ATA DA 17ª 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 11 dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dez horas, na
sala de lanches da SEDI localizada no 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, presentes:
MMª. Sra. Juíza MARISE COSTA RODRIGUES, Titular da 7ª.Vara do
Trabalho de Duque de Caxias, Presidente do Comitê;
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 RONALDO DA SILVA CALLADO, Titular da 38ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, 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;
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;
Ilma. Sra. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY, suplente da
representante eleita pelos servidores; e
Ilmo. Sr. FELIPE VIANNA ROSSI ARAUJO, suplente do servidor
escolhido pelo Presidente deste Tribunal a partir da lista de servidores inscritos para
a eleição do representante dos servidores.
Convidados, compareceram o i. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento
Institucional – SDE, Sr. Bruno Henrique Fernandes Fonseca e o i. Coordenador da
Coordenadoria de Organização do Conhecimento, Sr. Javier David Rapp.
Abertos os trabalhos restaram apreciadas as atas anteriores referentes às
15ª e 16ª reuniões, que foram aprovadas por unanimidade.
A juíza Marise compartilhará o programa do 6º Fórum de Gestão com os
demais membros do Comitê para que fiquem cientes das pendencias existentes. A
Juíza Cláudia Márcia representará o Comitê se houver a reunião designada para
hoje às 15 horas na Escola Judicial.
A Juíza Marise discorreu sobre a reunião com a Presidente deste Tribunal
na qual foram entregues os ofícios referentes ao projeto do Núcleo de Cooperação
Judiciária e link do Comitê no sítio do TRT1.
Tendo sido autorizada pela Presidência a inserção do link do Comitê na
página do Tribunal, o Sr. Javier David Rapp compareceu à reunião para dar detalhes
sobre a arquitetura da página e como deverá ser abastecida de conteúdos. Ficou
acertado que a presidente do comitê e os integrantes Ronaldo, Maurício e Amauri
terão acesso à confecção da página, cujas instruções serão passadas pelo Sr. Javier
em oportunidade a ser agendada, após a sua criação.
Foi noticiado o recebimento de ofício da EJ1 sobre a proposta 30 do V
Fórum de Gestão, que trata da disponibilização de um computador para juízes
substitutos em auxílio compartilhado. O ofício foi exibido a todos os presentes. A
Juíza Marise encaminhará expediente ao Comitê de Tecnologia da Informação, aos

cuidados de seu presidente Desembargador Jorge da Fonte, e acompanhará a
execução da proposta.
A Juíza Cláudia Márcia confirmou as respostas aos questionamentos
acerca de bebedouros formulado pela Juíza Cláudia Reina e da Ouvidoria sobre
execução virtual, cujo conteúdo será disponibilizado na pasta virtual do Comitê.
A Juíza Marise encaminhará à Presidência uma solicitação de registro de
elogio nos assentamentos funcionais da Exma. Juíza Cléa Maria Carvalho Couto por
sua participação no Comitê de Priorização do Primeiro Grau.
A Juíza Marise encaminhará ofício à Presidência solicitando informações
acerca do projeto de digitalização das execuções.
O servidor Maurício compartilhará o estudo que fez sobre o prazo
estimado para extinção dos processos físicos no TRT1.
O Diretor da SDE, Bruno Henrique, informou que cerca de 50% dos
processos em trâmite neste Regional são físicos atualmente.
O servidor Maurício diligenciará junto à Coordenadoria de Apoio Judiciário
– COAJ, o andamento dos trabalhos relativos aos processos arquivados sem baixa.
A Juíza Cláudia Márcia e a servidora Andréa Christina elaborarão estudo
do Ato Nº 1/GCGJT, de 1º de fevereiro de 2012 a fim de formular, sfc, proposta de
revisão para que os autos, após a certidão de crédito e extração de cópia das peças
necessárias à execução, tenham as mesmas regras adotadas para processos físicos
arquivados definitivamente, em especial quanto à eliminação dos mesmos.
A Juíza Fernanda Stipp divulgará, através de malote digital, para as Varas
do Trabalho, a resposta do ofício da Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP.
O Juiz Filipe Ribeiro e o servidor Felipe Vianna elaborarão estudo sobre
as aposentadorias que ocorrerão no primeiro semestre de 2016 a fim de que seja
feito um planejamento para remanejamento de servidores. A Juíza Fernanda Stipp
divulgará o resultado do estudo para as Varas do Trabalho.
O juiz Ronaldo Callado responderá a mensagem enviada por servidora
deste Tribunal relativo a problemas com o token.

Registre-se a atuação da Juíza Fernanda Stipp junto à Diretoria Geral a
fim de facultar às unidades a escolha do estagiário que seria desligado do programa
em função das restrições orçamentárias recentemente impostas ao Poder Judiciário
Federal. Ela divulgará aos juízes e servidores o resultado do trabalho do Comitê,
bem como a reiterará a resposta da SGP sobre posse e lotação dos servidores neste
semestre. A juíza Fernanda também enviará ofício à ESACS sobre histórico dos
estagiários, estudo que, segundo ela, já existe e serve de incentivo ao programa do
TRT1.
O Comitê acompanhará as providências relativas à adequação dos postos
de segurança deste Tribunal em razão das restrições orçamentárias impostas,
respondendo, a presidente, o ofício para que o Comitê seja mantido informado,
minuta a ser elaborada pelo servidor Maurício.
Em relação aos alugueres dos imóveis pagos pelo Tribunal, a Juíza
Marise Costa e o Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE,
Bruno Fonseca, procederão a análise do relatório de gestão encaminhado
anualmente ao TCU a fim de fazer um levantamento do que efetivamente é pago e o
que é parceria com outras instituições.
A juíza Cláudia Márcia elaborará redação do ofício para CNJ sobre a
necessidade de interlocução entre os Comitês de Valorização dos regionais.
O Comitê entrará em contato com a CPRSA – Comissão Permanente de
Responsabilidade Socioambiental a fim de estudar a possibilidade de firmar parceria
quer na divulgação de campanha de economia, quer no compartilhamento de boas
práticas que visem redução de custos, inclusive serviços postais.
A Juíza Fernanda Stipp divulgará o ofício recebido da Presidência
noticiando o resultado positivo entre janeiro e fevereiro de economia de papel e
insumos de impressora. Concomitantemente, conclamará aos demais colegas à
adotarem as boas práticas de redução de custos.
A Juíza Fernanda Stipp e o Juiz Michael Pinheiro procederão à
elaboração de estudo sobre o trabalho à distância.

Os servidores Andréa Christina e Felipe Vianna realizarão pesquisa em
outros TRT’s sobre o cancelamento temporário do e-doc. O Juiz Ronaldo Callado, de
posse destes dados, encaminhará ofício à Corregedoria Regional contendo os
precedentes existentes para o 1º Grau.
O servidor Felipe Vianna realizará pesquisa do tempo de atendimento ao
público e expediente em outros TRT’s.
A Juíza Marise expedirá ofício à Presidência solicitando informações
acerca da economia alcançada em virtude das medidas adotadas em fevereiro,
mormente relativas à economia de energia elétrica em função da redução da jornada
de trabalho.
Tendo em vista que há projeto de instalação da EJ1 na Rua do Lavradio,
desocupando, dessa forma, o 9º andar do prédio sede, o Comitê, solicitará a
designação de espaço para que sejam realizadas suas reuniões mensais e
extraordinárias. O servidor Maurício entrará em contato com a servidora Lorena para
a viabilização do espaço.
A Juíza Cláudia Márcia pesquisará onde há e como são utilizados os
digitadores contratados pelo TRT. Concomitantemente procederá o levantamento
dos locais onde haverá corte de empregos como setor de limpeza e mensageria.
Os servidores Felipe Vianna e Maurício Nogueira pesquisarão o tipo de
atuação dos estagiários em outros tribunais, especificamente quanto à utilização do
PJe.
O Diretor da SDE informou que haverá pesquisa de satisfação no TRT1
em abril ou maio de 2016. O resultado será encaminhado para o Comitê para fins de
estudo.
Reiterou-se a necessidade de estudo da Resolução 63 para as novas
reuniões deste Comitê.
A próxima reunião deste Comitê fica marcada para o dia 08/04/2016, às
10:00 horas, no Salão Nobre do Edifício-Sede, sendo que a solicitação do local será
feita pela Presidente do Comitê.

Eu, Maurício Nogueira, lavrei a presente ata que segue devidamente
assinada pela Presidente do Comitê.
Em, 14 de março de 2016.

Marise Costa Rodrigues
Presidente

