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ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL PARA
GESTÃO
E
IMPLEMENTAÇÃO
DA POLÍTICA
NACIONAL
DE
ATENÇÃO
PRIORITÁRIA
AO
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - COMITÊ
ORÇAMENTÁRIO DE PRIMEIRO GRAU
Em 27 de outubro de 2014, às 14 horas, no Salão Nobre do
Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, na
cidade do Rio de Janeiro, RJ, reuniu-se, para a sua instalação, o Comitê
Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, presentes:
•Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho CARLOS ALBERTO ARAUJO
DRUMMOND, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região;
•MMª. Sra. Juíza CLÉA MARIA CARVALHO DO COUTO, Titular da
61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, representante da Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região – AMATRA-1;
•MMª Sra. Juíza FERNANDA STIPP, Titular da 4ª Vara do Trabalho de
Campos dos Goytacazes, eleita por votação direta entre os magistrados do
primeiro grau deste Tribunal;
•MM. Sr. Juiz FLÁVIO ALVES PEREIRA, Titular da 69ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, indicado pelo Presidente deste Tribunal e que
presidirá o Comitê;
•MM. Sr. Juiz RONALDO DA SILVA CALLADO, Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Itaguaí, suplente do Presidente do Comitê;
•MMª Sra. Juíza CLÁUDIA MÁRCIA DE CARVALO SOARES, Titular
da Vara do Trabalho de Itaperuna, escolhida pelo Presidente deste Tribunal a
partir da lista de magistrados inscritos para a eleição do representante dos
magistrados;
•MM. Sr. Juiz FILIPE RIBEIRO ALVES PASSOS, suplente da
representante eleita pelos magistrados;
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•MM. Sr. Juiz MICHAEL PINHEIRO MCCLOGHRIE, suplente da
magistrada remanescente;
•Ilmo. Sr. LUIS AMAURI PINHEIRO DE SOUZA, servidor, eleito por
votação direta entre os servidores deste Tribunal;
•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;
•Ilma. Sra. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY, suplente
da representante eleita pelos servidores; e
•Ilmo. Sr. FELIPE VIANNA ROSSI ARAUJO, suplente do servidor
remanescente.
Aberta a reunião pelo Exmo. Sr. Presidente Des. Carlos Alberto
Araujo Drummond, que manifestou sua satisfação com a instalação deste
Comitê, dando boas vindas, desejando um trabalho profícuo a todos e
franqueando as dependências do Salão Nobre do Edifício-Sede ou do
Gabinete Executivo do Fórum da Lavradio para as reuniões deste Comitê.
Afirmou, ainda, o Presidente Drummond a importância deste Comitê para a
convivência harmônica entre os magistrados e os servidores deste Tribunal e
a oportunidade que se abre para o interessante trabalho de desvendamento
do orçamento e a necessária reflexão sobre as necessidades do primeiro e
do segundo graus de jurisdição em nossa Região, ressalvando, porém, a
importância de não se perder de vista a regulamentação já existente,
especialmente aquela advinda do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
como a Resolução nº 63, CSJT. O Presidente Drummond colocou, por fim, a
Administração do Tribunal à disposição para o fornecimento de todas as
informações necessárias para o trabalho deste Comitê.
A seguir, se manifestou o Juiz Flávio, em nome do Comitê,
agradecendo as palavras do Presidente Drummond e a oportunidade
concedida aos membros deste Comitê para a realização deste importante e
complexo trabalho.
Após,

o

Presidente

Drummond,

em

razão

de

outros

compromissos, encerrou a sua participação nesta reunião de instalação do
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Comitê.
Em seguida, compareceu nesta reunião a Exma. Sra. VicePresidente deste Tribunal, Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS VIEGAS
PARANHOS, dando também as boas vindas aos membros do Comitê e
ressaltando a importância dos trabalhos a serem realizados, retirando-se, a
seguir, em razão de outros compromissos já agendados.
Passou-se, assim, aos temas iniciais propostos, relativos à
periodicidade das reuniões e à data de sua realização, concluindo-se pela
necessidade de realização de reuniões mensais, na primeira sexta-feira de
cada mês, sempre às 10 horas, a fim de permitir a participação das Juízas
Fernanda e Cláudia, ambas titulares de Varas no Norte Fluminense.
Fixou-se, ainda, que as comunicações entre os membros do
Comitê será feita através de mensagens eletrônicas, utilizando-se o e-mail
funcional ou outro alternativo, devendo, ainda, solicitar-se à área de TI a
criação de um grupo no sistema de e-mail deste Tribunal. A solicitação será
feita pelo Juiz Flávio.
Acordou-se que os membros suplentes do Comitê seriam
convidados a participar de todas as reuniões, independentemente da
presença do membro titular, a fim de que tivessem condições de dar
seguimento aos trabalhos nas eventuais ausências dos titulares.
Estabeleceu-se que em todas as reuniões será lavrada ata, cuja
minuta será encaminhada aos membros para revisão, considerando-se a
mesma aprovada em caso de ausência de impugnação no prazo de 2 dias
após o seu envio.
Discutiu-se, a seguir, acerca do papel a ser desempenhado pelo
Comitê e sobre a possibilidade ou não de construção de políticas para o
primeiro grau no âmbito deste Tribunal ou se o Comitê apenas aplicaria a
política nacional formulada pelos organismos centrais, como o CNJ ou o
CSJT. Concluiu o Comitê que é seu papel formular e sugerir políticas para a
valorização do primeiro grau de jurisdição.
Dando

seguimento

aos

trabalhos,

resolveu-se

que

seria

importante que os membros do Comitê adquirissem conhecimento sobre os
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temas de planejamento estratégico e orçamento, concluindo-se pelo convite
aos servidores BRUNO, da Assessoria de Desenvolvimento Institucional, e
MARIA DE

LOURDES,

da

Secretaria

de

Orçamento,

Finanças

e

Contabilidade, para a apresentação dos temas na próxima reunião. O
convite será feito pelo Juiz Flávio.
Resolveu-se, também, que seria importante a formulação de
propostas ao CNJ relativas ao tema saúde de magistrados e servidores, cujo
teor será discutido por meio eletrônico, observando-se que o prazo
concedido pelo CNJ se esgotará em data próxima.
Resolveu-se, ainda, que os servidores membros do Comitê
formularão proposta para contemplar a necessidade de manifestação dos
servidores sobre os temas do Comitê, conforme garantido no art. 2º, VII e
parágrafo único, do Ato nº 80, de 23 de julho de 2014, da Presidência deste
Tribunal.
Foi sugerida a leitura pelos membros do Comitê da Instrução
Normativa nº 58 e das Resoluções nº 70, 99, 102, 114, 138, 184, 194 e 195,
todas do CNJ, da Resolução nº 63, do CSJT, bem como do Ato nº 80/14, da
Presidência deste Tribunal.
Foi designada nova reunião do Comitê para o dia 7 de novembro
de 2014, às 10 horas, no Salão Nobre do Edifício-Sede. A solicitação do local
será feita pelo Juiz Flávio.
Em 27 de OUTUBRO de 2014.

Flávio Alves Pereira
Presidente

