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ATA DA 9ª REUNIÃO DO COMITÊ REGIONAL PARA
GESTÃO
E
IMPLEMENTAÇÃO
DA POLÍTICA
NACIONAL
DE
ATENÇÃO
PRIORITÁRIA
AO
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - COMITÊ
ORÇAMENTÁRIO DE PRIMEIRO GRAU
Em trinta e um de julho 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:
•

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 2ª Vara do
Trabalho de Itaguaí, suplente do Presidente do Comitê;

•

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;

•

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
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servidores inscritos para a eleição do representante dos
servidores;
•

Ilma. Sra. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY,
suplente do representante eleito pelos servidores;

•

Ilmo. Sr. FELIPE VIANNA ROSSI ARAUJO, suplente do servidor
escolhido pelo Presidente deste Tribunal;

Convidada a participar desta reunião, comparece a Exma. Sra.
Desembargadora Edith Maria Correa Tourinho, Corregedora deste Tribunal,
acompanhada da Diretora Sra. Janúbia Rodrigues Almeida de Castro.
Registre-se que a Exma. Desembargadora Maria das Graças
Paranhos, Presidente do Tribunal, infelizmente não pôde estar presente
nesta data por motivo de doença,
Convidados também, comparecem o MM. Juiz Sr. Francisco
Montenegro Neto, atualmente em exercício na Coap (Coordenadoria de
Apoio à Efetividade Processual) e o Sr. Luis Cesar de Oliveira Leite,
Coordenador da Coaj ( Coordenadoria de Apoio Judicial), acompanhado da
servidora Sra. Patrícia Falcão.
Iniciaram-se as apresentações com a Juíza Marise, o Juiz
Ronaldo e o servidor Mauricio expondo à Desembargadora Edith um resumo
das atividades desenvolvidas pelo Comitê até esta data.
A seguir, o Coordenador Luís Cesar, da Coaj,

apresentou um

detalhado relatório das atribuições daquela Coordenadoria, incluindo um
balanço dos resultados alcançados até esta data, com a atuação dos grupos
Graco e da Dcalc no apoio às varas. Informou que a Coaj apoia também a
Divisão de Precatórios e, no momento, trabalha no auxílio para a
movimentação dos processos arquivados sem baixa. Informou ainda que, no
momento, possui cinco grupos Graco, compostos de cinco pessoas cada um
, sendo que um dos grupos atua na área do e-gestão e os demais podem
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atuar ao mesmo tempo em até oito varas. Na Dcalc estão lotados onze
servidores.
Alguns questionamentos foram feitos em relação aos critérios de
atendimento aos pedidos das varas, informando o Sr. Luis Cesar que a Coaj
procura atender a todas as solicitações, e que a Corregedoria também avalia
tanto a necessidade das atuações de adequação quanto os pedidos de
auxílio. Foi sugerido pelo Comitê uma maior transparência neste aspecto ,
bem como a realização de análises de causas de reiteração de solicitações
ou volta a estados precários iniciais. Ainda, foi levantada a sugestão de que
a Coaj tivesse também uma atuação preventiva, como por exemplo,
oferecendo apoio temporário para varas que tivessem um servidor em
licença de mais de trinta dias, pois esta situação, tendo em vista que a
lotação atual já é aquém das necessidades e muitas vezes está incompleta,
facilmente pode levar à posterior precarização da secretaria. Registre-se que
esta sugestão também já foi feita pelo Comitê à Secretaria de Gestão de
Pessoas.
Em sequência, o Juiz Francisco fez uma explanação sobre as
atribuições da Caep. Esclareceu que a referida Coordenadoria é composta
de duas divisões, a Divisão de Apoio à Execução (Diape), que inclui as
seções de centralização de execuções (Seccex), de pesquisa patrimonial
(Secpep) e hastas públicas (Sechas) e a Divisão de Conciliação (Dicon),
com duas seções, 1º e 2º graus. Estão lotados nesta coordenadoria cerca de
15 servidores.
O ilustre Juiz comentou que no dia 29 de julho último foi publicado
o Ato nº 75, o qual estabeleceu critérios para atuação da Seção de Pesquisa
Patrimonial, sendo que a insuficiência de quadro foi uma das razões para as
limitações estabelecidas, pois há, atualmente, apenas um servidor
designado para realizar as pesquisas patrimoniais e cerca de 600
solicitações a serem atendidas. Quanto às audiências de conciliação,
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informou também que a princípio a Caep tem recebido todas as solicitações,
mas acredita que algumas situações poderiam ser resolvidas no próprio juízo
de origem, ficando as seções de conciliação com acordos que envolvessem
diversos processos com a mesma ré.
Com o objetivo de agilização e especialização dos trabalhos da
Caep, levantou-se a ideia da criação de núcleos de conciliação
descentralizados, como já existem em alguns tribunais, bem como abrir para
as secretarias outras ferramentas de busca , ou ainda disponibilizar na rede
interna informações já obtidas de pesquisas patrimoniais para consulta direta
pelas secretarias.
Após, a juíza Marise, em nome do Comitê, agradeceu a presença
da Desembargadora Edith, bem como a presença dos demais convidados,
salientando quanto à importância das informações trazidas para o
desenvolvimento dos trabalhos deste Comitê.
Em sequência, foi deliberado o seguinte:
Reiterar ofício à Presidência quanto à participação de um
membro deste Comitê no CAD ;
Requerer

prorrogação

do

prazo

para

entrega

do

questionário do POA, visando uma maior divulgação entre
os servidores;
Verificar quanto às próximas reuniões da Rede de
Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, em Brasília
para planejamento de participação deste Comitê;
Visando maior agilidade nos trabalhos deste Comitê, serão
formados grupos para estudo de ações com base nas
atribuições deste Comitê Gestor Regional previstas na
Resolução Nº194. A divisão dos membros será proposta
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pela Juíza Marise, a partir do trabalho desenvolvido pelo
servidor Maurício e será encaminhada posteriormente para
aprovação de todos;
Tendo em vista que o Comitê Gestor Regional do PJe-JT
solicitou às varas a realização de um inventário dos
processos do PJe, houve questionamentos quanto às
razões e ao prazo desta solicitação, considerando-se ainda
a existência de um movimento grevista dos servidores em
curso. Assim, será levado a termo pela Juíza Marise o
levantamento de tais informações junto ao Desembargador
Jorge

Fernando

Gonçalves

da

Fonte,

Coordenador

Regional do Comitê;
Expedir convite ao ilustre Desembargador Gustavo Tadeu
Alkmim, recentemente eleito pelo TST como representante
da Justiça do Trabalho de Segundo Grau no CNJ, para
conhecer os trabalhos deste Comitê;
Ainda , oportunamente, pelos motivos já explanados na ata
anterior, convidar a participar de uma das reuniões deste
Comitê, o ilustre Juiz Ricardo Georges Affonso Miguel,
representante do TRT1 junto aos Comitês Executivos
Estaduais da Rede Nacional de Cooperação Judiciária e a
Servidora Juliana Monjellos, do Escritório de Processos da
SDE;
Solicitar à Presidência por ofício a inclusão do link do
Comitê na página do TRT1, considerado inclusive que já
está em andamento, através de cartazes afixados nos
prédios deste Tribunal, a campanha do CNJ da "Priorização
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do Primeiro Grau - Nossa meta é você ", sendo um dos
conceitos " Fale com o Comitê Gestor do seu Tribunal" ,
incentivando o contato com os Comitês Regionais;
Enviar ofício à Presidência enfatizando a importância da
atuação dos servidores no cumprimento exitoso da Política
de Priorização do 1º Grau e que o reconhecimento deste
papel, pela Administração, pode ser demonstrado , entre
outras ações, pela manutenção de um justo e permanente
diálogo.

A próxima reunião deste Comitê fica marcada para o dia 04 de
setembro de 2015, às 10:00 horas, no Salão Nobre do Edifício-Sede, sendo
que a solicitação do local será feita pelo Juiz Ronaldo.
Em 31 de julho de 2015.

Marise Costa Rodrigues
Presidente

