditos a ser
preenchido e transmitido pela Vara do Trabalho à Vara Cível com habilitação
automática e para audiências conciliatórias em falência e/ou recuperação judicial para
fixar valores e datas.
4.5. Renovação do Convênio com o MPT e SRTE.
Máquinas/dispositivos de segurança. Penhora/Leilão: Visa a fiscalização e
instrução quanto à detecção de máquinas sem dispositivos de segurança para penhora
e leilão.
5. Projeto Implementado
5.1. No tópico, não há projetos a relacionar, na medida em que
desenvolvidos os estudos, assim como idealizados os projetos e sua aplicação,
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realizadas planilhas, demonstrativos, até mesmo com simulação eletrônica sugestiva
para a implementação de alguns desses projetos, com explanação em reuniões, não
foram desenvolvidos estudos pela Administração no sentido de viabilizar a utilização
dessas sugestões, exceção feita unicamente à expedição de correspondência visando
a celebração de Acordo de Cooperação com o TRT da 15ª Região.
Comitê Gestor Regional para Implantação de Política Nacional de Atenção
Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda
Região
- Desembargadora Sônia Aparecida Gindro,
- Desembargadora Silvana Abramo Margherito Ariano (suplente),
- Juíza Olga Vishnevsky Fortes,
- Juiz Thomaz Moreira Werneck,
- Juíza Laura Rodrigues Benda (suplente)
- Juiz Roberto Vieira de Almeida Rezende (Amatra-2),
- Emerson Alves de Oliveira,
- Anderson Alves Cordeiro Sabará,
- Tarcísio Ferreira (Sintrajud),
- Maurício Bobra Arakaki (suplente)

