ATA DA 18ª 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 08 dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dez horas, no
Salão Nobre do Edifício Sede o Tribunal Regional do Trabalho da 1a. Região,
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;
MM. Sr. Juiz RONALDO DA SILVA CALLADO, Titular da 38 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;
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;
Convidado, compareceu o i. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento
Institucional – SDE, Sr. Bruno Henrique Fernandes Fonseca.
Abertos os trabalhos foi aprovada a ata da 17a.reunião, por unanimidade.

A juíza Marise informou ter compartilhado o programa do 6º Fórum de
Gestão com os demais membros do Comitê e não houve a reunião designada pela
Escola Judicial no dia 11 de março de 2016, mas haverá reunião hoje, às 14h.
A juíza Marise informou que foi respondido e encaminhado o Questionário
enviado pelo CNJ ao Comitê, via Presidência do TRT1, com a ajuda dos Srs.
Maurício e Bruno, com auxílio de outros setores, no prazo determinado. Foi enviado
e-mail aos juízes pela Presidência para preenchimento de questionário do CNJ
sobre a Política de Priorização do Primeiro Grau, prazo até hoje.
O Sr. Maurício exibiu o formato da página do Comitê de Valorização no
site do TRT1, o qual foi aprovado pelos presentes, estando pendente a inclusão dos
dados na página, já criada, o que será feito com o auxílio do Sr. Javier David Rapp.
O Sr. Maurício ficou de fazer uma pesquisa sobre deliberação anterior do Comitê
sobre inclusão das atas das reuniões na página.
A juíza Marise ficou de enviar até a próxima reunião ofício ao Comitê de
Tecnologia da Informação sobre a proposta 30 do V Fórum de Gestão, que trata da
disponibilização de um computador para juízes substitutos em auxílio compartilhado,
atendendo ao ofício que lhe foi enviado pela Escola Judicial.
Registrado que já foi enviado à Presidência ofício de elogio da Exma.
Juíza Cléa Maria Carvalho Couto por sua participação no Comitê de Priorização do
Primeiro Grau, para seus assentamentos funcionais.
A Juíza Marise encaminhará ofício à Presidência solicitando informações
acerca do projeto de digitalização das execuções, o que foi deliberado na reunião
anterior.
O servidor Maurício compartilhou o estudo que fez sobre o prazo
estimado para extinção dos processos físicos no TRT1. Ele diligenciou junto à
Coordenadoria de Apoio Judiciário – COAJ sobre o andamento dos trabalhos
relativos aos processos arquivados sem baixa, deliberado que será expedido ofício
para formalizar a consulta ao Diretor da SGC, Sr. Carlos Roberto, sobre descartes
dos autos dos processos arquivados sem baixa com certidão de crédito. A juíza
Cláudia Márcia contatará a juíza Gisella Lutz sobre o regramento para o número da

ação de execução de certidão de crédito, o que servirá para o estudo dela, junto
com a servidora Andréa Christina acerca do Ato Nº 1/GCGJT, de 1º de fevereiro de
2012 para formulação de 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.
Reconsiderada a divulgação por malote às Varas do Trabalho da resposta
do ofício da Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP, pela juíza Fernanda, pois
assunto já de conhecimento de todos – lotações e atendimento ao POA 2016.
O Juiz Filipe Ribeiro e o servidor Felipe Vianna elaboraram estudo sobre
as aposentadorias que ocorrerão até o primeiro semestre de 2017 para efeito de um
planejamento para remanejamento de servidores. Exibida a pesquisa, a conclusão é
de que serão 117 servidores aposentados e algumas Varas ficarão sem 3 ou 4
servidores. Diante da urgência, foi deliberada a expedição de ofício à Presidência
para providências e planejamento, inclusive sobre o Ato no 177 de 05.04.16 do TST,
o que será feito pela Presidente do Comitê. Cancelado por ora a divulgação do
resultado, em razão do ofício e da proximidade do VI Fórum de Gestão, entre os dias
13 e 15 de abril de 2016, pois foi antecipado pelo juiz Filipe Ribeiro que o Comitê de
Monitoramento requererá atualização do quadro de lotação de servidores com base
no último triênio. O servidor Maurício ficou de pesquisar a resposta da Presidência
sobre esse questionamento do Comitê no ano de 2015 para que se avalie o
conteúdo de um novo ofício.
O juiz Ronaldo Callado entrou em contato com a servidora que
questionou o problema de expiração de seu token e a resposta é que o problema é
geral, envolvendo o cumprimento do contrato celebrado com a empresa
responsável, para servidores e juízes, todos aguardando a solução. O juiz Ronaldo
ficou de contatar o Des. Jorge da Fonte em nome do Comitê para informações sobre
o andamento do processo e a solução do problema.
Em razão da ausência da juíza Fernanda, por problema de saúde na
família, foi adiada para a próxima reunião as questões envolvendo o ofício à ESACS,

sobre histórico dos estagiários, estudo que, segundo ela, já existe e serve de
incentivo ao programa do TRT1.
O Comitê deliberou que acompanhará a adequação das providências
relativas à adequação dos postos de segurança deste Tribunal, em razão das
restrições orçamentárias impostas, trabalho desenvolvido pela Comissão de
Segurança, conforme relatório do juiz Marcelo Segal, cancelando-se o ofício à
Presidência antes deliberado..
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 para a próxima reunião 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, a ser
apresentado na próxima reunião.
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, o que foi
deliberado na última reunião e ainda está pendente.
Revista a necessidade da juíza Fernanda Stipp divulgar o ofício recebido
da Presidência noticiando o resultado positivo entre janeiro e fevereiro de economia
de papel e insumos de impressora, porque fato já de ciência de todos.
A Juíza Fernanda Stipp e o Juiz Michael Pinheiro procederão à
elaboração de estudo sobre o trabalho à distância para a próxima reunião..
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 que foi adiado para a próxima reunião.

O servidor Felipe Vianna realizou e divulgou hoje pesquisa do tempo de
atendimento ao público e expediente em outros TRT’s e concluiu-se que é melhor
aguardar o fim deste semestre para avaliar a economia alcançada em virtude das
medidas adotadas em fevereiro, mormente relativas à economia de energia elétrica
em função da redução da jornada de trabalho, para alguma sugestão pelo Comitê.
Foi encaminhado ofício para Presidência do TRT sobre local para as
reuniões do Comitê no 9o.andar do prédio sede, aguardando-se resposta.
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, já
tendo notícias que a partir de maio permanecerá a mesma empresa contratada, com
redução de 30% do número de empregados e compromisso de manutenção da
qualidade do serviço.
O juiz Filipe Ribeiro enviou e-mails sobre atuação dos estagiários em
outros tribunais, principalmente sobre o uso do Pje. As respostas foram lidas e serão
arquivadas pelo Comitê para estudo sobre o tema, já anotada a proposta de
contratação de estagiário de contabilidade para o ano de 2017 para atuação nas
Varas do Trabalho..
O juiz Ronaldo Callado relatou que compareceu na reunião do Sindicato,
Amatra1, OAB/RJ, ACAT, ADCS e outras entidades sobre o movimento de
valorização do Judiciário Trabalhista e o corte orçamentário, informando que foi
deliberada manifestação pública no dia 11 de maio na frente do Fórum da Lavradio.
Os juízes Cláudia Márcia e Filipe estudarão a viabilidade deste Comitê participar do
movimento ativamente.
Reiterou-se a necessidade de estudo da Resolução 63 para as novas
reuniões deste Comitê.
A próxima reunião deste Comitê será no dia 06/05/2016, às 10:00 horas,
no Salão Nobre do Edifício-Sede, sendo que a solicitação do local será feita pela
Presidente do Comitê.

Eu, Marise Costa Rodrigues, lavrei a presente ata que segue devidamente
assinada.
Em, 08 de abril de 2016.

Marise Costa Rodrigues
Presidente

