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ATA DA 21ª 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 julho 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 os convidados e membros que se seguem:
Convidados:
MMª Sra. Desembargadora MARIA DAS GRAÇAS CABRAL VIEGAS
PARANHOS, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
MMº Sr. Desembargador JOSÉ NASCIMENTO ARAÚJO NETTO, ViceCorregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
MMº Sr. Juiz FLÁVIO ALVES PEREIRA, Titular da 69ª Vara do Trabalho
do Rio de Janeiro
MMª Sra. Juíza CLÉA MARIA CARVALHO COUTO, Titular da 61ª Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro
Membros do Comitê de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:
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 38ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, suplente da 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;
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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

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;
Ilma. Sra. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY, suplente da
representante eleita pelos servidores; e
Ilmo. Sr. FELIPE VIANNA ROSSI ARAUJO, suplente do 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.
Presentes os Ilmos. Srs. Fábio Petersen Bittencourt, Diretor da SecretariaGeral Judiciária e Marcelo Ribeiro de Brito, Secretário-Geral da Presidência.

INAUGURAÇÃO PÁGINA
Inauguramos a página do Comitê no sítio do TRT1, após árduo trabalho
do Sr. Maurício Nogueira e dos servidores da Coordenadoria de Organização do
Conhecimento – CORC, cujo coordenador é o Sr. Javier Rapp.
Foram convidados para o evento a Excelentíssima Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, Desembargadora Maria das Graças
Cabral Viegas Paranhos, a Exma. Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região, Desembargadora Ana Maria Soares de Moraes, a Exma.
Corregedora

do

Tribunal

Regional

do

Trabalho

da

Primeira

Região,

Desembargadora Edith Maria Corrêa Tourinho e o Exmo. Vice-Corregedor do
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Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Desembargador José
Nascimento Araújo Netto, assim como os Juízes do Trabalho Flávio Alves Pereira,
Titular da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Cléa Maria Carvalho Couto,
Titular da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e Fernanda Stipp, Titular da 4ª
Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, os últimos porque compuseram o
Comitê e muito contribuíram para as ações realizadas, merecendo essa
homenagem. Também presente A Assessoria de Comunicação Institucional do
TRT1 para a devida publicidade ao ato. Iniciando a solenidade, a Presidente do
Comitê, a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o ViceCorregedor no exercício da Corregedoria do E.TRT1, reconheceram a importância e
o trabalho desenvolvido pelo Comitê de Valorização, bem como a importância desse
novo canal de publicidade, transparência e comunicação.
Proferidos os discursos e feitos os devidos registros, foi encerrada a
solenidade.
Abertos os trabalhos do Comitê de Priorização, restou apreciada a ata
anterior referente à 20ª reunião e aprovada a inclusão da deliberação de expedição
de ofício pelo juiz Ronaldo Callado à Presidência do Tribunal versando sobre a
contratação de plano de saúde pelo TRT1 em razão do término do contrato existente
com a empresa Notredame. O juiz Ronaldo noticiou o cumprimento da deliberação e
informou que foi realizada a licitação no último dia 05, através do Ofício no TRT-GP
680/2016.
O Diretor da Secretaria-Geral Judiciária, Sr. Fábio Petersen Bittencourt,
discorreu sobre a proposta de análise crítica dos processos de trabalho da
Coordenação de Apoio e Efetividade Processual – CAEP, explicando o trabalho que
está sendo realizado e o objetivo de reestruturação da unidade. Esse trabalho
contará com a participação dos servidores da CAEP e de juízes e desembargadores.
Ressaltou a necessidade do conhecimento do objetivo da Coordenadoria para os
próximos cinco anos a fim de que sejam redefinidas as regras e procedimentos a
serem priorizados. Citou que na unidade há questões que devem ser estudadas, em
especial àquelas relacionadas à pesquisa patrimonial, leilão eletrônico centralizado,
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concentração de execuções. Concluiu dizendo que os trabalhos desenvolvidos na
CAEP a tornam um órgão de suporte por excelência.
O Comitê ficou de deliberar sobre como participar dessa reestruturação
em auxílio à proposta em andamento para efetiva participação dos servidores e
juízes do primeiro grau de jurisdição.
Comunicado o envio de ofício em 12.05.16 à Presidência, relativo à
resposta do Tribunal ao CSJT sobre Proposta Orçamentária Prévia para 2017 e
recebida a resposta de que as informações sobre orçamento estão disponibilizadas
no sítio do TRT1.
Foi enviado um ofício à Presidência (texto elaborado pela Juíza Cláudia
Marcia) versando sobre as lotações dos cargos e funções adequadas à Resolução
63 do CSJT com base no último triênio para fins de estudo conjunto sobre a
Resolução 219/16 do CNJ, devendo ser considerado o número potencial de
aposentadorias que poderão ocorrer neste Tribunal até o primeiro semestre de 2017.
Foi recebida a resposta, Ofício TRT-GP no. 675/2016 em 24.06.16, informando que
foi elaborada análise dos critérios obrigatórios das Resoluções, disponibilizada à
Presidência em 02.06.16 por e-mail. Deliberou-se por oficiar-se à Presidência para
ciência da análise mencionada.
Foi enviado ofício à Presidência versando sobre a proposta orçamentária
para 2017. O expediente foi respondido através de e-mail encaminhado à
7ª.VTDCaxias, em 31.05.16, que será compartilhado com demais membros do
Comitê para análise na próxima reunião.
Foi 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, o que não foi realizado
até o presente momento. Foi deliberado na reunião anterior que os convites não
respondidos seriam reiterados e a Presidente do Comitê ligaria para os Presidentes
das Comissões e Comitês, o que ainda está pendente.
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Enviados e-mails, redigidos pela Juíza Cláudia Márcia, para todas as
Varas do Trabalho sobre a participação na Semana da Conciliação, de 13 a 16 de
junho, e as dificuldades encontradas diante da redução de pessoal e orçamento no
TRT1.
Por solicitação da Presidente do TRT1, foi encaminhado ofício sobre os
estudos/projetos realizados pelo Comitê sobre o segundo estagiário de direito e
estagiário de contabilidade. Sobre a viabilidade do acesso do estagiário ao PJe,
houve informação dos TRTs da 4ª.e 8ª.Regiões de que o uso é limitado e que a
ampliação depende de autorização do CSJT. Deliberou-se pela expedição de ofício
à Presidência do TRT,1 para que seja encaminhada ao Comitê Gestor Regional do
PJe a sugestão deste Comitê de ampliação da atuação dos estagiários de direito no
PJe, através de token próprio e limitado aos atos por eles praticados.
Foi enviado um ofício à Presidência sobre a realização de plantão durante
os Jogos. A Presidência respondeu o referido expediente em 30.06.16, já
compartilhada com os demais membros do Comitê, indeferindo o requerido (Ofício
TRT-GP no. 692/2016). No ofício, a Presidência se reporta ao Ato no. 05/2016, de
07.01.16 e ressalta que cabe aos magistrados e gestores adotarem o regime de
expediente diferenciado, conforme as necessidades de cada unidade judiciária ou
administrativa.
Sobre o acervo de processos da 2a. Vara do Trabalho de Resende, os
Juízes Marise e Filipe participaram de uma reunião na Corregedoria em junho,
ocasião em que foi apresentado um projeto de “mutirão” para o período dos Jogos
Olímpicos, com a presença do Juiz titular da Vara e o Diretor. O Juiz Felipe elaborou
o ofício formalizando a proposta e o encaminhou para a Corregedoria Regional. A
Corregedoria

respondeu

no

sentido

de

que

antes

é

necessária

uma

adequação/aumento do número de processos em pauta para diminuir o prazo para
as audiências. O Juiz Filipe contatou o Juiz Titular da Vara de Resende e retornará à
Corregedoria a resposta, com urgência, sobre a adequação de pauta proposta, haja
vista o curto prazo para a implementação do projeto de mutirão.
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A Juíza Cláudia atuará junto à Corregedoria para implementação da
proposta aprovada na reunião anterior de que, durante os Jogos Olímpicos, os
juízes volantes possam auxiliar as varas que funcionarão normalmente, com a
concordância dos juízes titulares, para que o Comitê possa incentivá-los a requerer
esse auxílio.
Foi informado pelo Juiz Filipe de que a Diretoria Geral já respondeu ao
Comitê encarregado do monitoramento das propostas do 5º Fórum de Gestão sobre
existência de números insuficientes de computadores disponíveis para instalação
nas varas de trabalho que constam com auxílio compartilhado ou exclusivo.
Considerou ainda que tal instalação também depende de outros fatores, como
adequação do mobiliário e parte elétrica nas unidades. Diante do corte orçamentário,
decidiu o Comitê tratar desse assunto quando houver uma melhora nas condições
financeiras do TRT1.
A Sra. Andrea elaborou texto para ofício a ser encaminhado à Presidência
solicitando maior transparência das informações no site do TRT 1 sobre lotação e
movimentação de pessoal. O e-mail foi compartilhado com os demais membros do
Comitê. Deliberou-se pela formalização do ofício, a ser redigido pelo Sr. Maurício.
O Juiz Michel elaborou e entregou aos membros do Comitê um estudo
sobre e equalização da força de trabalho e trabalho à distância, compartilhando-o
com o grupo. Foram apontados alguns itens que deveriam ser atualizadas, o que foi
realizado e compartilhado pelo Juiz Michel nesta semana. O documento deverá ser
analisado até a próxima reunião. O Sr. Bruno ressaltou que existe uma Comissão de
Teletrabalho neste Tribunal presidida pela Juíza Mauren (Resolução no. 58/2015). A
juíza Marise ficou de contatar a presidente da Comissão sobre o andamento dos
trabalhos e informar sobre o estudo realizado pelo colega Michel em análise pelo
Comitê.
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. Não foi possível agendar a reunião
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com a Presidente do TRT1, mas o assunto foi mencionado durante a inauguração da
página do Comitê e sugerido que seja marcado um encontro em breve para
encaminhamento da proposta e adequação ao que já está em andamento sobre o
assunto no CSJT.
O Sr. Amauri suscitou, por e-mail, questões relacionadas à possibilidade
de crédito adicional para o Judiciário para suprir a deficiência do TRT1. Ele noticiou
que em reunião com o Sr. Flávio Clementino, Diretor Geral, foi informado que tudo
está sendo feito para que o TRT1 não feche. Como há informação de um crédito
suplementar a ser liberado à Justiça do Trabalho, deliberou-se por aguardar as
providências e análise do TCU sobre o orçamento.
Foi tratado o assunto sobre certidões de trânsito em julgado no segundo
grau pelo Sr. Maurício com a Lorena e elaborado ofício pela Presidente do Comitê
sobre o tema, o qual foi entregue à Corregedora para as providências cabíveis,
ainda aguardando resposta.
Adiou-se para a próxima reunião a discussão sobre distribuição dos
processos quando há criação de uma nova vara do trabalho, estudo a ser elaborado
pelo Juiz Michael McCloghrie.
Adiada também para a próxima reunião a proposta da Juíza Thereza para
que o Juiz Filipe identifique as questões prioritárias do Fórum de Gestão de 2016
para que este Comitê atue junto ao de Monitoramento.
Considerando a ideia de termos um repositório de laudos periciais e
inspeções no TRT1, suscitada na reunião anterior, a discussão foi adiada em razão
de eventual impacto do estudo a ser realizado pelo Juiz Filipe junto ao Comitê de
Monitoramento.
Deliberou-se pela comunicação, via lista da Amatra 1 e e-mail das varas
do trabalho, sobre inauguração da página do Comitê, resposta sobre o plano de
saúde e sobre o regime de plantão sugerido para o período dos Jogos Olímpicos,
bem como encaminhamento da questão das certidões de trânsito em julgado à
Corregedoria.
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Enviados ofícios para a 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.
Por fim, o Sr. Maurício propôs a divulgação de mensagem sobre os Jogos
Olímpicos, a ser encaminhada a todos os servidores e juízes do TRT1, ficando de
elaborar o texto e compartilhá-lo para aprovação de todos juntamente com a Juíza
Cláudia Márcia.
Eu, Marise Costa Rodrigues, lavrei a presente ata que segue devidamente
assinada por mim.
Em, 08 de julho de 2016.

Marise Costa Rodrigues
Presidente

