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 45ª 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 25 dias do mês de março de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, no
salão nobre localizado 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 CLÁUDIA 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;
MMº. Sr. Juiz do Trabalho RONALDO DA SILVA CALADO, Titular da 38ª
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;
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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;
Ilmo. Sr. RICARDO QUIROGA VINHAS, servidor, indicado pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Federais - SISEJUFE;
Convidadas, compareceram à reunião as servidoras Maria de Lourdes
Pires Bitencourt, diretora da Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF, Iete
Cavalleiro de Melo Silva, Diretora da Escola de Administração e Capacitação de
Servidores – ESACS e Elizabeth Faustino da Silva, da Coordenadoria de
Desenvolvimento da ESACS.

Abertos os trabalhos o Juiz Fábio Gomes deu boas vindas a todos e
passou à revisão da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade.
Com a palavra, a diretora da SOF proferiu palestra sobre a elaboração do
orçamento do Tribunal, como ele é composto, os passos para sua elaboração, as
responsabilidades das unidades operacionais e os severos impactos decorrentes
dos cortes infligidos à todo Poder Judiciário, em especial à Justiça do Trabalho.
Discorreu ainda sobre as ações que estão sendo implantadas para que seja possível
a adequação dos gastos, deste e dos próximos exercícios, ao orçamento disponível,
tais como: renegociação com fornecedores, cortes em despesas com contratos de
vigilância, limpeza, estágios e dirimiu dúvidas dos membros do comitê sobre a
execução do orçamento. Ressaltou a importância das aquisições dos prédios na
gestão anterior e a economia em alugueres decorrente dessas aquisições. Finalizou
sua apresentação noticiando que novos esforços serão necessários para ao
cumprimento das obrigações relativas à execução do orçamento e se colocou à
disposição para esclarecimentos.
A seguir, passou-se à pauta apresentada pelo servidor Luís Amauri sobre
os severos cortes do orçamento da Escola de Administração e Capacitação dos
Servidores – ESACS.
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Com a palavra, a diretora da ESACS confirmou os cortes havidos no
orçamento que impactaram: o pagamento de diárias relativas ao deslocamento de
servidores das comarcas do interior para a realização de cursos na capital, a
contratação de estudantes de nível médio e superior para o programa de estágio e
cursos solicitados no Plano Anual de Aquisições – PAA do exercício anterior. Foi
indagado à diretora Iete Cavalleiro se há possibilidade de realização de cursos na
modalidade EAD (ensino à distância) e o deslocamento de instrutores para as
comarcas do interior para ministrarem os cursos. Com a palavra a diretora da
ESACS informou que, não obstante concordar com a proposta, os cursos à distância
necessita de conteudistas e tutores no primeiro caso e disponibilidade de viagens do
instrutor, no segundo. Tais necessidades impactam o atingimento do objetivo tendo
em

vista

a

necessidade

de

maior

disponibilidade

de

tempo

do

instrutor/tutor/conteudista quando da execução do projeto e, em especial, devido à
necessidade de compensação dos horários desses profissionais que se deslocam
para ministrar os cursos.
Após realizadas discussões sobre o tema com as servidoras convidadas,
os membros do comitê agradeceram suas participações.
Com a palavra, o representante do sindicado solicitou ao comitê que fosse
dada publicidade das dificuldades que se avizinham a todos os magistrados,
servidores e advogados.
A solicitação foi acolhida.
Em virtude das restrições orçamentárias, o comitê decidiu oficiar à
presidência e à corregedoria solicitando que seja informado se há previsão de
alguma convocação de servidores e magistrados para que possa lhes dar ciência
das atividades do comitê, além de assuntos gerais, dentre eles, as dificuldades
orçamentárias.
Diante da notória necessidade de engajamento de todos em busca de
soluções para a questão do orçamento, o servidor Maurício Nogueira foi designado
pelo comitê para fazer levantamentos de projetos visando o atingimento de tal
necessidade. Deverá também obter, junto aos demais Tribunais do Trabalho, os
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horários de funcionamento e atendimento para eventuais propostas de ajuste da
jornada de trabalho deste Regional.
Com a palavra, o servidor Ricardo Quiroga apresentou uma pauta obtida
junto aos servidores do tribunal e solicitou a apreciação das questões.
O comitê aprovou o requerimento. Entretanto, o presidente solicitou que,
para as próximas reuniões, as questões sejam encaminhadas para a lista de e-mail
do comitê para discussões prévias visando a otimização das reuniões.
Foram apresentadas as seguintes solicitações pelo servidor Ricardo
Quiroga:
1) Acesso à rede wifi dos Fóruns localizados na Rua do Lavradio e na
Avenida Gomes Freire.
Com a palavra, o juiz Maurício Drummond informou tratar-se de pleito
antigo e que, quando era diretor dos Fóruns indicados, solicitou ao diretor da
Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, Sr. Bolentini, informações acerca da
possibilidade de disponibilizar o acesso à rede wifi aos magistrados e servidores
desses fóruns. O então diretor da STI informou que não havia suporte para tamanha
demanda, razão pela qual o pedido não prosperou.
O comitê oficiará à Secretaria de Tecnologia da Informação – STI
solicitando informar se é possível atender tal solicitação, bem como os custos
envolvidos.
O servidor Maurício Nogueira elaborará a minuta do ofício e o submeterá
ao presidente do comitê para análise, assinatura e encaminhamento.

2) Regulamentação

dos

procedimentos

relativos

às

informações

prestadas através de contato telefônico.
Solicitou normatização proibindo ou recomendando que não sejam
prestadas informações sobre andamentos processuais às partes e
advogados pelos servidores do tribunal.
A matéria foi discutida e todos concordaram que isso traz prejuízo ao
funcionamento da unidade. Assim, foi aprovada a proposta, devendo ser
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expedido ofício à Exma. Desembargadora Corregedoria solicitando seja
recomendado às Varas do Trabalho que evitem dar informações sobre
andamento processual de processos, seja por contatos telefônicos, seja
de forma presencial, às partes e advogados. Destacou-se que há
ferramentas eletrônicas à disposição das partes e advogados que
possibilitam tais consultas, tais como o site do Tribunal e o JTe.
O servidor Maurício Nogueira providenciará a confecção da minuta do
ofício.
3) Controle de ponto dos Diretores de Secretaria.
Informou que alguns Diretores de Secretaria entendem que o registro de
suas jornadas de trabalho era importante para eventuais compensações.
Assim, solicitou que fosse revista a dispensa de controle de ponto dos
Diretores de Secretaria.
O comitê entende que a jornada de trabalho dos Diretores de Secretaria é
responsabilidade do magistrado a que subordinados, competindo a este a
autorização de tais compensações. O comitê entende que a jornada de
trabalho dos Diretores de Secretaria é responsabilidade do magistrado a
que

subordinados,

competindo

a

este

a

autorização

de

tais

compensações. Ademais, tal assunto já foi submetido à administração do
Tribunal e foi negado pois o entendimento é que, por se tratar de cargo
sujeito à dedicação exclusiva, não se há que falar em controle de jornada
de trabalho.
A solicitação foi indeferida.
Quanto a questão da compensação de horas extras realizadas pelos
assistentes de diretor quando exercessem a substituição oficial dos
diretores, o comitê entendeu que esse era um ônus de se ter a função de
assistente de diretor e indeferiu o requerimento.

.
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O servidor Maurício Nogueira providenciará a confecção da minuta do
ofício.
4) Foi apresentada solicitação de utilização dos elevadores privativos dos
fóruns da Lavradio e Gomes Freire por todos os servidores do
Tribunal.
O juiz Maurício Drummond informou tratar-se de pleito antigo que
concorre, inclusive, com idêntica solicitação dos advogados trabalhistas.
Tendo em vista a necessidade de estudo mais aprofundado sobre os
impactos no fluxo de pessoas nos prédios da Lavradio e Gomes Freire,
bom como sobre a imagem institucional do Tribunal, a matéria será
discutida na próxima reunião.
Encerrada a pauta trazida pelo servidor Ricardo Quiroga.
Com a palavra, a juíza Maria Thereza informou que o juiz Roberto Alonso
Barros Rodrigues Gago solicitou que fosse realizado um treinamento prévio dos
Agentes de Segurança lotados nos locais onde forem instalados portais detectores
de metais.

A solicitação foi acolhida pelo comitê e serão expedidos ofícios ao
Presidente do Tribunal e ao Presidente da Comissão de Segurança encaminhando
tal solicitação.
O servidor Maurício Nogueira elaborará as minutas dos ofícios e os
submeterá ao presidente do comitê para análise, assinatura e encaminhamento.
A juíza Maria Thereza da Costa Prata noticiou a realização de reunião
havida entre os juízes titulares das varas localizadas na Rua do Lavradio
(cognominadas caixotes), o Diretor Geral, o Diretor da Secretaria-Geral Judiciária e
associações de magistrados com o presidente do Tribunal para tratarem da
ocupação dos espaços localizados na Avenida Gomes Freire. Informou que, após
ouvir as partes interessadas, o assunto será decidido pelo presidente.
Foi discutido o assunto relativo à emissão de certidão de distribuição de
feitos através do site do Tribunal.
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Com a palavra, o servidor Maurício Nogueira informou que tal assunto
está afeto à unidade que dirige, Secretaria de Apoio Judiciário – SAJ. Esclareceu
que diante da necessidade de corrigir/incluir os CPF’s e CNPJ’s das rés nos
sistemas processuais (PJe e SAPWEB), ainda não é possível atender esse pleito.
Acrescentou que sem tais informações, as certidões emitidas não terão a
fidedignidade necessária aos objetivos dos requerentes.
O comitê expedirá ofício ao presidente do Tribunal solicitando as
providências necessárias que possibilitem a emissão da certidão on line.
O servidor Maurício Nogueira elaborará a minuta do ofício e o submeterá
ao presidente do comitê para análise, assinatura e encaminhamento.
O servidor Maurício Nogueira elaborará as minutas dos ofícios aprovados
na ata anterior e os submeterá à apreciação do juiz presidente do comitê para
assinatura e encaminhamento.
O presidente do Comitê convidará o Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 1ª Região e o Exmo. Sr. Juiz auxiliar da Presidência, Dr. Múcio
Nascimento Borges, titular da 33ª VT/RJ para participarem da próxima reunião.
Designada a próxima reunião para o dia 13/05/2019, 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, 25 de março de 2019.

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

