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ATA DA 7ª 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 vinte e dois de maio de dois mil e quinze, às dez 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, presentes:
• MM. Sr. Juiz RONALDO DA SILVA CALLADO, Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Itaguaí, suplente do 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;
•

MMª Sra. Juíza CLAUDIA MARCIA DE CARVALHO 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;
•

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;
•

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;
•

Ilma Sra. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY, suplente

do servidor eleito por votação direta entre servidores deste Tribunal;
•

Ilmo. Sr. FELIPE VIANNA ROSSI ARAUJO, suplente do servidor

escolhido pelo Presidente deste Tribunal;

Aberta a reunião, foi proposta a aprovação da ata anterior, o que ocorreu por
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unanimidade.
O juiz Ronaldo, Presidente Interino, comunicou aos membros presentes que
o juiz Flávio Alves solicitou sua saída como membro do Comitê, por motivos
pessoais, o que foi lamentado por todos, tendo em vista sua atuação exemplar
na presidência deste Comitê.
Foi salientado por todos os presentes que o comitê deve manter sua
autonomia e independência, inclusive perante os órgãos de administração do
Tribunal, registrando-se que a juíza Claudia Marcia foi indicada pela presidente
do TRT para representar o comitê em Brasília na 1ª Reunião da Rede de
Priorização do Primeiro Grau, embora tal fato não tenha sido comunicado
previamente ao comitê e nem por ele deliberado.
O comitê decidiu, por maioria, que sua representação caberá ao seu
presidente.
A Juíza Cláudia Márcia relatou que nos dias 5, 6 e 7 do mês de maio de 2015
foi realizada em Brasília-DF a 1ª reunião da Rede de Priorização do Primeiro
Grau e informou que o encontro foi dividido em três momentos distinto: o 1º dia
foi de discursos dos Presidentes do STF/CNJ (que apresentou o formato do
encontro), STJ, TST e demais tribunais superiores. Na parte da manhã do 2º dia
os participantes se reuniram em grupos regionais (SE, S, CO e N/NE) e
apresentaram os trabalhos desenvolvidos em seus Comitês. Relata que foi
possível observar a peculiaridade de cada órgão do Poder Judiciário em relação
às atividades de seus Comitês. Na parte da tarde do 2º dia houve nova divisão,
desta vez por órgãos do Poder Judiciário. Nesta oportunidade os representantes
da Justiça do Trabalho se apresentaram bem como os trabalhos desenvolvidos
em seus respectivos Comitês. Passaram então à análise dos indicadores
propostos pelo CNJ. No 3º dia houve a apresentação de todos os grupos,
ocasião em que foram apresentadas as conclusões. Segundo informações da
Juíza Cláudia Márcia, a impressão que teve é que, diante de tudo o que foi
relatado, o Comitê do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região é um dos mais
organizados e que a maioria dos Comitês Regionais ainda está na fase de
instalação. Ela se comprometeu a enviar o material que fora por ela apresentado
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no grupo Justiça do Trabalho.
Encerrada a apresentação foi deliberado o envio de ofício à Presidência
sugerindo registro na ficha funcional do juiz Flávio Alves Pereira dos elogios
deste Comitê à condução dos trabalhos por seu ex-presidente, sempre de forma
serena e democrática.
Os membros do comitê deliberaram em encaminhar ofício à Exma. Sra.
Desembargadora Presidente, sugerindo a indicação deste presidente interino
para presidente do comitê, considerando que acompanha os trabalhos
desenvolvidos desde a sua instalação.
A seguir, o servidor Maurício apresentou ao grupo o trabalho que realizou
compilando todo o material referente ao Comitê, além de artigos e links de
interesse em uma pasta, cujo acesso já está liberado a todos os membros. O
servidor Maurício ficou ainda de verificar junto à SGC sobre a divulgação das
atas no site do Tribunal (na intranet).
Foi aprovado pelo comitê que convidássemos o diretor da SDE, Bruno
Henrique Fernandes Fonseca, para participar das próximas reuniões.
Debateu-se, sendo ao final aprovado que requerêssemos o encaminhamento,
pela Escola Judicial, do relatório final do IV Fórum Gestão Judiciária para análise
e possível acompanhamento das diretrizes a serem desenvolvidas. O juiz
Ronaldo, na condição de suplente do presidente, comprometeu-se a solicitar à
EJ o referido relatório. Do mesmo modo, quanto ao relatório da última reunião
realizada pelos diretores de secretaria, o servidor Maurício disse que assim que
lhe for disponibilizado o referido documento, trará ao Comitê para conhecimento.
Diante da importância do tema lotação de pessoal, discutiu-se sobre a
necessidade de o Comitê ter acesso ao sistema de controle de lotação, no modo
consulta, de modo a possibilitar o acompanhamento das movimentações
permitindo a transparência em tais processos. Ainda, este Comitê aguarda o
documento com a média dos processos recebidos pelas varas nos últimos três
anos, comprometendo-se o juiz Ronaldo a entrar em contato com a diretora da
SGP quanto à apresentação destes dados.
Foi aprovado por todos os integrantes do comitê que convidássemos, via
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ofício, a Presidente do Tribunal e, ainda, a Corregedora, para participarem da
próxima reunião, ocasião em que daríamos ciência de nossos trabalhos e
entregaríamos o ofício requerendo nosso acompanhamento ao processo de
lotação de servidores, como narrado no parágrafo anterior.
O servidor Amauri ficou de apresentar o questionário por ele elaborado,
conforme decidido na última ata (do setor de orçamento que está disponível na
Intranet para os servidores).
Em seguida, a juíza Fernanda apresentou sugestão de um projeto com o
objetivo de readaptação de servidores e juízes que apresentem restrições
médicas temporárias ou definitivas, comprometendo-se a apresentá-lo às áreas
pertinentes para possível desenvolvimento.
A juíza Cláudia Márcia ressalvou que entende que todos os integrantes do
Comitê devem acompanhar o sítio do CNJ sobre a política de valorização do 1º
Grau, para evitar futuros ruídos de comunicação.
O diretor da SDE, Sr. Bruno Henrique Fernandes Fonseca, já ao final, foi
chamado pelos membros do comitê a participar da presente reunião, tendo
aceitado nosso convite e registrado apenas que, para poder comparecer às
próximas reuniões, necessitará de convite formal, via ofício, de modo a tornar
sua participação institucional.
Tendo em vista o adiantado da hora e os diversos temas ainda a serem
discutidos, incluídos aqueles referidos na última ata, deliberaram os membros
deste Comitê adiar a sua discussão para a próxima assentada, que fica marcada
para o dia 26 de junho, sexta-feira, às 10:00 horas, no Salão Nobre do Edifício
Arnaldo Sussekind – Prédio Sede.
Em 10 de abril de 2015.

RONALDO DA SILVA CALLADO
Presidente Interino

