
 

 
Presidência do Tribunal

Ato

Atos Presidência do Tribunal

ATO GP N. 37, DE 18 DE MAIO DE 2023
 
 

Institui o Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de
Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial),
no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e
dá outras providências.

 
 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 331, de 29 de abril de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que dispõe sobre
as diretrizes para concepção, manutenção e gestão dos Sistemas Nacionais adotados pelos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo
graus;
 
 
CONSIDERANDO os termos do Decreto n. 8.373, de 11 de dezembro de 2014, que institui o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial e dá outras providências;
 
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 325, de 11 de fevereiro de 2022, do CSJT, que institui a Política de Governança dos Colegiados
Temáticos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e a necessidade de racionalizar e padronizar a estrutura de colegiados temáticos
na Justiça do Trabalho;
 
 
CONSIDERANDO que a alteração da espécie ou da nomenclatura de um colegiado temático não prejudica o cumprimento de sua finalidade
institucional, quando preservadas a composição e as atribuições originárias, bem como que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao
promover a padronização da nomenclatura e da espécie dos colegiados, na forma Resolução n. 325, de 2022, do CSJT, zelou pela manutenção
da composição e das atribuições dos colegiados temáticos instituídos por determinação do CNJ,
 
 
RESOLVE:
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CAPÍTULO I  
DO OBJETO

Art. 1º Instituir o Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT-2, vinculado ao Comitê de Gestão de Pessoas.
 
 

CAPÍTULO II  
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) será composto pelos seguintes membros:

I - 2 (dois/duas) Desembargadores(as) do Trabalho;
II - Juiz(a) Auxiliar da Presidência;
III - titular da Diretoria-geral da Administração;
IV -  titular  da Secretaria-geral da Presidência;
V - titular da Secretaria de Gestão de Pessoas;
VI - titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações;
VII - titular da Coordenadoria de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação;
VIII - titular da Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.
§ 1º Os membros referenciados no inciso I deste artigo serão, respectivamente, coordenador(a) e vice-coordenador(a).
§ 2º Os membros indicados nos incisos I e II deste artigo serão nomeados em portaria específica com vigência temporária, limitada à
duração do mandato da Administração eleita. 
§ 3º Os(As) integrantes desempenharão suas atividades sem prejuízo das respectivas funções administrativas ou jurisdicionais.
§ 4º A coordenação do colegiado contará, ainda, com a participação dos(as) integrantes da Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos,
definidos pela diretoria.
§ 5º A composição definida neste Ato, bem como eventuais alterações, será informada ao Comitê Gestor Nacional pelo(a)
coordenador(a) designado(a);
§ 6º Nas ausências e impedimentos, os(as) titulares das unidades serão representados(as) por seus(suas) substitutos(as).

 
 

CAPÍTULO III  
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º Cabe ao Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), sem prejuízo do disposto na Resolução n. 331, de 29 de abril de 2022, do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho - CSJT, ou outra que substituí-la:

I -  definir as diretrizes de implantação e atualização do SIGEP-JT no âmbito do TRT-2;
II - garantir a observância dos prazos regionais e nacionais para a implantação dos módulos do sistema;
III - zelar pela disponibilidade do sistema, garantindo infraestrutura adequada e a definição de acordos de nível de serviço que atendam
à necessidade institucional;
IV - assegurar a disponibilidade de estrutura de dados que viabilize o registro de todas as informações necessárias à implantação do e-
Social, bem como a atualização de suas versões;
V - rever os processos de trabalhos das áreas afetadas para garantir a integridade e atualidade dos registros do sistema;
VI - definir os prazos de lançamento das informações e as rotinas respectivas, de acordo com as regras estabelecidas no e-Social;
VII - garantir a integridade dos dados e o correto funcionamento do sistema para permitir a geração de relatórios gerenciais, nos moldes
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunal de Contas da União;
VIII - acompanhar a implantação do extrator do e-Social e os testes de carga para garantir o pleno atendimento dos prazos
estabelecidos;
IX - estabelecer cronogramas e acompanhar seu cumprimento;
X - planejar, em conjunto com a Escola Judicial do TRT-2 - EJUD-2 sempre que possível, as capacitações necessárias;
XI - editar os normativos necessários em consonância com os normativos do CSJT, submetendo-os à Presidência;
XII - editar os Manuais Procedimentais de acordo com as regras de negócio e rotinas de trabalho definidas;
XIII - prestar suporte ao Comitê Nacional quando demandado.
 
 

Art. 4º Cabe ao(à) coordenador(a) do Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial):

I - convocar ou fazer convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - comparecer em todas as reuniões, pessoalmente ou representado pelo(a) vice-coordenador(a);
III - estabelecer e fazer cumprir cronograma de atividades;
IV - zelar pela eficiência do colegiado;
V - mediar conflitos no âmbito do colegiado;
VI - imprimir celeridade aos processos de deliberação; 
VII - assinar as atas de reunião.

 
 

CAPÍTULO IV 
DA UNIDADE DE APOIO EXECUTIVO

Art. 5º A Secretaria de Gestão Estratégica e Projetos atuará como Unidade de Apoio Executivo (UAE) do colegiado temático.
§ 1º Cabe à UAE:

I - receber, organizar e registrar em pauta os assuntos a serem debatidos nas reuniões;
II - enviar aos membros do colegiado as pautas e demais documentos necessários para a realização da reunião;
III - convidar os membros para reuniões convocadas pelo(a) coordenador(a) ou por 1/3 (um terço) dos membros do colegiado;
IV - providenciar os recursos físicos e tecnológicos para as reuniões;
V - redigir as atas das reuniões;
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VI – incluir as atas e demais entregas no sistema PROAD (Processo Administrativo Virtual), por meio de preenchimento de
formulário próprio, com o assunto “atas e demais entregas dos colegiados”, para colher a assinatura eletrônica do(a)
coordenador(a) ou, na sua ausência, do(a) vice-coordenador(a), e para encaminhar os referidos documentos à Seção de
Divulgação de Informações Técnicas (SDIT) para divulgação na página do colegiado no Portal do TRT-2, observando-se o
prazo estipulado no art. 7º, § 2º deste Ato;
VII - monitorar o conteúdo e a vigência dos atos normativos referentes ao colegiado; 
VIII - providenciar e fornecer informações a respeito do colegiado, quando requeridas por parte interessada.
IX - reportar à Presidência deste Tribunal, até o quinto dia útil de cada mês, as atividades desenvolvidas pelo colegiado
temático, por meio do preenchimento de formulário específico, disponível em https://forms.gle/Af6WmqHCnT38Yuvq5.
X - solicitar o desarquivamento das atas e demais entregas dos colegiados, quando necessário, por meio de pedido
complementar no PROAD realizado no processo administrativo respectivo.

§ 2º Cabe ao(à) titular da UAE:
I - zelar pelo cumprimento das atribuições estabelecidas no § 1º deste artigo;
II - manter atualizadas as informações do colegiado no portal eletrônico do Tribunal, inclusive no que diz respeito ao conteúdo
e à vigência dos atos normativos;
III - dar ciência ao(à) coordenador(a) do colegiado sobre eventual inobservância da periodicidade de realização das reuniões
ordinárias;
IV - reportar ao(à) coordenador(a) as ocorrências que possam dificultar, direta ou indiretamente, a realização de reuniões do
colegiado e/ou a divulgação dos documentos por ele produzidos; e
V - reportar à Presidência do Tribunal as ocorrências a que faz referência o inciso IV deste parágrafo, em caso de omissão
do(a) coordenador(a).

§ 3º Para cumprimento do disposto no § 1º, VI, deste artigo, será disponibilizada certidão, extrato ou cópia, preservada a informação sob
sigilo, mediante tarja ou outro recurso equivalente, quando o documento não for ostensivo no seu todo ou em parte.

 
 

CAPÍTULO V  
DAS REUNIÕES

Art. 6º As reuniões ordinárias do Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) ocorrerão, no mínimo, semestralmente e, de forma extraordinária, sempre que houver
necessidade, a critério da coordenação do Subcomitê.

§ 1º A convocação para as reuniões ordinárias dar-se-á mediante envio de mensagem ao correio eletrônico funcional de cada membro
do colegiado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data designada para a reunião.
§ 2º A convocação para reunião extraordinária dar-se-á por qualquer meio admitido em direito, dispensada a exigência de antecedência
mínima.
§ 3º As reuniões poderão ocorrer de forma presencial ou remota.
§ 4º Poderão participar como convidados(as) colaboradores(as), sem direito a voto, representantes de órgãos ou unidades
organizacionais da instituição e profissionais de outras organizações ligadas a campo de conhecimento afim.

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS PAUTAS E ATAS DE REUNIÃO

Art. 7º As atas conterão, no mínimo, as seguintes informações:
I - a data, o horário e o local da reunião;
II - o breve relato das manifestações ocorridas durante a reunião;
III - as deliberações tomadas;
IV - o(a) responsável pelo cumprimento de cada deliberação; 
V - os nomes dos participantes.
§ 1º As pautas poderão integrar o conteúdo das atas de reunião, em vez de serem apresentadas em documento à parte.
§ 2º As pautas e as atas serão disponibilizadas no portal eletrônico do Tribunal, até 10 (dez) dias depois de realizada a reunião.
§ 3º Cabe à UAE diligenciar para que o prazo estabelecido no § 2º deste artigo seja atendido.

 
 

CAPÍTULO VII 
DO QUÓRUM DE REUNIÃO E DO QUÓRUM DE VOTAÇÃO

Art. 8º Para instalar-se reunião do colegiado, será exigido quórum de metade mais um de seus membros, presente o(a) coordenador(a) ou o(a)
vice-coordenador(a).
Art. 9º As deliberações do colegiado serão tomadas por maioria simples, considerado o número de membros presentes na reunião.

Parágrafo único. Como critério de desempate, considera-se qualificado o voto do(a) coordenador(a).
 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. As menções, em atos vigentes do Tribunal, ao Comitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas – SIGEP-JT e do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial serão consideradas como feitas ao Subcomitê Regional do
Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).
 
 
Art. 11. Ficam revogados os seguintes normativos:

I -  Ato GP n. 63, de 29 de outubro de 2018;
II - Ato GP n. 28, de 19 de maio de 2021.

 
 
Art. 12. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 

3725/2023 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 3
Data da Disponibilização: Sexta-feira, 19 de Maio de 2023

Código para aferir autenticidade deste caderno: 199852



 
Publique-se e cumpra-se.
 
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 
 

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 

ATO GP N. 38, DE 18 DE MAIO DE 2023
 

Institui o Comitê de Comunicação e Transparência, no âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e dá outras
providências.
 
 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 85, de 8 de setembro de 2009, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que dispõe sobre a
Comunicação Social no âmbito do Poder Judiciário;
 
 
CONSIDERANDO os termos da Resolução n. 321, de 11 de fevereiro de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que institui a
Nova Política Nacional de Comunicação da Justiça do Trabalho;
 
 
CONSIDERANDO o teor da Resolução n. 325, de 11 de fevereiro de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que institui a
Política de Governança dos Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e a necessidade de racionalizar e
padronizar a estrutura de colegiados temáticos na Justiça do Trabalho;
 
 
CONSIDERANDO que a alteração da espécie ou da nomenclatura de um colegiado temático não prejudica o cumprimento de sua finalidade
institucional, quando preservadas a composição e as atribuições originárias, bem como que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao
promover a padronização da nomenclatura e da espécie dos colegiados, na forma Resolução n. 325, de 2022, do CSJT, zelou pela manutenção
da composição e das atribuições dos colegiados temáticos instituídos por determinação do CNJ,
 
 
RESOLVE:
 
 

CAPÍTULO I  
DO OBJETO

Art. 1º Instituir o Comitê de Comunicação e Transparência, vinculado à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
 
 

CAPÍTULO II  
DA COMPOSIÇÃO

Art. 2º O Comitê de Comunicação e Transparência será composto pelos seguintes membros:
I - Desembargador(a) do Trabalho indicado(a) pelo(a) Presidente do Tribunal;
II - Juiz(a) Auxiliar da Presidência;
III - Juiz(a) de primeiro grau, indicado(a) pelo(a) Presidente do Tribunal;
IV - titular da Secretaria-Geral da Presidência;
V - titular da Secretaria de Comunicação Social;
VI - titular da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações.
§ 1º Os membros referenciados nos incisos I e II deste artigo serão, respectivamente, coordenador(a) e vice-coordenador(a).
§ 2º Os membros indicados nos incisos I, II e III deste artigo serão nomeados(as) em portaria específica com vigência temporária,
limitada à duração do mandato da Administração eleita.
§ 3º Os(As) integrantes desempenharão suas atividades sem prejuízo das respectivas funções administrativas ou jurisdicionais.
§ 4º Nas ausências e impedimentos, os(as) titulares das unidades serão representados(as) por seus substitutos(as).

 
 

CAPÍTULO III  
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º Cabe ao Comitê de Comunicação e Transparência, sem prejuízo do disposto na Resolução n. 321, de 11 de fevereiro de 2022, do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho, ou outra que substituí-la:

I - propor a atualização da política de comunicação institucional do TRT-2;
II - opinar sobre o conteúdo e linha editorial dos canais e projetos da Secretaria de Comunicação Social;
III - aprovar e acompanhar a execução de planos, projetos e programas relacionados à comunicação e transparência;
IV - zelar pela preponderância do interesse público, transparência e acessibilidade dos veículos de comunicação do TRT-2;
V - acompanhar a execução de recursos orçamentários destinados às ações de comunicação e transparência;
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VI - avaliar, direcionar e monitorar a gestão de conteúdo do portal institucional e das mídias sociais do TRT-2, restritos às matérias de
interesse da comunidade jurídica, em especial com a divulgação:

a) das decisões proferidas pelos órgãos de primeiro e segundo grau da 2ª Região, bem como de outros tribunais, desde que
relacionados ao Direito do Trabalho;
b) da Revista do TRT da 2ª Região;
c) de eventos institucionais patrocinados pelo TRT-2 ou pelas Escolas da Magistratura;
d) do funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos do TRT-2;
e) de eventos oficiais de que participem os(as) integrantes da direção do TRT-2;
f) da produção de normas administrativas do TRT-2.

Parágrafo único. A divulgação de matérias não contempladas neste Ato deverá ser previamente submetida ao exame do Comitê.
Art. 4º Cabe ao(à) coordenador(a) do Comitê de Comunicação e Transparência:

I - convocar ou fazer convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - comparecer em todas as reuniões, pessoalmente ou representado(a) pelo(a) vice-coordenador(a);
III - estabelecer e fazer cumprir cronograma de atividades;
IV - zelar pela eficiência do colegiado;
V - mediar conflitos no âmbito do colegiado;
VI - imprimir celeridade aos processos de deliberação; 
VII - assinar as atas de reunião.

 
 

CAPÍTULO IV 
DA UNIDADE DE APOIO EXECUTIVO

Art. 5º A Secretaria de Comunicação Social (SECOM) atuará como Unidade de Apoio Executivo (UAE) do colegiado temático.
§ 1º Cabe à UAE:

I - receber, organizar e registrar em pauta os assuntos a serem debatidos nas reuniões;
II - enviar aos membros do colegiado as pautas e demais documentos necessários para a realização da reunião;
III - convidar os membros para reuniões convocadas pelo(a) coordenador(a) ou por 1/3 (um terço) dos membros do colegiado;
IV - providenciar os recursos físicos e tecnológicos para as reuniões;
V - redigir as atas das reuniões;
VI – incluir as atas e demais entregas no sistema PROAD (Processo Administrativo Virtual), por meio de preenchimento de
formulário próprio, com o assunto “atas e demais entregas dos colegiados”, para colher a assinatura eletrônica do(a)
coordenador(a) ou, na sua ausência, do(a) vice-coordenador(a), e para encaminhar os referidos documentos à Seção de
Divulgação de Informações Técnicas (SDIT) para divulgação na página do colegiado no Portal do TRT-2, observando-se o
prazo estipulado no art. 7º, § 2º deste Ato;
VII - monitorar o conteúdo e a vigência dos atos normativos referentes ao colegiado; 
VIII - providenciar e fornecer informações a respeito do colegiado, quando requeridas por parte interessada.
IX - reportar à Presidência deste Tribunal, até o quinto dia útil de cada mês, as atividades desenvolvidas pelo colegiado
temático, por meio do preenchimento de formulário específico, disponível em https://forms.gle/Af6WmqHCnT38Yuvq5.
X - solicitar o desarquivamento das atas e demais entregas dos colegiados, quando necessário, por meio de pedido
complementar no PROAD realizado no processo administrativo respectivo.

§ 2º Cabe ao(à) titular da UAE:
I - zelar pelo cumprimento das atribuições estabelecidas no § 1º deste artigo;
II - manter atualizadas as informações do colegiado no portal eletrônico do TRT-2, inclusive no que diz respeito ao conteúdo e
à vigência dos atos normativos;
III - dar ciência ao(à) coordenador(a) do colegiado sobre eventual inobservância da periodicidade de realização das reuniões
ordinárias;
IV - reportar ao(à) coordenador(a) as ocorrências que possam dificultar, direta ou indiretamente, a realização de reuniões do
colegiado e/ou a divulgação dos documentos por ele produzidos; e
V - reportar à Presidência do Tribunal as ocorrências a que faz referência o inciso IV deste parágrafo, em caso de omissão
do(a) coordenador(a).

§ 3º Para cumprimento do disposto no § 1º, VI, deste artigo, será disponibilizada certidão, extrato ou cópia, preservada a informação sob
sigilo, mediante tarja ou outro recurso equivalente, quando o documento não for ostensivo no seu todo ou em parte.

 
 

CAPÍTULO V  
DAS REUNIÕES

Art. 6º As reuniões ordinárias do Comitê de Comunicação e Transparência ocorrerão, no mínimo, semestralmente e, de forma extraordinária,
sempre que houver necessidade, a critério da coordenação da comissão.

§ 1º A convocação para as reuniões ordinárias dar-se-á mediante envio de mensagem ao correio eletrônico funcional de cada membro
do colegiado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data designada para a reunião.
§ 2º A convocação para reunião extraordinária dar-se-á por qualquer meio admitido em direito, dispensada a exigência de antecedência
mínima.
§ 3º As reuniões poderão ocorrer de forma presencial ou remota.
§ 4º Poderão participar como convidados(as) colaboradores(as), sem direito a voto, representantes de órgãos ou unidades
organizacionais da instituição e profissionais de outras organizações ligadas a campo de conhecimento afim.
§ 5º A Seção de Acessibilidade e Inclusão deverá acompanhar os assuntos atinentes às suas atribuições institucionais, notadamente
sobre a compatibilização da estrutura e conteúdo do portal com as necessidades das pessoas com deficiência.

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS PAUTAS E ATAS DE REUNIÃO

Art. 7º As atas conterão, no mínimo, as seguintes informações:
I - a data, o horário e o local da reunião;
II - o breve relato das manifestações ocorridas durante a reunião;
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III - as deliberações tomadas;
IV - o(a) responsável pelo cumprimento de cada deliberação; 
V - os nomes dos participantes.
§ 1º As pautas poderão integrar o conteúdo das atas de reunião, em vez de serem apresentadas em documento à parte.
§ 2º As pautas e as atas serão disponibilizadas no portal eletrônico do Tribunal, até 10 (dez) dias depois de realizada a reunião.
§ 3º Cabe à UAE diligenciar para que o prazo estabelecido no § 2º deste artigo seja atendido.

 
 

CAPÍTULO VII 
DO QUÓRUM DE REUNIÃO E DO QUÓRUM DE VOTAÇÃO

Art. 8º Para instalar-se reunião do colegiado, será exigido quórum de metade mais um de seus membros, presente o(a) coordenador(a) ou o(a)
vice-coordenador(a).
 
 
Art. 9º As deliberações do colegiado serão tomadas por maioria simples, considerado o número de membros presentes na reunião.

Parágrafo único. Como critério de desempate, considera-se qualificado o voto do(a) coordenador(a).
 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. As menções, em atos vigentes do Tribunal, ao Conselho Consultivo de Comunicação Social e ao Comitê Gestor do Portal do TRT-2 serão
consideradas como feitas ao Comitê de Comunicação e Transparência.
 
 
Art. 11. Ficam revogados os seguintes dispositivos: 

I - Arts. 2º ao 6º do Ato GP n. 36, de 30 de agosto de 2018; 
II - Ato GP n. 50, de 1º de outubro de 2018; 
III - Ato GP n. 68, de 22 de novembro de 2018; 
IV - Ato GP n. 69, de 11 de dezembro de 2018;
V - Ato GP n. 35, de 17 de dezembro de 2020; e
VI - Ato GP n. 30, de 07 de julho de 2022.
 
 

Art. 12. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Publique-se e cumpra-se.
 
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 
 

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 

ATO GP N. 39, DE 18 DE MAIO DE 2023
 

Institui o Centro de Excelência do 1º Grau, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
 
 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
 
 
CONSIDERANDO a Resolução n. 194, de 26 de maio de 2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que institui a Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição;
 
 
CONSIDERANDO a Resolução n. 395, de 7 de junho de 2021, do CNJ, que institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário
e tem como princípio a colaboração definida como "trabalho em rede de inovação para a coordenação de esforços, cocriação, criatividade,
experimentação e o compartilhamento de boas práticas";
 
 
CONSIDERANDO a Resolução n. 240, de 9 de setembro de 2016, do CNJ, que dispõe sobre a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito
do Poder Judiciário e apoia-se no princípio do fomento à gestão do conhecimento e ao desenvolvimento das competências e da aprendizagem
contínua baseada no compartilhamento das experiências vividas no exercício profissional; 
 
 
CONSIDERANDO o Ato CSJT.GP.SG n. 84, de 10 de junho de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, que aprova os Planos
Intraorganizacionais da Justiça do Trabalho e, na temática de Gestão de Pessoas, visa desenvolver, regulamentar e aplicar estratégias eficientes
de alocação de força de trabalho, bem como propiciar um ambiente de trabalho saudável, considerados os aspectos físicos e psicossociais e a
gestão por competências, tendo como referencial a corresponsabilidade das lideranças e a autorresponsabilidade dos(as) servidores(as) e
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magistrados(as);
 
 
CONSIDERANDO o Plano Estratégico Institucional – PEI do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para o ciclo 2021-2026, e suas ações
estratégicas voltadas ao aprimoramento da prestação jurisdicional, à busca pela excelência operacional, ao trabalho decente, à qualificação
profissional e à valorização das pessoas;
 
 
CONSIDERANDO que aprimorar conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como buscar a melhoria contínua do clima organizacional e da
qualidade de vida são requisitos essenciais para o alcance dos objetivos da instituição e para a promoção da motivação e do senso de
pertencimento,
 
 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º Instituir o Centro de Excelência do 1º Grau, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT-2.
 
 
Art. 2º O Centro de Excelência do 1º Grau realizará ações para atualização e aprimoramento de conhecimentos e técnicas de trabalho
relacionados às rotinas jurídicas e administrativas do ambiente de Vara do Trabalho, com apoio ao desenvolvimento pessoal baseado em gestão
por competência, visando:

I - aperfeiçoar habilidades, compreender a legislação e os normativos vigentes, nas fases de conhecimento, liquidação e de execução,
por meio do compartilhamento de boas práticas, da padronização de processos de trabalho, da disseminação de diretrizes institucionais
e do aprimoramento dos métodos operacionais para as demandas específicas de cada etapa processual;
II - contribuir para o desenvolvimento, para a qualificação e requalificação de servidores(as) do TRT-2, de forma contínua, em prol da
melhoria da prestação jurisdicional e do incremento da produtividade;
III - ser um instrumento de aperfeiçoamento dos objetivos, princípios e valores do Código de Ética dos Servidores instituído pelo Ato GP
n. 24, de 15 de abril de 2021, assim como as diretrizes contidas no Planejamento Estratégico Institucional;
IV - buscar a celeridade e a desburocratização na prestação dos serviços jurisdicionais;
V - gerenciar e assegurar a atualização das bases de informação relativas às suas atividades;
VI - preparar os(as) servidores(as) para atuação nos campos administrativo, técnico e gerencial, habilitando-os(as) a enfrentar
mudanças de cenário cada vez mais rápidas;
VII - valorizar o(a) servidor(a), preparando-o(a) para exercer suas funções de forma efetiva;
VIII - instituir programa de excelência em atendimento ao público;
IX - promover a atualização de servidores(as) com lacunas de competências operacionais relacionadas às rotinas de trabalho,
metodologias e às necessidades institucionais.

 
 
Art. 3º O Centro de Excelência do 1º Grau será diretamente vinculado à Presidência do Tribunal, que aprovará previamente os recursos e métodos
a serem aplicados, e terá suas atividades coordenadas por um(a) diretor(a) indicado(a) pela Presidência.
 
 
Art. 4º O Centro de Excelência do 1º Grau contará com estrutura física similar a uma Vara do Trabalho, incluindo todos os ambientes e sistemas
informatizados necessários ao regular funcionamento de uma unidade efetiva.
 
 
Art. 5º O Centro de Excelência do 1º Grau será composto por duas Equipes:

I - Equipe Instrucional; e
II - Equipe de Apoio.
Parágrafo único. As equipes instituídas neste artigo serão integradas por servidores(as) que poderão ser lotados(as) na unidade para o
desenvolvimento de atividades permanentes, a critério da Presidência.

 
 
Art. 6º A Equipe Instrucional será responsável pelo desenvolvimento das atividades do Centro de Excelência do 1º Grau, sendo suas atribuições:

I - orientar diretamente a realização das atividades dos(as) servidores(as) em aprimoramento, com base nas necessidades individuais
observadas a partir de critérios de gestão por competência;
II - demandar a Equipe de Apoio nas questões atinentes às suas atividades;
III - realizar o acompanhamento dos resultados obtidos e elaborar relatório mensal das atividades do Centro.
Parágrafo único. A Equipe Instrucional será composta por:

I - um(a) diretor(a);
II - dois(duas) servidores(as).

 
 
Art. 7º A Equipe de Apoio poderá ser demandada pela Equipe Instrucional para oferecimento de colaboração e será composta por:

I - um(a) servidor(a) da Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores;
II - um(a) servidor(a) da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações;
III - um(a) servidor(a) da Coordenadoria de Apoio à Utilização dos Sistemas Judiciais Eletrônicos.
Parágrafo único. A Equipe de Apoio poderá temporariamente incorporar servidores(as) de outras unidades, conforme necessidade
específica, a critério da Presidência.

 
 
Art. 8º Estarão aptos(as) a participar do Centro de Excelência do 1º Grau os(as) servidores(as) lotados(as) em Varas do Trabalho que se
enquadrem numa das seguintes hipóteses:

I – que sejam recém-empossados(as);
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II - que necessitem conhecer as atividades de rotina para assumir uma nova função;
III - que demandem aperfeiçoamento na execução de procedimentos de trabalho em sua competência atual ou devam conhecer uma
nova rotina adotada pela Administração com vistas à eficiência do serviço e cumprimento de metas institucionais;
IV - em outros cenários, que precisem de qualificação ou de requalificação com vistas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a
critério da Presidência.
§ 1º A Secretaria de Gestão de Pessoas gerenciará os processos de inscrição, orientação e condução dos(as) servidores(as) que
participarão do Centro de Excelência do 1º Grau, bem como fará a gestão e o acompanhamento dos resultados.
§ 2º A inscrição do(a) servidor(a) no Centro de Excelência do 1º Grau deverá ser feita por meio de processo administrativo virtual
(PROAD), com o assunto específico “Requisições Departamentais: RH - Qualificação no Centro de Excelência”. 
§ 3º A indicação dos(as) servidores(as) para a participação e aperfeiçoamento de competências no Centro de Excelência do 1º Grau
poderá ser solicitada pelo(a) próprio(a) servidor(a), pelo(a) gestor(a) da unidade, pelo(a) Magistrado(a) da Vara do Trabalho, pela
Secretaria de Gestão de Pessoas, pela Corregedoria Regional ou pela Presidência do TRT-2, cabendo à Secretaria de Gestão de
Pessoas a organização das escalas, a priorização de inscrições e o alinhamento da grade de qualificação dos(as) participantes às
diretrizes da Gestão por Competências do TRT-2.
§ 4º Se a participação no projeto decorrer de solicitação do(a) servidor(a), eventual recusa do(a) seu(sua) gestor(a) deverá ser
devidamente fundamentada e a decisão caberá ao(à) Diretor(a) da Secretaria de Gestão de Pessoas.

 
 
Art. 9º A capacitação do(a) servidor(a) deverá ser realizada durante a jornada de trabalho, de modo presencial, por meio de módulos de
treinamento de curta duração e com prazo determinado, a serem programados pelo(a) diretor(a) da unidade, de acordo com a necessidade de
cada formação.

Parágrafo único. Durante a capacitação, o(a) servidor(a) não será desvinculado(a) da unidade judiciária em que estiver lotado(a). 
 
 
Art. 10. Em nenhuma hipótese, a participação dos(as) servidores(as) nas ações promovidas pelo Centro de Excelência do 1º Grau implica a
contabilização de horas de capacitação para fins de concessão de Adicional de Qualificação, a emissão de certificados e diplomas, ou o direito de
exercer atividades vinculadas às funções ou competências aprimoradas.

Parágrafo único. A capacitação do(a) servidor(a) no Centro de Excelência do 1º Grau, em razão de seu escopo, não dispensa a
formação continuada ministrada pela Escola Judicial do TRT-2.

 
 
Art. 11. Durante o primeiro ano, o Centro de Excelência do 1º Grau funcionará no formato de projeto piloto, no Fórum Ruy Barbosa.
 
 
Art. 12. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Publique-se e cumpra-se.
 
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 
 

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 

Portaria

Portarias Presidência

PORTARIA GP N. 29, DE 18 DE MAIO DE 2023
 

Nomear os(as) integrantes do(a) Comitê de Comunicação e
Transparência, vinculado à Presidência, na forma que
especifica. 
 
 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
 
 
CONSIDERANDO a Resolução n. 325, de 11 de fevereiro de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que institui a Política de
Governança dos Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e do CSJT; 
 
 
CONSIDERANDO o Ato GP n. 38, de 18 de maio de 2023 que, entre outras providências, instituiu o Comitê de Comunicação e Transparência, no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,
 
 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º Nomear os(as) integrantes do Comitê de Comunicação e Transparência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na forma do § 2º
do artigo 2º do Ato GP 38, de 2023:

I - Desembargador do Trabalho Wilson Fernandes;
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II - Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas, Juíza Auxiliar da Presidência;
III - Eliane Aparecida da Silva Pedroso, Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Santana de Parnaíba.
§ 1º As funções de coordenador(a) e vice-coordenador(a) do colegiado serão exercidas nos termos do § 1º do art. 2º do Ato GP 38, de
2023;
§ 2º As atividades dos membros indicados nos incisos do caput deste artigo serão exercidas no período da duração do mandato da atual
Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, biênio 2022/2024.
 
 

Art. 2º Ficam revogados os seguintes normativos:
I - a  Portaria GP n.  55, de 30 de agosto de 2018;
II - a Portaria GP n. 9, de 15 de fevereiro de 2019;
III - a  Portaria GP n. 31, de 24 de abril de 2019;
IV - a  Portaria GP n. 43, de 31 de julho de 2019;
V - a  Portaria GP n. 54, de 19 de setembro de 2019;
VI - a  Portaria GP n. 19, de 10 de junho de 2020;
VII - a Portaria GP n. 51, de 17 de dezembro de 2020;
VIII - a  Portaria GP n. 43, de 17 de outubro de 2022; e
IX - a  Portaria GP n. 40, de 17 de outubro de 2022.
 
 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
Publique-se e cumpra-se.
 
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 
 

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 

PORTARIA GP N. 28, DE 18 DE MAIO DE 2023
 
 

Nomear os(as) integrantes do Subcomitê Regional do Sistema
de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial), no âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região, na forma que especifica. 
 
 

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,
 
 
CONSIDERANDO a Resolução n. 325, de 11 de fevereiro de 2022, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que institui a Política de
Governança dos Colegiados Temáticos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus e do CSJT; 
 
 
CONSIDERANDO o Ato GP n. 37, de 18 de maio de 2023 que, entre outras providências, instituiu o Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de
Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região,
 
 
RESOLVE:
 
 
Art. 1º Nomear os(as) integrantes do Subcomitê Regional do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP-JT) e do Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na forma do § 2º do artigo 2º do Ato
GP n. 37, de 2023:

I - Desembargadora do Trabalho Maria José Bighetti Ordoño;
II -  Desembargadora do Trabalho Leila Aparecida Chevtchuk de Oliveira;
III - Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas, Juíza Auxiliar da Presidência.
§ 1º As funções de coordenador(a) e vice-coordenador(a) do colegiado serão exercidas nos termos do § 1º do art. 2º do Ato GP n. 37, de
2023.
§ 2º As atividades dos membros indicados nos incisos do caput deste artigo serão exercidas no período da duração do mandato da atual
Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, biênio 2022/2024.
 
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Publique-se e cumpra-se.
 
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 

 
BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 

Desembargadora Presidente do Tribunal
 
 
 

Diretoria Geral da Administração

Ato

Atos Ordenador da Despesa

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELO ORDENADOR DA DESPESA
 

(Ato GP nº 47/2022)
 

de 19.05.2023
Proponente: Dra. Beatriz de Lima Pereira – Desembargadora Presidente do Tribunal
Beneficiário/ nº matrícula:  Rômulo Borges Araújo – matrícula nº 146048 – Diretor-Geral da Administração (CJ-04).
Local, período e motivo do afastamento: Participação no II Encontro de Gestores de Orçamento da Justiça do Trabalho: Panorama Atual do e-
Social e EFD-Reinf, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em Natal/RN.
Quantidade de diárias: 2 (duas) diárias e ½ (meia).
Valor total: R$ 1.588,72 (unitário: R$ 700,00), descontado o valor referente ao auxílio-alimentação.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELO ORDENADOR DA DESPESA
(Ato GP nº 47/2022)

 
de  18.05.2023
Proponente: Dr Eduardo Rockenbach Pires– Juiz Titular da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Beneficiário/ nº matrícula: Dr Eduardo Rockenbach Pires – matrícula nº 120065 – Juiz Titular da 38ª Vara do Trabalho de São Paulo.
Local, período e motivo do afastamento: Participação no “IV Encontro Nacional de Precedentes Qualificados: fortalecendo a cultura dos
precedentes”, nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022, no Supremo Tribunal Federal, em Brasília/DF.
Quantidade de diárias: 1 (uma) diária e 1/2 (meia).
Valor total: R$ 942,48 (unitário: R$ 700,00), descontado o valor referente ao auxílio-alimentação.
 

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELO ORDENADOR DA DESPESA
(Ato GP nº 47/2022)

 
de 19.05.2023
Proponente: Renata Aparecida Cursino Pires – Diretora da Secretaria de Coordenação Orçamentária e Financeira (CJ-03).
Beneficiário/ nº matrícula:  Antônio Fábio Fernandes Figueiredo – matrícula nº 89710 – Diretor da Coordenadoria de Execução Orçamentária e
Financeira (CJ-02).
Local, período e motivo do afastamento: Participação no II Encontro de Gestores de Orçamento da Justiça do Trabalho: Panorama Atual do e-
Social e EFD-Reinf, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em Natal/RN.
Quantidade de diárias: 2 (duas) diárias e ½ (meia).
Valor total: R$ 1.588,72 (unitário: R$ 700,00), descontado o valor referente ao auxílio-alimentação.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELO ORDENADOR DA DESPESA
(Ato GP nº 47/2022)

 
de 19.05.2023
Proponente: Célia Torrens Wunsch – Diretora da Secretaria de Saúde.
Beneficiário/ nº matrícula:  Debora Cristina Keila Reis Rodrigues de Carvalho – matrícula nº 89435 – Analista Judiciário – Apoio Especializado -
Enfermagem.
Local, período e motivo do afastamento: Participação no 7° Encontro de Enfermagem do Judiciário e Ministério Público, ocasião também em que
receberá homenagem pelo relevante trabalho desempenhado para a realização do evento, nos dias 29 e 30 de maio de 2023, na Procuradoria da
República no Distrito Federal, em Brasília/DF.
Quantidade de diárias: 2 (duas) diárias e ½ (meia).
Valor total: R$ 1.642,48 (unitário: R$ 700,00), descontado o valor referente ao auxílio-alimentação.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS PELO ORDENADOR DA DESPESA
(Ato GP nº 47/2022)

 
de 19.05.2023
Proponente: Rômulo Borges Araújo – Diretor-Geral da Administração.
Beneficiário/ nº matrícula:  Renata Aparecida Cursino Pires – matrícula nº 104663 – Diretora da Secretaria de Coordenação Orçamentária e
Financeira (CJ-03).
Local, período e motivo do afastamento: Participação no II Encontro de Gestores de Orçamento da Justiça do Trabalho: Panorama Atual do e-
Social e EFD-Reinf, nos dias 14 e 15 de junho de 2023, no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em Natal/RN.
Quantidade de diárias: 2 (duas) diárias e ½ (meia).
Valor total: R$ 1.588,72 (unitário: R$ 700,00), descontado o valor referente ao auxílio-alimentação.
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Despacho

Despachos DGA

Autorização de sobrejornada
PROAD 25773/2023
INTERESSADOS
A78140 - ANTONIO COIADO MARTINEZ JUNIOR 
M79960 - MARCONI SILVA GAMARANO 
J97411 - JOSE NORBERTO BARDUZZI 
CADMP - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL 
MARCENARIA - SEÇÃO DE MARCENARIA
 
Vistos.
Trata-se de pedido de autorização para a prestação de serviço extraordinário formulado pela Secretaria de Infraestrutura, Logística e
Administração Predial. Apresenta justificativas e indica os servidores (doc. 1) para trabalharem no período de 18 de maio a 10 de junho de 2023.
Face ao justo motivo apresentado, autorizo excepcionalmente a realização do labor extraordinário, com o respectivo registro em banco de horas,
para os servidores indicados, observando-se os termos e limites estabelecidos pelo Ato GP nº 39/2018 (v.g. arts. 23 ao 25).
Ressalto que a contabilização e o recebimento em pecúnia da sobrejornada somente serão considerados se houver registro de ponto biométrico
(trabalho presencial) ou eletrônico, mediante o uso do certificado digital (teletrabalho parcial). Dessa forma, os(as) servidores(as) eventualmente
dispensados(as) da marcação ponto só poderão fazer horas extras se registrá-las.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

 
Rômulo Borges Araújo 

Diretor-Geral da Administração

Autorização de sobrejornada
PROAD 20384/2023
INTERESSADOS
M54704 - MARCOS EUGENIO DE GODOY 
J69248 - JOSE LUIZ DA SILVA 
F78930 - FABIO PERES DA SILVA 
L91804 - LUIS AUGUSTO CASTRO CAMPOS 
G106119 - GERSON RIBEIRO FASANO 
V109568 - VITOR CÉSAR MARTINS NOBRE 
A109770 - AMABILE FELICIANO DO NASCIMENTO 
M117099 - MAGDA APARECIDA FERREIRA 
J130613 - JOSÉ JÚLIO INÁCIO 
J135267 - JORGE FÁBIO FERNANDES 
L136921 - LÚCIA HELENA COSTA 
E139394 - EDSON YOSHIAKI KAWAOKU 
R141704 - RICARDO NOGUEIRA MARTINEZ 
J146986 - JOSÉ DUARTE VALVERDE 
H147869 - HENRIQUE FERNANDES MONTEIRO 
W148539 - WLADIMIR MITSUAKI TOMINAGA 
E149470 - ERIKA AKIKO TAMASHIRO 
M153397 - MELENILSON PANTOJA DA COSTA 
P156418 - PAULO ROGERIO MENEZES SOUZA 
W160288 - WALDIR FERREIRA DA LUZ FILHO 
E164305 - ÉRICA LUMI TAKIGUTI 
L164771 - LUIZ GUSTAVO CASTILHO MARTINS 
B166685 - BRUNO ROAH RODRIGUES 
L171786 - LÍVIA ZUCATELLI SALVADOR 
W176702 - WAGNER SILVA FROTA 
D180785 - DANILO MIKIO CUNHA
 
Vistos.
Trata-se de complementação de pedido de autorização para a prestação de serviço extraordinário formulado pela Secretaria de Gestão
Estratégica e Projetos. Apresenta justificativas e indica a servidora (doc. 8) para trabalhar no período de 02 de maio a 30 de junho de 2023.
Face ao justo motivo apresentado, autorizo excepcionalmente a realização do labor extraordinário, com o respectivo pagamento, para a servidora 
indicada, observando-se os termos e limites estabelecidos pelo Ato GP nº 39/2018 (v.g. arts. 23 ao 25).
Ressalto que a contabilização e o recebimento em pecúnia da sobrejornada somente serão considerados se houver registro de ponto biométrico
ou eletrônico, mediante o uso do certificado digital. Dessa forma, os(as) servidores(as) eventualmente dispensados(as) da marcação ponto só
poderão fazer horas extras se registrá-las.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

 
Rômulo Borges Araújo 

Diretor-Geral da Administração
 
 

Secretaria de Gestão de Pessoas

Ato

Atos Presidência do Tribunal
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ATO PR Nº 317, de 17 de maio de 2023
 
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
2º da Lei nº 409/1948, combinada com o § 8º, art. 5º da Lei nº 11.416/2006, e conforme processo PROAD nº 23724/2023, RESOLVE:
Art. 1º Exonerar LIGIA FERNANDA BUZATO, matrícula nº 151556, Analista Judiciário – Área Judiciária, do Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do Cargo em Comissão de Assessor Técnico de Gabinete, CJ-01, vaga nº 383.
Art. 2º Exonerar ROSILENE PINATTO ANDREOTTI, matrícula nº 163783, Técnico Judiciário – Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, CJ-01, vaga nº 72.
Art. 3º Nomear LIGIA FERNANDA BUZATO, matrícula nº 151556, Analista Judiciário – Área Judiciária, do Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Gabinete, CJ-01, vaga nº 72, decorrente da
exoneração de Rosilene Pinatto Andreotti.
Art. 4º Nomear ROSILENE PINATTO ANDREOTTI, matrícula nº 163783, Técnico Judiciário – Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer o Cargo em Comissão de Assessor Técnico de Gabinete, CJ-01, vaga nº
383, decorrente da exoneração de Ligia Fernanda Buzato.
Art. 5º Este Ato PR entra em vigor na data de sua publicação.
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 

ATO PR Nº 318, de 17 de maio de 2023
 
A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.
2º da Lei nº 409/1948, combinada com o § 8º, art. 5º da Lei nº 11.416/2006, nos termos do art.7º, II, b, do Ato GP nº 09/2014, e conforme processo
PROAD nº  17787/2023, RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, em razão de aposentadoria, MARGARETH CECILIA DE LIMA KRONIG, matrícula nº 76147, Técnico Judiciário – Área
Administrativa, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do Cargo em Comissão de Assistente de
Secretaria, CJ-01, vaga nº 161, a partir de 17 de maio de 2023.
Art. 2º Dispensar LEANDRO TOMIO AKUTAGAWA, matrícula nº 153478, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Assistente de Gabinete de 1º Grau, FC-03, vaga nº 1135.
Art. 3º Remover LEANDRO TOMIO AKUTAGAWA, matrícula nº 153478, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Mauá para a Secretaria da 1ª Vara do
Trabalho de Mauá.
Art. 4º Nomear LEANDRO TOMIO AKUTAGAWA, matrícula nº 153478, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer o Cargo em Comissão de Assistente de Secretaria, CJ-01, vaga nº 161,
decorrente da exoneração de Margareth Cecilia de Lima Kronig.
Art. 5º Designar VICTOR HUGO FILGUEIRA SOUSA DA SILVA, matrícula nº 182532, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para ter exercício na Secretaria de Gestão de Pessoas, a partir de 08
de maio de 2023.
Art. 6º Remover VICTOR HUGO FILGUEIRA SOUSA DA SILVA, matrícula nº 182532, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Secretaria de Gestão de Pessoas para a Secretaria da 3ª Vara do
Trabalho de Mauá, a partir de 15 de maio de 2023.
Art. 7º Os arts. 2º ao 4º deste Ato PR entram em vigor na data de sua publicação.
 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 
 

Pensão por morte
Ato PR nº 90, de 19 de maio de 2023.

A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o que consta do PROAD nº 23392/2023, RESOLVE:
Art. 1º. Conceder o benefício de pensão por morte à Sra. Maria do Carmo Lopes Rocha, viúva de Nicomedes de Oliveira Rocha, servidor
aposentado, nos termos do artigo 23, caput , e § 4º, da EC n. 103/2019, c/c os artigos 16, inciso I, e 77, § 2º, inciso V, alínea "c", item “6”, da Lei n.
8.213/91, c/ c o artigo 1º, inciso VI, da Portaria ME n. 424/2020, a partir de 25 de abril de 2023, data do óbito do instituidor.

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

Despacho

Despachos Presidência

PRESIDENCIA
PROAD 19426/2023
INTERESSADOS
VPA - VICE PRESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
GABSGP - GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
CPGP - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
 
CONCURSO DE PROMOÇÃO DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE JUIZ TITULAR DA 5ª VARA DO TRABALHO DE BARUERI
(VAGA DECORRENTE DA REMOÇÃO DO EXMO. SR. JUIZ LAÉRCIO LOPES DA SILVA PARA A 2ª VARA DO TRABALHO DE TABOÃO DA
SERRA).
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Vistos.
Àvista das informações prestadas pela Administração deste Tribunal e adotando-as como razão de decidir, com o fundamento legal no artigo 50, §
1º, da Lei nº 9.784/1999, defiro as inscrições dos Excelentíssimos Senhores Juízes:
THATYANA CRISTINA DE REZENDE ESTEVES DE ANDRADE, LUCIANA BÜHRER ROCHA, DIANA MARCONDES CESAR
KAMBOURAKIS, ANDRE EDUARDO DORSTER ARAUJO, RENATA PRADO DE OLIVEIRA, LEONARDO GRIZAGORIDIS DA SILVA, JULIANA
EYMI NAGASE, JOAO FORTE JUNIOR, ANA LIVIA MARTINS DE MOURA LEITE, JULIANA WILHELM FERRARINI PIMENTEL, IGOR
CARDOSO GARCIA, ADENILSON BRITO FERNANDES, DAIANA MONTEIRO SANTOS.
Publique-se para fins previstos na Resolução GP nº 01/2013 com as alterações na Resolução GP nº 01/2014 e Resolução Administrativa 06/2017.
Cumpra-se.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal

 
 
 
 

Termo de Desistência - Concurso Público de Servidores
 
INTERESSADO: DIEGO RODRIGUES DA MOTA, cargo TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA. 
  
Vistos. 
  
(...)
  
Diante do requerimento enviado por correspondência eletrônica em 18/05/2023, acompanhado de cópia do documento de identificação, todos
acostados a estes autos sob o doc. 1311, defiro a desistência definitiva da requerente na sua nomeação para o cargo supracitado.
  
Encaminhe-se à Secretaria de Gestão de Pessoas para que adotem as providências cabíveis.
  
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
  

 
BEATRIZ DE LIMA PEREIRA  

Desembargadora Presidente do Tribunal
 
 
  

Portaria

Portarias Diretoria Geral Administração

PORTARIA DG/SGP Nº 396, de 16 de maio de 2023
 
O DIRETOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso da competência delegada pelo
Ato GP nº 47/2022, e processo PROAD nº 22712/2023, RESOLVE:
Art. 1º Dispensar ALDAISA MARCIA DA SILVA, matrícula nº 112879, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Auxiliar Administrativo III, FC-03, vaga nº 604.
Art. 2º Dispensar MARIA APARECIDA FERREIRA NOSE, matrícula nº 115240, Analista Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Auxiliar Administrativo I, FC-01, vaga nº 845.
Art. 3º Designar MARIA APARECIDA FERREIRA NOSE, matrícula nº 115240, Analista Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de Auxiliar Administrativo III, FC-03, vaga nº 604,
decorrente da dispensa de Aldaisa Marcia da Silva.
Art. 4º Designar ALDAISA MARCIA DA SILVA, matrícula nº 112879, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de Auxiliar Administrativo I, FC-01, vaga nº 845, decorrente
da dispensa de Maria Aparecida Ferreira Nose.
Art. 5º Esta Portaria DG/SGP entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 

RÔMULO BORGES ARAÚJO 
Diretor-Geral da Administração 

 

PORTARIA DG/SGP Nº 397, de 16 de maio de 2023
 
O DIRETOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso da competência delegada pelo
Ato GP nº 47/2022, e processo PROAD nº 22921/2023, RESOLVE:
Art. 1º Dispensar EDLANE DOS SANTOS ALMEIDA, matrícula nº 145998, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Assistente de Gabinete de 1º Grau, FC-03, vaga nº 1072.
Art. 2º Designar ERIC MACIEL TEIXEIRA, matrícula nº 179035, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de Assistente de Gabinete de 1º Grau, FC-03, vaga nº 1072,
decorrente da dispensa de Edlane dos Santos Almeida.
Art. 3º Esta Portaria DG/SGP entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.
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RÔMULO BORGES ARAÚJO 
Diretor-Geral da Administração 

 

PORTARIA DG/SGP Nº 409, de 17 de maio de 2023
 
O DIRETOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso da competência delegada pelo
Ato GP nº 47/2022, e processo PROAD nº 23662/2023, RESOLVE:
Art. 1º Dispensar LIDIANE SEKI BARBOSA, matrícula nº 145416, Analista Judiciário - Área Judiciária, do Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Auxiliar Administrativo II, FC-02, vaga nº 427.
Art. 2º Designar LUIS ANTONIO FOZZATI, matrícula nº 109312, Técnico Judiciário – Área Administrativa, do Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de Auxiliar Administrativo II, FC-02, vaga nº 427, decorrente da
dispensa de Lidiane Seki Barbosa.
Art. 3º Esta Portaria DG/SGP entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 

RÔMULO BORGES ARAÚJO 
Diretor-Geral da Administração

PORTARIA DG/SGP Nº 406, de 17 de maio de 2023
 
O DIRETOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso da competência delegada pelo
Ato GP nº 47/2022, e processo PROAD nº 23432/2023, RESOLVE:
Art. 1º Dispensar VANESSA ALVIM ZORZETO CUNHA, matrícula nº 138703, Analista Judiciário - Área Judiciária, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Função Comissionada de Assistente de Gabinete de 1º Grau, FC-03, vaga nº 965.
Art. 2º Designar ANTONIO DOMINGUES DA CONCEICAO NETO, matrícula nº 117374, Técnico Judiciário – Área Administrativa, Especialidade
Portaria, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para exercer a Função Comissionada de
Assistente de Gabinete de 1º Grau, FC-03, vaga nº 965, decorrente da dispensa de Vanessa Alvim Zorzeto Cunha.
Art. 3º Esta Portaria DG/SGP entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.
 

RÔMULO BORGES ARAÚJO 
Diretor-Geral da Administração 

 

PORTARIA DG/SGP Nº 407, de 17 de maio de 2023
 
O DIRETOR-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso da competência delegada pelo
Ato GP nº 47/2022, conforme art. 7º, II, b, do Ato GP nº 09/2014, e processo PROAD nº 14256/2023, RESOLVE:
Art. 1º Designar ANNA PAULA SANDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 182249, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para ter exercício na Secretaria de Gestão de Pessoas, a partir de 02 de maio de 2023.
Art. 2º Remover ANNA PAULA SANDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 182249, Técnico Judiciário - Área Administrativa, do Quadro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Secretaria de Gestão de Pessoas para a Secretaria da 30ª Vara do Trabalho de São
Paulo, a partir de 15 de maio de 2023.

 
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

 
RÔMULO BORGES ARAÚJO 
Diretor-Geral da Administração 

 

Portarias Secr Gestão de Pessoas

PORTARIA SGP Nº 86 , DE 17 DE MAIO DE 2023
O DIRETOR DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, no uso da competência
subdelegada pelo art. 2º, incisos VIII e X, alínea ‘a’, do Ato DGA nº 01/2022, conforme art. 7º, II, b, do Ato GP nº 09/2014 e processo PROAD nº
20143/2023, RESOLVE: 
 Art. 1º Remover ADENILSON DA SILVA CARVALHO, matrícula nº 172057, Técnico Judiciário - Área Apoio Especializado, Especialidade
Enfermagem, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, da Seção de Enfermagem para a Seção de
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, sem prejuízo da Função Comissionada de Auxiliar Administrativo I, FC-01, vaga nº 925, que
ocupa, a partir de 25 de abril de 2023.  
  
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

OSWALDO JOSE COSTA DA SILVA LEME 
Diretor da Secretaria de Gestão de Pessoas 

 
 

Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida

Despacho

Despachos Presidência

BENEFÍCIO AUXÍLIO-TRANSPORTE
PROAD 25248/2023
INTERESSADOS
C88455 - CRISTINA EMIKO SHIMADA DE SIQUEIRA
Assunto: Benefício Auxílio-Transporte
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Indefiro, no uso da competência subdelegada pelo art. 3º do Ato DGA n. 01/2022, a concessão do Auxílio-Transporte, tendo em vista que a
despesa com transporte coletivo é inferior ao correspondente a 6% do respectivo vencimento básico, conforme previsto no art. 5º do Ato GP n.
19/2018 (que “Regulamenta o benefício Auxílio-Transporte no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”), com alterações
posteriores. 
Publique-se.
São Paulo, (data da assinatura eletrônica).
Gabriel Pio de Paula
Diretor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida

BENEFÍCIO AUXÍLIO-TRANSPORTE
PROAD 25153/2023
INTERESSADOS
A78425 - ANDREA ESTEVAM DA SILVA
Assunto: Benefício Auxílio-Transporte
Indefiro, no uso da competência subdelegada pelo art. 3º do Ato DGA n. 01/2022, a concessão do Auxílio-Transporte, tendo em vista que a
despesa com transporte coletivo é inferior ao correspondente a 6% do respectivo vencimento básico, conforme previsto no art. 5º do Ato GP n.
19/2018 (que “Regulamenta o benefício Auxílio-Transporte no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região”), com alterações
posteriores. 
Publique-se.
São Paulo, (data da assinatura eletrônica).
Gabriel Pio de Paula
Diretor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida

Programa de Assistência Farmacêutica
PROAD 24045/2023
INTERESSADOS
R119377 - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO
Assunto: Programa de Assistência Farmacêutica
Defiro parcialmente, no uso da competência subdelegada pelo art. 3º do Ato DGA no 01/2022, o pedido de reembolso no Programa de Assistência
Farmacêutica, nos termos solicitados, conforme previsto no §5º do artigo 5º do Ato GP n. 16/2021 (redefine o Programa de Assistência
Farmacêutica no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região).
Publique-se.    
São Paulo, (data da assinatura eletrônica).
GABRIEL PIO DE PAULA
Diretor da Coordenadoria de Serviços Integrados à Promoção da Qualidade de Vida
 

Secretaria de Convocação e Informações Funcionais de Magistrados

Despacho

Despachos Corregedoria Regional

Alteração de Férias
PROAD 25554/2023
INTERESSADOS
M120146 - MARCELE CARINE DOS PRASERES SOARES
Considerando que não haverá coincidência com afastamento do outro Magistrado que atua no Juízo e tendo em vista a prorrogação da licença
médica que está em curso, defiro o adiamento das próximas férias, de forma que sejam usufruídas de 10 a 29/07/2023, mantida a conversão em
pecúnia de um terço já autorizada.
Ciência à requerente.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

EDUARDO DE AZEVEDO SILVA
Desembargador Corregedor Regional

Despachos Presidência

Interrupção de Férias e Fruição de dois Períodos subsequentes
PROAD 5803/2023
INTERESSADOS
GAB43 - GABINETE DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO MOREIRA VIDIGAL 
L12530 - LUIZ ANTONIO MOREIRA VIDIGAL
 
Autorizo a interrupção, em 24 e 25/05/2023, das férias que estão em curso e que foram inicialmente concedidas para gozo até 25/05/2023, em
razão da participação do Exmo. requerente em cerimônia de posse da Diretoria da ANAMATRA, que se realizará em 24/05/2023, bem como em
Sessão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos dias 25 e 26/05/2023, ambos eventos sediados em Brasília-DF.
Promovo, com fulcro no art. 13 da Resolução CSJT 253/2019 e tendo em vista o pedido complementar de mais dois períodos de férias, a
designação dos dias 29 e 30/05/2023 para o gozo do saldo fracionado decorrente da presente interrupção.
Consequentemente, os dois períodos de férias subsequentes, que ora autorizo em razão de saldo suficiente conforme certificado pela Seção de
Registros Funcionais de Magistrados, deverão ser ajustados para fruição de 31/05 a 29/06/2023 e de 30/06 a 29/07/2023.
Ciência ao requerente.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.

BEATRIZ DE LIMA PEREIRA 
Desembargadora Presidente do Tribunal
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