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 27ª 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 17 dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 10:00 horas, no
Salão Nobre do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,
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-Comitê Orçamentário de 1º Grau, presentes:
MMº. Sr. Juiz do Trabalho JOSÉ MATEUS ALEXANDRE ROMANO Titular
da 82ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Presidente do Comitê;
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;
MM. Sr. Juiz do Trabalho ANTONIO CARLOS AMIGO DA CUNHA, Titular
da 22ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, suplente da representante eleita pelos
magistrados;
MMª Sra. Juíza do Trabalho LIVIA FANAIA FURTADO SICILIANO,
escolhida pelo Presidente deste Tribunal a partir da lista de magistrados inscritos
para a eleição do representante dos magistrados;
MM. Sr. Juiz MICHAEL PINHEIRO MCCLOGHRIE, suplente da
magistrada escolhida pelo Presidente deste Tribunal a partir da lista de magistrados
inscritos para a eleição do representante dos magistrados;
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;
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Ilma. Sra. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY, suplente da
representante eleita pelos servidores; e
Convidados, compareceram à reunião: o MM. Juiz do Trabalho Titular da
1ª Vara de Niterói Dr. Epílogo Pinto de Medeiros Baptista, Juiz Auxiliar da
Presidência, membro Titular do Juízo Auxiliar de Conciliação de Primeiro Grau junto
à Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual – CAEP, Juízo Auxiliar de
Gestão de Precatórios, integrante do Comitê Gestor Regional do Processo Judicial
Eletrônico e membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e
Comunicação, integrante do Comitê de Segurança; Fábio Petersen Bittencourt,
Diretor da Secretaria-Geral Judiciária; Flávio Pires Ferreira Clementino, Diretor
Geral;

Bruno

Henrique

Fernandes

Fonseca,

Diretor

da

Secretaria

de

Desenvolvimento Institucional – SDE, e o Diretor da 40ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, Osvaldo Luís Abreu de Oliveira, representante da Associação de Diretores e
Chefes de Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - ADICS.
Ausente justificado o Exmo Sr. Dr. Juiz do Trabalho GUSTAVO FARAH
CORREA, suplente do Presidente do Comitê.
Abertos os trabalhos pelo Presidente do Comitê, Juiz do Trabalho José
Mateus Alexandre Romano.
Com a palavra, o Presidente do Comitê solicitou ao Diretor Geral, Dr.
Flávio Pires Ferreira Clementino, que fosse disponibilizado para as Varas do
Trabalho o cronograma de designação dos estagiários. O Sr. Diretor Geral se
comprometeu atender ao solicitado com a brevidade necessária e possível.
A seguir solicitou o Presidente do Comitê que fosse registrado em Ata o
reconhecimento pelos valorosos trabalhos desenvolvidos neste Comitê pela Exma.
Sra. Juíza do Trabalho Cláudia Márcia de Carvalho Soares, que acolhido por
unanimidade.
Ato contínuo, deu as boas vindas à nova integrante do Comitê, Exma.
Sra. Juíza do Trabalho Lívia Fanaia Furtado Siciliano.
Com a palavra, o Sr. Diretor Geral informou que foi autorizado o processo
de seleção dos estagiários de nível superior e médio que atuarão nas Varas do
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Trabalho. Sobre esse assunto, noticiou que, por determinação do Presidente do
Tribunal, está sendo estudado o aumento da bolsa dos estagiários, bem como a
ampliação da jornada de trabalho desses para seis horas diárias. Disse ainda que se
for confirmada a melhora no orçamento do corrente ano, poderá ser viabilizada a
seleção de mais um estagiário de nível superior para compor as varas, frisando que
o Tribunal tem feitos os esforços necessários à priorização do primeiro grau.
O presidente do Comitê solicitou a agilização do processo de seleção bem
como a lotação desses estagiários nas Varas do Trabalho, o mais brevemente
possível.
Ao ser indagado sobre a retirada de uma das impressoras das Varas
informou o Sr. Diretor Geral que está pondo em prática uma política de padronização
já prevista em Ato do tribunal. Informou que a inexistência dos cartuchos de toner
em estoque foi determinante para a retirada das impressoras. Entretanto, aquelas
unidades que ainda possuírem cartuchos em estoque local, poderão solicitar à
Direção Geral que a impressora não seja retirada neste momento, podendo
permanecer com ela até o término do cartucho.
O Presidente do Comitê agradeceu a presença do Diretor Geral, que se
retirou em seguida.
Continuando, o Presidente do Comitê discorreu sobre as conquistas
advindas dos encaminhamentos feitos ao Presidente do Tribunal: lotação de quatro
estagiários nas Varas do Trabalho, caso haja verba suficiente para tal; abertura do
Fórum Lavradio as 07:30 horas, terminando a aglomeração que existia na rua e
melhoria na utilização dos elevadores; autorização para extensão do horário de
término de expediente, sem limitação, nos Fóruns Lavradio e Advogado Eugênio
Roberto Haddock Lobo (Gomes Freire), permitindo os servidores uma maior
produtividade; manutenção do Assistente de Juiz Substituto para os Juizes
Vitaliciados; utilização do Salão Nobre para a realização das reuniões do Comitê;
comprometimento do Presidente do Tribunal declarando que a meta principal de sua
atuação é a priorização do 1º grau; remessa ao Comitê de estudos de aplicações
das Resoluções 63 CSJT e 219 CNJ.
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A seguir foi analisado o Estudo Preliminar Comparativo das RA’s 63
(CSJT) e 219 (CNJ), elaborado pelo Diretor da Secretaria de Desenvolvimento
Institucional, Sr. Bruno Henrique Fernandes Fonseca.
O Presidente do Comitê elogiou o excelente trabalho apresentado, com o
que concordaram todos os demais membros do comitê.
Com a palavra o Sr. Bruno discorreu sobre as abordagens feitas no
trabalho apresentado e esclareceu dúvidas.
Com a palavra o Diretor da Secretaria Geral Judiciária, Dr. Fábio Petersen
Bittencourt, teceu esclarecimentos sobre o tema e de como é tratado nas discussões
no Conselho Nacional de Justiça.
O Comitê decidiu que se manifestará junto ao CNJ, no momento
oportuno, sobre a Resolução 219 e que aguardará a realização do Fórum de Gestão
Judiciária que tratará sobre o tema com a presença de todos os Juízes de 1º Grau
deste Tribunal. O Presidente do Comitê informou que todos os membros titulares e
suplentes do Comitê e representante da Amatra receberam o Estudo de Aplicação
da Resolução 63 CSJT e o Estudo Preliminar dos Critérios Previstos na Resolução
CNJ nº 219/2016, registrando que os Estudos Preliminares já apresentados
demonstram, neste primeiro momento, a complexidade da matéria e que a aplicação
da Resolução 219 CNJ no TRT da 1ª Região trará grandes problemas
administrativos, com a impossibilidade de manter vários setores do 2º grau
necessários, tais como Secretarias das Turmas, Secretaria do Pleno, do Órgão
Especial, da SEDI, da SEDIC, muito menos as unidades de apoio judiciário de 2ª
instância. Registrou o Presidente do Comitê a preocupação de todos, informando
que os Estudos continuam e que necessário chegar a um bom termo para que a
aplicação da Resolução 219 no 1º Grau não seja causa de inviabilização dos
trabalhos no 2º grau e registrou que as instâncias tem que ser harmônicas. Declarou
que espera que os três dias do Fórum de Gestão Judiciária que tratará sobre o tema
traga maiores informações e soluções e ficou decidido que ao final, após o
recebimento das diretrizes traçadas no Fórum de Gestão Judiciária, o Comitê
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preparará documento para subsidiar o Presidente do Tribunal na tomada de
decisões.
Diante da relevância do tema tratado na Resolução 219 CNJ, o
Presidente do Comitê conclamou os Juízes Membros que acompanhem as
discussões do Fórum de Gestão Judiciária a ser realizado no final do corrente mês
de março, ouvindo as preocupações e soluções propostas pelos Magistrados
participantes. O Comitê de Priorização decidiu participar das Oficinas do Fórum
através da designação de um membro para cada Oficina e que estará à disposição
dos Magistrados para ouvir sugestões e tirar dúvidas. Concluiu também pelo convite
ao Sr. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional, Bruno Fonseca, para
participar de Oficina que tratará da Resolução 219 CNJ. Na Oficina 1, que tratará
sobre a aplicação da Resolução 219, ficou decidido que ficarão à disposição dos
demais Magistrados o Presidente do Comitê Juiz José Mateus e o Diretor da
Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE Bruno Fonseca. Na Oficina 2,
que tratará de Metas CNJ, ficará a Juíza Livia Fanaia. E na Oficina 3, que tem como
tema a Valorização do 1º Grau, ficará a Juíza Maria Thereza. Ficou registrado que
os membros do Comitê não irão expressar suas opiniões pessoais sobre as matérias
a serem tratadas para não influenciar nas tomadas de posições dos demais
Magistrados que participarão do Fórum de Gestão Judiciária e a presença do Comitê
nas Oficinas servirá para esclarecer dúvidas dos participantes.
Registrado que a presente Ata será encaminhada, para ciência, ao Exmo.
Sr. Presidente do Comitê Gestor Nacional da Rede de Priorização do Primeiro Grau
de Jurisdição.
A seguir o Sr. Luís Amauri Pinheiro de Souza apresentou o trabalho que
fez sobre a distribuição de força de trabalho nas Varas e nos Gabinetes.
Em razão disso, deliberou-se que o assunto voltará a ser tratado após a
conclusão do Fórum de Gestão Judiciária.
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Encerrada essa etapa de discussões, passou-se à apreciação das
demandas encaminhadas ao Comitê. A pauta com a ordem das demandas encontrase ao final da presente ata.
Quanto ao primeiro item que versa sobre o recadastramento de
servidores, o Comitê entendeu que não faz parte do seu rol de competências
prevista na Resolução 194 CNJ deliberar sobre esse assunto. Entretanto, a proposta
será encaminhada para a Secretaria de Administração de Pessoal – SEP.
Quanto ao segundo item que versa sobre a segurança de magistrados, o
Comitê entendeu que, nos termos da RA CNJ 194/14 c/c RA CNJ 104/2010, é
competente para deliberar sobre o assunto. Acolhida a proposta de atuação
preventiva, cautelar, registrando que a matéria poderá ser objeto de rediscussão a
qualquer momento. Ficou definido que será encaminhado Ofício à Exma. Juíza
Diretora dos Fóruns da Lavradio e Advogado Eugênio Haddock Lobo(Gomes Freire)
solicitando a adoção do que proposto pelo i. Magistrado autor da proposta.
O Juiz Epílogo, membro da Comissão de Segurança presente, se
comprometeu a encaminhar a proposta de realização de estudo sobre os impactos
de tal medida no fluxo de pessoas nos respectivos fóruns. Aproveitou a oportunidade
para fazer uma explanação sobre o trabalho desenvolvido na CAEP, os projetos em
andamento naquela unidade e sobre o PJe. Os membros do Comitê encaminharam
algumas ponderações sobre o desempenho do PJe que foram respondidas pelo
Magistrado.
Deliberou-se que a prioridade de acesso aos elevadores será solicitada
para Magistrados, podendo ser estendida a utilização aos servidores devidamente
identificados, conforme deliberação preliminar, cautelar, para proporcionar a
segurança prevista na Resolução 104/2010 CNJ.
Os itens 4, 5 e 6 foram retirados de pauta por dependerem do resultado
do Fórum dos Magistrados.
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O Comitê deliberou que não se enquadram no rol de competências do
comitê os itens 7, 8, 10 e 11, pois interfere na autuação judicante de cada Titular de
Vara do Trabalho. Deliberou também que o item 9 não se enquadra no rol de sua
competência,

pois

o

Comitê

já

possui

e-mail

próprio

que

é

comitevalorizacaoprimeirograu@trt1.jus.br
A Juíza Maria Tereza da Costa Prata entrará em contato com a
Assessoria de Imprensa e Comunicação para tratar do desenvolvimento de um plano
de comunicação/marketing para o Comitê.
O Juiz Antonio Carlos Amigo da Cunha atuará para acompanhar e
catalogará as diretrizes dos Fóruns de Gestão Judiciária já realizados neste Tribunal,
conforme trabalho recebido da Escola Judicial.
O Comitê de Priorização do Primeiro Grau conclama cada Juiz e Servidor
a entrar em contato para indicar os grandes litigantes para acordo na CAEP.
Explanou o Juiz Epílogo que a identificação de grandes litigantes para a solução de
conflitos via conciliação, prevenção e racionalização de litígios, item 12 da pauta, já
vem sendo realizado pelo Tribunal através da CAEP e que uma vez identificado o
litigante e realizado reunião com ele, o litigante se propondo a solucionar os
conflitos, é designada audiência para no máximo um mês.
O Comitê de Priorização do Primeiro Grau ressalta a importância da
participação dos servidores nos Cursos de Mediação e Conciliação promovidos pela
Escola Judicial.
O Comitê realizará nova reunião no dia 28 de abril de 2017, às 10:30
horas, no salão nobre localizado no prédio sede.
Eu, Maurício Nogueira Macedo Silva, Assistente do Diretor da SecretariaGeral Judiciária, membro do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, lavrei a
presente ata.
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Em, 17 de março de 2017.

JOSÉ MATEUS ALEXANDRE ROMANO
Presidente
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