
 
 
 
 
 

ATA DE REUNIÃO 

 

Evento 

Reunião do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 

Primeiro Grau de Jurisdição (Comitê de Priorização do 1º Grau) e do Comitê 

Orçamentário de Primeiro Grau 

 

Data 28/5/2021 Horário 10h Local 
 
Telepresencial – Google Meet 
 

Presentes 

- Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza, Vice-Corregedora Regional;  

- Desembargador Fábio Bueno de Aguiar; 

– Desembargador Samuel Hugo Lima; 

- Desembargador Orlando Amancio Taveira; 

– Juíza Andréia de Oliveira; 

- Juiz Newton Cunha de Sena; 

- Juíza Camila Ceroni Scarabelli 

- Juiz Paulo Henrique Coiado Martinez; 

- Juiz Maurício Bearzotti de Souza; 

– Juiz Auxiliar da Presidência, Marcelo Garcia Nunes; 

– Herbert Wittmann, pela Diretoria-Geral; 

- Paula Toniatti, Secretária de Gestão de Pessoas; 

– Iara Cristina Gomes, Assessora de Gestão Estratégica; 

- Helen da Silva Paes de Souza, pela Assessoria de Gestão Estratégica; 

– Marco Antonio Fernandes, Secretário de Orçamento e Finanças; 

- Carlos Eduardo Buzan Larica; 

– Antonio Carlos Betanho; 

– Univer Cristiano Nogueira da Silva; 

- Sisenando Gomes Calixto de Sousa; 

– Juiz Sérgio Polastro Ribeiro, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

da 15ª Região - Amatra XV; 

- Juíza Regina Rodrigues Urbano, Vice-Presidente da Amatra XV; 

– Ivan Bagini, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Justiça do Trabalho 

da 15ª Região – Sindiquinze; 

- Marcello Reus Koch, pelo Sindiquinze. 

 

Ausências justificadas: 

- Maria Cristina Mauad, pela Secretaria de Orçamento e Finanças; 
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– Vlademir Nei Suato. 

 
Assuntos Eleição de Coordenador e primeiros assuntos para nova composição do Comitê  
 
 
 
 
A Excelentíssima Desembargadora Rita de Cássia Penkal Bernardino de Souza iniciou a reunião 

cumprimentando a todos, dando as boas-vindas. Pediu que Dr. Marcelo Garcia Nunes fosse o 

secretário, ao menos desta vez. Ele aceitou. Depois, sugeriu que Dr. Samuel Hugo Lima 

presidisse os Comitês e abriu para candidaturas. Por aclamação, foi eleito o Excelentíssimo 

Desembargador Samuel Hugo Lima como Coordenador destes Comitês, sendo Sua Excelência 

cumprimentado por todos, que o parabenizaram e desejaram votos de sucesso. 

 

Dr. Samuel cumprimentou e agradeceu a todos, dizendo da importância de ter integrantes 

escolhidos, eleitos e representantes dos sindicatos neste grupo. Aproveitou para sugerir o Dr. 

Marcelo como secretário, o que foi aceito. 

 

Deliberaram pela utilização dos grupos de e-mail cp1g@trt15.jus.br (Comitê Gestor Regional da 

Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição) e co1g@trt15.jus.br 

(Comitê Orçamentário de 1º Grau), para troca de pauta, mensagens, assuntos a serem debatidos 

pelos Comitês, com o assunto destacado assim, para facilitar a localização na caixa de entrada do 

Gmail: “Comitê – assunto”. 

 

Em seguida, todos os membros fizeram breves apresentações próprias, para que a nova 

composição pudesse se conhecer. 

 

Todos os integrantes compartilharam agradecimentos, parabenizações e boas expectativas para 

encontrar alternativas e ajudar os Comitês em todos os temas que surgirem. 

 

Dr. Samuel e Dra. Rita sugeriram a criação de grupo de WhatsApp para o Comitê de Priorização 

do 1º Grau, com o que todos acordaram. 
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Deliberou-se que os suplentes não votarão quando presentes os titulares. 

 

Com solicitação do Coordenador, Ivan Bagini apresentou alguns dos anseios dos servidores, pelo 

Sindiquinze: gestão do balcão virtual na 1ª instância e forma como foi implementada; perda da 

divisão entre trabalho e vida pessoal por conta da atual forma de atuação na pandemia; não 

fornecimento de equipamentos e de treinamento para trabalhar em casa (assunto já tratado em 

PROAD). 

 

Dr. Samuel solicitou que o Sindiquinze apresente sugestões de soluções. 

 

Dra. Rita Penkal ponderou que a Corregedoria tem tentado melhorar a comunicação com os 

servidores, com mais aproximação e humanização. 

 

Univer também pontuou a dificuldade da familiarização de alguns servidores com sistema de 

balcão virtual, por exemplo. Explicou ainda que há preocupação dos Diretores de Secretaria em 

relação ao e-Carta e ao sistema do PJe, bem como com tantas cobranças e determinações da 

Administração a serem cumpridas. Propôs que sejam pensadas propostas e mecanismos para 

resolver essas situações, inclusive sobre reestruturação do Tribunal e fase de transição sobre 

novos modos de trabalhar. Sugeriu que a forma de trazer inovações e orientações seja melhor 

pensada, fazendo uma “ponte”, com mais explicações e acolhimento. 

 

Outra preocupação foi a saúde mental e física de servidores e Magistrados. 

 

Marcello Koch e Sisenando explicaram sobre as extensões do PJe como assistentes virtuais, para 

otimizar tarefas repetitivas, além de falarem da necessidade de eventual divulgação de quais estão 

permitidas. 

 

Foi feita proposta pelo Coordenador de reuniões bimestrais, além de outras mensais - sendo 

alternadas em uma sobre assuntos relativos a servidores, outra sobre assuntos de Magistrados. 

Dra. Rita sugeriu que sejam sempre às sextas-feiras, às 10h. 
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Dr. Fabio Aguiar relatou a carência de pessoas para atualizar a forma de fazer audiências e 

sessões, com comunicação da Dra. Rita Penkal e do Dr. Marcelo Garcia sobre a criação de grupo 

de trabalho a respeito das audiências telepresenciais. 

 

Ficou agendada reunião mensal sobre assuntos de Magistrados para 7/6/2021, às 10h. 

 

Foi acordado que, a cada dois meses, haverá reuniões do Comitê, sempre nas primeiras sextas-

feiras, às 10h. Além dessas, as reuniões setoriais do Comitê de Priorização do 1º Grau serão 

agendadas mês a mês, de acordo com a disponibilidade do Comitê. 

 

Dr. Samuel requereu a criação de grupos de contato do Comitê pelo WhatsApp, subdivididos em 

servidores e  Magistrados, para facilitar a discussão dos temas. Todos concordaram. 

 

Dr. Sérgio Polastro colocou algumas questões a serem debatidas sobre Magistrados: condições de 

trabalho impostas ao 1º Grau, mutirão, melhoria da comunicação, dados sobre reestruturação do 

Tribunal, gravações de audiências, preservação da saúde, preparação para audiências híbridas. 

 

Dra. Regina apresentou a importância sobre os e-mails institucionais serem enviados com 

assuntos detalhados. 

 
Ao final, renovando os cumprimentos a todos, Dr. Samuel Hugo Lima encerrou a reunião às 12h. 
 
 
 

Ata preparada por MARCELO GARCIA NUNES Em 28/5/2021 

 
 
 

 
 


