PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição
e-mail: comitevalorizacaoprimeirograu@trt1.jus.br

ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL PARA
GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE
ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO - COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE PRIMEIRO
GRAU
Aos 15 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14:00
horas, na sala 3 da Escola Judicial localizada no prédio sede do Tribunal, na cidade
do Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se o Comitê Regional para Gestão e Implementação
da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição,
presentes:
MMº. Sr. Juiz do Trabalho FABIO RODRIGUES GOMES, Titular da 41ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Presidente do Comitê;
MMº. Sr. Juiz do Trabalho MAURÍCIO PAES BARRETO DRUMMOND,
Titular da 73ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, suplente do Presidente do
Comitê;
MMª Sra. Juíza do Trabalho CLAUDIA MARIA SAMY PEREIRA DA
SILVA, Titular da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, representante da
AJUTRA;
MMª Sra. Juíza do Trabalho MARIA THEREZA DA COSTA PRATA,
Titular da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, eleita por votação direta entre
seus pares do primeiro grau deste Tribunal;
MMª. Sra. Juíza do Trabalho ROSANE RIBEIRO CATRIB, Titular da 56ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, representante da Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 1ª Região – AMATRA-1;
MMª Sra. Juíza do Trabalho LIVIA FANAIA FURTADO SICILIANO,
escolhida pelo Presidente deste Tribunal a partir da lista dos magistrados inscritos
para eleição do representante dos magistrados;
Ilmo. Sr. LUIS AMAURI PINHEIRO DE SOUZA, servidor, eleito por
votação direta entre os servidores deste Tribunal;

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição
e-mail: comitevalorizacaoprimeirograu@trt1.jus.br

Ilmo. Sr. MAURÍCIO NOGUEIRA MACEDO SILVA, servidor, escolhido
pelo Presidente deste Tribunal a partir da lista de servidores inscritos para a eleição
do representante dos servidores;
Abertos os trabalhos o Juiz Fábio Gomes deu boas vindas a todos e
ratificou a informação que a pauta restringir-se-ia a formulação de propostas para a
confecção do Plano Anual de Aquisições PAA 2020 e, havendo necessidade,
apreciação de eventuais requerimentos.
A seguir, em cumprimento ao que disposto na Resolução Administrativa
nº 54/2017, passou-se à análise das propostas para elaboração do Plano Anual de
Aquisições para o exercício de 2020.
Após a leitura das instruções de preenchimento de cada planilha, foram
feitas as seguintes propostas:
Assessoria de Cerimonial e Eventos – ACE
Nada a propor.
Assessoria de Imprensa e Comunicação – AIC
Impressão e distribuição de calendários contendo os feriados fixos do
Tribunal para todas as Varas do Trabalho do Tribunal.

Coordenadoria de Disseminação da Segurança no Trabalho e
Responsabilidade Socioambiental – CDIS
Nada a propor
Coordenadoria de Segurança – CSEG.
Foi proposta a efetivação da instalação do portal detector de metais no
Fórum localizado na Rua do Lavradio.
Foi reiterada a proposta de instalação de detectores de metais em todos
os fóruns do Tribunal.
As propostas foram aprovadas pelo Comitê.
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Escola de Administração e Capacitação de Servidores – ESACS
Foi proposta a contratação e lotação de dois estagiários de nível superior
(3º grau) e um estagiário de nível médio (2º grau) em cada Secretaria de Vara deste
Regional.
Foi proposta a edição e distribuição de vídeos e áudios institucionais para
todas as Varas do Trabalho, seja através da gravação de palestras executadas no
Tribunal, seja através da aquisição destes no mercado, seja através da confecção de
vídeo-aulas pelos instrutores internos.
As propostas foram aprovadas pelo Comitê.
Escola Judicial – EJ1
Foi proposta a edição e distribuição de vídeos e áudios institucionais para
todas as Varas do Trabalho, seja através da gravação de palestras executadas no
Tribunal, seja através da aquisição destes no mercado, seja através da confecção de
vídeo-aulas pelos instrutores internos.
A proposta foI aprovada pelo Comitê.

Secretaria de Ativos Móveis - SAM

Nada a propor
Secretaria de Gestão do Conhecimento – SGC

Nada a propor.

Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP
Reiterar a proposta de contratação de serviço de saúde de emergência
para todos os fóruns deste Regional.
A proposta foi aprovada pelo Comitê.
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Secretaria de Manutenção e Infraestrutura Predial - SMI
Reiterar a proposta de aquisição e fornecimento de café, açúcar e
adoçante para todas as Varas deste Regional.
Reiterar a proposta de aquisição de bebedouros (tipo purificador de água
com refrigeração) para cada Vara deste Regional, e filtros para trocas.
Aquisição e distribuição dos seguintes itens para todos os fóruns do
Tribunal: suporte contendo sacos plásticos para acondicionamento de guardachuvas e cinzeiros tipo pedestal para depósito de “bitucas” de cigarro.
As propostas foram aprovadas pelo Comitê.

Secretaria de Obras e Projetos - SOP
Reiterar a proposta de construção de vestiários para magistrados no
Fórum da Lavradio (masculino e feminino).
Instalação de cobertura na parte externa do Fórum Lavradio.
A proposta foi aprovada pelo Comitê.
Secretaria Geral da Presidência – SPR
Nada a propor
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
Reiterar a proposta de instalação de laptops para as partes nas salas de
audiências das Varas deste Regional.
A proposta foi aprovada pelo Comitê.

Encerradas as propostas, o presidente do Comitê, atendendo às
solicitações dos demais membros, passou à análise dos requerimentos.

Inicialmente foram discutidos os impactos na jurisdição de 1º grau
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que advirão em razão do Provimento 01/2019, de 08 de fevereiro de 2019, da
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, dentre eles: a redução do
cumprimento das metas de execução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ
e a redução do quadro de servidores em virtude do decréscimo de distribuição
de ações, informação que compõe a base de cálculo trienal para fixação de
lotação.
O Comitê infere que, sme, o provimento supracitado é contrário ao
CPC e à interpretação do próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que
classifica o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – IDPJ
como ação. Acrescenta que pode acarretar distorções com outros ramos da
Justiça, bem como com o 2º Grau de jurisdição, pois o Agravo de Petiçao –
AP continuará contando como ação.
Dessa arte, deliberou-se que será encaminhado ofício ao Exmo. Sr.
Desembargador Presidente para que adote as providências que entender
cabíveis junto aos órgãos competentes.
O

presidente

do

Comitê

providenciará

a

confecção

e

encaminhamento do ofício em voga.

Atendendo à solicitação de diversas unidades, será encaminhado
ofício ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente solicitando a retirada de
arquivos e estantes ociosas das Varas do Tribunal, mormente no Fórum da
Lavradio. O Comitê entende que tal medida, além de proporcionar melhor
qualidade de vida aos que nelas labutam, vai de encontro à necessidade de
melhor distribuição de peso neste prédio, sendo assim, medida de segurança.

Quanto à questão de remoção de magistrados, será expedido ofício
ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente solicitando a fixação de critérios
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para que estes se façam acompanhar de servidores, mediante permuta, para
nova unidade. De plano requererá que o magistrado possa levar até cinco
servidores da antiga unidade. O Comitê solicitará ainda participação no grupo
de estudo que proporá a fixação desses critérios, caso ele venha a ser
constituído.
Por se tratar de Comitê cujos integrantes também compõem o Comitê
Orçamentário de 1º Grau, acumulando suas funções e responsabilidades e, diante
da necessidade de informações sobre a elaboração do orçamento do Tribunal, bem
como sua execução, o servidor Maurício Nogueira convidará a Diretora da Secretaria
de Orçamento e Finanças para participar da próxima reunião a fim de esclarecer
dúvidas dos membros do Comitê, em especial sobre diárias, licenças da Microsoft,
custeio e investimentos.

O servidor Amauri noticiou aos demais membros que houve diminuição de
40% do orçamento da Escola de Administração e Capacitação de servidores –
ESACS. Solicitou que o Comitê interviesse a fim de restaurar a dotação
orçamentária anterior.
Com a palavra, o servidor Maurício Nogueira ressaltou a competência da
Diretora da ESACS, bem como da equipe que compõe aquela unidade. Acrescentou
que entende ser necessário convidar a Diretora da Escola para que se manifeste
sobre o assunto.
O Comitê aprovou o requerimento.
O servidor Maurício Nogueira convidará a Diretora da ESACS para
participar da próxima reunião do Comitê.

O presidente do Comitê convidará os Exmos Srs. Desembargadores que
compõem a alta administração do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região para
participarem da próxima reunião. Convidará também o Exmo. Sr. Juiz auxiliar da
Presidência, Dr. Múcio Nascimento Borges, titular da 33ª VT/RJ, para participar da
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reunião.

Designada a próxima reunião para o dia 25/03/2019, às 14:00 horas, no
Salão Nobre do Edifício-Sede, cuja solicitação do local será feita pela servidor
Maurício Nogueira.
Esta ata serve de convocação dos servidores membros do Comitê
Regional para Gestão e Implementação da Política nacional de Atenção Prioritária
ao Primeiro Grau de Jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região,
competindo a estes apresentá-la aos seus gestores para fins de liberação para a
próxima reunião.
Nada mais a discutir, foi encerrada a reunião às 16.:50 horas

Rio de Janeiro, RJ, 15 de fevereiro de 2019.

Fábio Rodrigues Gomes
Presidente do Comitê Regional para Gestão e Implementação
da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição –
Comitê Orçamentário de 1º Grau

