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ATA DA 20ª 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 03 dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, 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;
MMª Sra. Juíza MARIA THEREZA DA COSTA PRATA, Titular da 63ª
Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, 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 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;
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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 19ª
reunião, que foi aprovada por unanimidade.
Comunicado o envio de ofício à Presidência, em 12.05.2016, elogiando a
participação da juíza Fernanda Stipp no Comitê.
O Sr. Maurício comunicou que já informou a nomeação da Juíza Thereza
ao CNJ e ela já consta inserida nos meios de comunicação dos membros do Comitê
(whatsapp e email).
Comunicado o envio de ofício à Presidência e à Escola Judicial sobre a
participação do Comitê no 6º Fórum de Gestão promovido pela EJ1 em abril de
2016.
A Presidente do Comitê esteve presente e teve palavra no Movimento de
Valorização da Justiça do Trabalho realizado na frente do Fórum da Lavradio no dia
11.05.16. Ato prestigiado por toda a administração e com público interessado e
numeroso.
Comunicado o envio de ofício em 12.05.16 à Presidência, relativo à
resposta do Tribunal ao CSJT sobre Proposta Orçamentária Prévia para 2017, ainda
sem resposta. Foi deliberada a expedição de novo ofício, ressaltando a necessidade
de cooperação, como previsto no ato que instituiu o Comitê.
Comunicado o envio de e-mail para todas as Varas do Trabalho sobre a
participação do Comitê Regional na 2ª Reunião da Rede de Priorização do Primeiro
Grau, realizada nos dias 03 e 04 de maio de 2016 em Brasília, com resumo das
deliberações, em 12.05.16.
Enviado e-mail para os Presidentes dos Comitês do TRT 1 para
compartilhamento de projetos. Resposta somente do Des. Mario Sérgio, ficando a
Presidente do TRT de responder ao retorno de sua viagem. Foi deliberado que o
convite será reiterado e a Presidente do Comitê ligará para os Presidentes das
Comissões e Comitês que não responderam.
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Sobre a página do Comitê, o Sr. Maurício informou que está pronta e na
próxima semana deverá entrar no ar, o que foi aprovado pelos presentes. Nela
constarão as atas de reuniões na íntegra, como deliberado anteriormente pelo
Comitê. Quando disponibilizada a página, a Presidência do Comitê enviará e-mail
para as Varas e comunicará na lista da Amatra 1.
Sobre a semana da conciliação, de 13 a 16 de junho, reiterou-se o envio
de e-mail e ofícios, inclusive ao CNJ, pela Juíza Dalva, juntamente com a Juíza
Cláudia Marcia, incentivando a participação de todos mas esclarecendo as
dificuldades diante do número reduzido de servidores, acréscimo de trabalho e corte
orçamentário.
Sobre o e-mail enviado pelo Juiz Rodrigo ao Juiz Filipe para
encaminhamento ao Comitê, questão trazida na última reunião, envolvendo o acervo
de processos da 2a. Vara do Trabalho de Resende, o último já enviou aos membros
por whatsapp a resposta do colega após a última reunião e seu e-mail, deliberandose pela expedição de ofício à Corregedoria par que dê o apoio necessário à
organização da vara.
Foi relatado pelo Sr. Bruno que, de acordo com a decisão no PCA 360-3,
serão mantidas as funções de segunda assistente nas varas com menos de 1500
processos. Sobre a lotação das funções advindas dos Postos extintos, será
elaborado um estudo pela Juíza Cláudia sobre o critério de lotação mais adequado,
se por acervo ou número de gratificações na unidade judiciária. A situação será
discutida na próxima reunião para que seja solicitado o cumprimento da Resolução
63 do CSJT.
A Juíza Cláudia atuará junto à Corregedoria para implementação da
proposta aprovada na reunião de que, durante os Jogos Olímpicos, os juízes
volantes possam auxiliar às varas que funcionarão normalmente, com a
concordância dos juízes titulares. Antes, será enviado ofício à Corregedoria pelo
Comitê (Presidência), informando sobre essa deliberação e a sugestão de
participação do Comitê.
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Adiada para a próxima reunião a análise da disponibilização de
computadores do 5º. Fórum, considerando a ausência justificada do Juiz Filipe. Foi
relatado que há interesse de alguns colegas, como a Juíza Marcia Leal da 37ª.VT,
em ter o segundo desk top no seu gabinete.
A Sra. Andrea elaborou texto para ofício à Presidência sobre maior
transparência das informações no site do TRT 1 sobre lotação e movimentação de
pessoal, o qual foi compartilhado por todos e será analisado na próxima reunião..
O Juiz Michel elaborou e entregou aos membros do Comitê um estudo sobre
equalização da força de trabalho e trabalho à distância, ficando de compartilhar no
e-mail do grupo e ser analisado por todos na próxima reunião.
A Juíza Maria Thereza propôs que o Comitê atue na Semana da Execução,
de 19 a 23.09.16, incentivando a criação do mês da execução no TRT1, com
designação de audiências de conciliação e participação de juízes aposentados,
sendo opção do juiz titular da vara em participar. A Juíza marcará reunião com a
Presidência e Corregedoria do TRT1, quando entregará o projeto, antes
compartilhado por e-mail com todos do Comitê para apreciação.
O Sr. Amauri suscitou, por e-mail, questões relacionadas à possibilidade de
crédito adicional para o Judiciário para suprir a deficiência do TRT1 e ficou de
analisar a possibilidade e apresentar um relatório na próxima reunião.
A Juíza Marcia Leal suscitou na lista Amatra questão relacionada às certidões
de trânsito em julgado no segundo grau. O Sr Maurício ficou de tratar o assunto com
a Lorena e trazer o resultado ao grupo, ficando a Presidência de noticiar na lista que
a questão está sendo tratada pelo Comitê.
O Juiz Michel discorreu sobre a atual situação da distribuição dos processos
quando há criação de vara nova e a conclusão é de que o Comitê provocará o TRT
para estabelecimento de um critério objetivo, o que será por ele providenciado.
Segundo proposta da Juíza Thereza, será solicitado ao Juiz Filipe a
identificação das questões prioritárias do Fórum de Gestão de 2016 para que este
Comitê atue junto ao de Monitoramento.
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Sobre a ideia de termos um repositório de laudos periciais e inspeções no
TRT1, suscitada na reunião anterior, foi adiado para a próxima reunião o exame do
estudo que o Juiz Filipe ficou de elaborar junto ao Comitê de Monitoramento.
A Presidente do Comitê ficou de enviar ofícios à Presidência do TRT 1 e
aos setores dos servidores para disponibilização do Salão Nobre e liberação para
reunião, respectivamente, .para as próximas reuniões já agendadas.
Eu, Marise Costa Rodrigues, lavrei a presente ata que segue devidamente
assinada por mim.
Em, 03 de junho de 2016.
Marise Costa Rodrigues
Presidente

