ATA DA 19ª 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 06 dias do mês de maio 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 DALVA MACEDO, Titular da 70ª Vara do Trabalho do Rio
de Janeiro, representante da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da
1ª Região – AMATRA-1;
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

representante eleita pelos magistrados;

ALVES

PASSOS,

suplente

da

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
Convidado, compareceu o i. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento
Institucional – SDE, Sr. Bruno Henrique Fernandes Fonseca.
Abertos os trabalhos restou apreciada a ata anterior referente à 18ª
reunião, que foi aprovada por unanimidade.
A Juíza Fernanda informou que oficiou à Presidência solicitando sua
saída do Comitê por motivos particulares, o que foi lamentado pelos demais
integrantes, que tentaram persuadi-la, reconhecida sua colaboração efetiva para as
ações implementadas.
Foi discutida a participação do Comitê no 6º Fórum de Gestão promovido
pela EJ1 em abril de 2016 e o resultado positivo do evento, com a projeção do
Comitê, o que fortalece o seu papel junto aos magistrados do primeiro grau de
jurisdição. Deliberada a expedição de ofício à EJ1 elogiando o Fórum e
reconhecendo a oportunidade concedida ao Comitê, o que será feito pela Juíza
Marise.

A Juíza Marise reiterou ter recebido e compartilhado por e-mail com os
colegas ofício sobre “Proposta Orçamentária Prévia para 2017” do Presidente do
CSJT, em 13.04.16, tendo seguido orientação dos Srs. Maurício e Bruno de que
ainda não seria a hipótese de participação do Comitê. Deliberou-se, então, sobre a
expedição de ofício à Presidência para conhecimento da resposta do Tribunal ao
CSJT, pois assunto de interesse deste Comitê Orçamentário, para sua efetiva
participação no próximo exercício. O ofício será elaborado pela Presidente do
Comitê.
A Juíza Marise discorreu sobre a 2ª Reunião da Rede de Priorização do
Primeiro Grau, realizada nos dias 03 e 04 de maio de 2016 em Brasília, ocasião em
que foi acompanhada da Presidente deste E.TRT e do servidor Bruno Henrique,
resumindo as conclusões e propostas apresentadas pelos demais Tribunais. No
encontro foram abordados temas relacionados à governança colaborativa,
equalização de força de trabalho, adequação orçamentária e diálogo social e
institucional. Bem resumidamente, quanto ao primeiro item, observou-se que nem
todos os Tribunais já têm um Comitê de Priorização instalado e, naqueles em que
foram instalados, alguns estão inoperantes, mormente quanto à elaboração
orçamentária. Apontaram a falta de rotinas e pautas para as reuniões, o que não
acontece no nosso Comitê de Priorização e foi exposto na reunião. Foi reconhecida
a falta de transparência nas ações do Comitê e necessidade de capacitação
específica para seus membros. Discutiu-se a necessidade da realização de uma
campanha para conscientização da importância dos Comitês de Priorização, além da
necessidade da criação de um canal de comunicação entre eles e deles
diretamente com o CNJ. No mais, foi abordado o objetivo da Resolução 219/16 do
CNJ e divulgado que será editado um manual de orientações. Destacou-se a
necessidade da adequação desta Resolução com a Resolução 63 do CSJT, bem
como de um estudo do sistema de ordenação de despesas para o primeiro grau a
fim de melhorar a acessibilidade às informações sobre despesas e receita pelos

Tribunais. Restou aprovado que o resultado deverá ser divulgado aos magistrados e
servidores via malote para as varas.
Foi apresentada por e-mail pelo Sr. Maurício a lista dos Comitês
cadastrados no TRT1, 46 Comissões, Comitês e Grupos de Trabalho. Foi solicitado
um estudo dos Comitês que efetivamente estão em funcionamento. Registrada a
necessidade também que no estudo haja identificação dos e-mails para contato com
cada presidente, para que o Comitê de Priorização estabeleça uma lista para
estreitar a comunicação entre os Comitês no TRT 1 pela internet e compartilhe os
projetos em andamento. Após a apresentação da lista dos contatos, a ideia é de que
este Comitê entre em contato com os representantes dos demais Comitês para que
se forme a “rede” de comunicação. Assunto a ser fechado na próxima reunião, já
com o estudo finalizado.
O Sr Maurício informou que a página do Comitê no sítio do TRT está
pronta e a exibiu. Foi reconhecido por todos o excelente trabalho e esforço para a
concretização da página, aprovado o conteúdo já inserido. Deliberado que será
enviado ofício, a ser elaborado pelo Maurício, para solicitar à STI a alimentação da
página. O Sr. Maurício ficou de concluir a pesquisa sobre a publicação das atas do
Comitê na página nova.
Sobre a ideia de termos um repositório de laudos periciais e inspeções no
TRT1, o Juiz Filipe ficou de verificar o trabalho que está sendo feito pelo Comitê de
Monitoramento, pois parece que foi matéria de proposta em Fórum anterior.
Foi aprovado o incentivo à participação dos magistrados de primeiro grau
na semana de conciliação de 13 a 16 de junho de 2016, mas serão enviados ofícios
ao TST ou CSJT ( autor da campanha) e Corregedoria do TRT 1 informando sobre
as dificuldades para o alcance da meta específica às conciliações em razão da crise
financeira que assola o país e redução de horários e de quadro de servidores no

TRT 1 gerados pelo corte orçamentário imposto. Os ofícios serão redigidos pela
Juíza Dalva.
Sobre o e-mail enviado pelo Juiz Rodrigo ao Comitê através do Juiz Filipe,
sobre o acervo de processos da 2a. Vara do Trabalho de Resende, esse ficou de
firmar contato com o colega para saber se há interesse que seja solicitado auxílio do
Graco e de juiz auxiliar. Discutiu-se sobre a necessidade de regulamentar a
distribuição de processos quando há criação/extinção de varas de trabalho e o Juiz
Michael ficou de contatar os Desembargadores Cesar Marques e Jorge da Fonte
sobre o procedimento do TRT1 nas hipóteses e forma de participação deste Comitê.
O Juiz Ronaldo informou que já comentou sobre a renovação dos tokens
com o Des. Jorge da Fonte e ela já está em andamento e retornará a ser feito pelo
órgão oficial.
Foi deliberado que a Presidente do Comitê participará, acompanhada do
Sr. Maurício, do Movimento de Valorização da Justiça do Trabalho no próximo dia
11.05.16, no Fórum da Lavradio, às 12h, atendendo ao seu objetivo relacionado ao
diálogo social e institucional.
A Juíza Marise informou que foi respondido o ofício do Comitê sobre o
espaço fixo para reuniões no 9o.andar, mas sem definição pela Administração do
TRT.
Sobre o ofício recebido via malote da EJ1 sobre cumprimento de proposta
do 5o.Fórum relacionado à disponibilidade de computadores aos juízes substitutos
nos gabinetes em que ocorre auxílio compartilhado, antes de questionarmos sobre o
interesse, necessidade e local para instalação, o Juiz Filipe ficou de ver junto ao
Comitê de Monitoramento sobre o cumprimento da proposta.
A Sra. Andréa ressaltou a falta de transparência no sítio da Corregedoria
sobre as minutas realizadas em auxílio de juízes em atraso e o critério utilizado, no

que foi dito que há publicação dos nomes que recebem a ajuda, com base no atraso
simplesmente.
Outro ponto suscitado pela Sra. Andréa foi a questão da divulgação da
lotação dos cargos e funções comissionadas nas unidades, e foi esclarecido que já
temos essa informação. Quanto à transparência, esta restará resolvida com a Res.
219 do CNJ, cuja implementação se dará até 1º de janeiro de 2017. A Sra. Andréa
ficou com a incumbência de elaborar um ofício solicitando maior transparência da
divulgação dessa informação no sítio do TRT.
O Juiz Michael expôs o estudo realizado sobre o trabalho à distância, pós
e contras, ficando de elaborar um texto a ser encaminhado pelo Comitê à
Administração para ajuda na equalização da força de trabalho no primeiro grau de
jurisdição.
Designadas as próximas reuniões para os dias: 03.06.16, 08.07.16,
02.09.16, 07.10.16, 11.11.16 e 02.12.16, às 10:00 horas, no Salão Nobre do EdifícioSede, sendo que a solicitação do local será feita pela Presidente do Comitê.
Eu, Marise Costa Rodrigues, lavrei a presente ata que segue devidamente
assinada por mim.
Em, 06 de maio de 2016.
Marise Costa Rodrigues
Presidente

