PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição
e-mail: comitevalorizacaoprimeirograu@trt1.jus.br

ATA DA 22ª 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 09 dias do mês de setembro 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 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;
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; e
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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.
1. Aprovada a ata da 21ª reunião, assinada no ato.
2. Deliberado que o Sr. Maurício encaminhará ofício à Assessoria de
Imprensa e Comunicação - AIC para implementação de um plano de comunicação
da página do Comitê na internet do TRT1, para dar maior publicidade às suas ações
e incentivar a interação com os interessados.
3. A Juíza Marise comunicou o deferimento pelo Órgão Especial de seu
afastamento para estudo pelo período de nove meses, a partir de outubro de 2016, o
que gerará seu afastamento da presidência do Comitê. O fato será comunicado nos
próximos dias à Presidência do TRT1, registrados os agradecimentos a todos os
participantes pelo empenho e atenção com que assumiram e realizaram as ações
propostas em sua gestão.
4. Aprovado o encaminhamento ao Comitê de Teletrabalho do estudo
realizado pelo colega Michael sobre o tema, o que será realizado pelo Sr. Maurício.
5. Sobre a participação do Comitê de Valorização na restruturação da
CAEP, deliberou-se que a Juíza Cláudia Márcia avaliará a necessidade e
oportunidade, juntamente com o servidor responsável, Sr. Fábio. O Sr. Bruno
informou que o projeto de restruturação está paralisado aguardando normatização
do CSJT sobre mediação e outros temas relacionados às atividades da CAEP.
6. Houve discussão sobre a precariedade do funcionamento do PJE no
último mês e o requerimento da Amatra 1 para suspensão prazos para juízes e para
fins de correição nas varas do trabalho, concluindo-se pelo encaminhamento de
ofício à Presidência do TRT1 reforçando o requerimento. (Prejudicado porque
publicado o Ato no. 94/16 no mesmo dia suspendendo os prazos).
7. Sobre a instalação de alarmes e responsabilidade pelo monitoramento,
questão trazida pelo Sr Amauri, deliberou-se pela expedição de ofício à Presidência
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apontando a responsabilidade do setor de segurança e a posição contrária do
Comitê quanto à delegação dessa responsabilidade aos juízes e diretores das varas
do trabalho, com cópia ao Comitê de Segurança e Sindicato dos Servidores. O
Ofício será elaborado pelo Juiz Filipe, após conversa com o Juiz Marcelo Segal.
8. Foi comunicada a resposta negativa da Presidência sobre a
formalização de contratos com os estagiários na área de contabilidade, em razão do
corte orçamentário, apesar da disponibilidade da Escola Judicial 1 sobre o assunto.
9. Sobre o fim do contrato dos estagiários de Direito, atendendo à
solicitação por e-mail do Sr. Luiz Fernando Onofre Teixeira, da 5ª.VT/Rio de Janeiro,
deliberou-se pelo encaminhamento do e-mail à ESACS para esclarecimento do
motivo da não contratação de outro estagiário em reposição, comunicando ao
solicitante a providência e a resposta, o que será providenciado pelo Sr. Maurício.
10. Analisada a questão da configuração das impressoras, exposta pela
servidora Bibiana Gill, Diretora da 3ª.VT/Niterói, em e-mail direcionado ao Comitê,
concluiu-se pelo encaminhamento do problema ao SST e TI, com cópia à servidora,
para esclarecimentos e pedido de providências para facilitar o trabalho nas unidades
afetadas. Segundo a servidora, os computadores reconhecem as impressoras pelo
IP e esse muda cada vez que elas são ligadas, gerando a impressão de trabalho
aleatoriamente nas impressoras da unidade e até em outras unidades. O
encaminhamento será feito pelo Sr. Maurício.
11. Considerando a iniciativa do TJRJ sobre reuniões regionais sobre as
necessidades do primeiro grau de jurisdição, veiculada no e-mail do Comitê pelo Sr.
Maurício, a Juíza Thereza propôs que se fizesse uma reunião na sede do TRT na
Rua do Lavradio, convidando juízes e servidores para propostas de ações do
Comitê, o que foi aprovado. Escolhido o dia 17 de novembro de 2016, às 15h. A
Juíza ficou de fazer a divulgação do encontro e do seu objetivo, incentivando
propostas dentro do plano de ações do Comitê.
12. 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
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membros do Comitê e deliberou-se pela formalização do ofício, o qual foi redigido
pelo Sr. Maurício e apresentado neste ato. Aprovado para envio.
13. A Juíza Maria Thereza tinha proposto, o que foi acolhido pelo Comitê,
sobre sua atuação 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. Apesar de exposta a ideia à Presidência e ao Comitê de Gestão de
Execução, a proposta não teve seguimento e, diante da proximidade da semana
designada, foi suspensa por ora.
14.Manteve-se o adiamento para uma 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.
15. “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.
16. Foram discutidas as propostas da servidora Kellen Kris, via e-mail,
concluindo-se, sobre o primeiro item, relacionado à criação de grupo de servidores
para atuação em licenças médicas do quadro permanente das unidades, que há
diretriz do Fórum sobre o assunto, o que será analisado pela Juíza Cláudia.
Acolhida a segunda proposta, relacionada à criação de norma que determine que os
ofícios e demais documentos físicos, relacionados a feitos do PJe, sejam recebidos
nas divisões de apoio/distribuidores, escaneados nestas unidades e remetidos
apenas os arquivos digitais às Varas para processamento. O Ofício será redigido
pela Juíza Cláudia.
17.A Juíza Thereza propôs o encaminhamento à Corregedoria de ofícios
para esclarecimentos sobre os auxílios exclusivos e compartilhados, porque nos
primeiros há associação de outra vara e porque a vara associada também recebe
auxílio exclusivo. A Juíza Thereza redigirá o ofício e se propôs a ir conversar com a
Corregedora sobre o tema para esclarecimento aos interessados.
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18. O Comitê deliberou por comunicar e incentivar a participação dos
juízes na elaboração do orçamento de 2017, proposta já nas varas de trabalho, o
que será realizado na próxima semana pelo Juiz Filipe.
O Sr. Felipe, com orientação o Sr. Bruno, estudará a inclusão de
orçamento para o Comitê, conforme previsto no art.9º.do Ato 80/2014, que instituiu o
Comitê, com previsão de cursos de capacitação.
19. Alterada a data da próxima reunião do Comitê para 14 de outubro de
2016. A comunicação da alteração à Presidência do TRT1 para disponibilização do
Salão Nobre e para liberação dos servidores será providenciada pelo Sr. Maurício.

Encaminhamentos:
Membro:
Juíza Marise Costa
Juíza Dalva Macedo
Juíza Maria Thereza.

Ação:

Divulgação reunião na
Lavradio ( item 11)
Ofício e esclarecimento
auxílios junto à
Corregedoria ( item 17)

Juiz Ronaldo Calado
Juíza Cáudia Márcia

Juiz Filipe Ribeiro

Atuação junto à CAEP
sobre restruturação ( item
5)
Resposta e diligências
sobre o e-mail da Kellen (
item 16)
Elaborar ofício sobre
monitoramento de alarmes
nas unidades ( item 7)
Estudar as ações em
conjunto com Comissão de
Monitoramento Diretrizes (
item 15)
Incentivo à participação
dos juízes no projeto
orçamentário para 2017 (

Data de entrega:

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
Comitê Regional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição
e-mail: comitevalorizacaoprimeirograu@trt1.jus.br

item 18)
Juiz Michael McCloghrie
Servidor Amauri Pinheiro
Servidor Maurício
Nogueira

Ofícios para AIC ( item 2)
e ESACS ( item 9).
Ofício para SSTI e resposta
e-mail Bibiana ( item10)
Encaminhar o trabalho
final do Juiz Michael sobre
teletrabalho para Juíza
Mauren do Comitê de
Teletrabalho ( item 4)

Servidora Andréa Christina
Servidor Felipe Vianna

Estudo do orçamento para
o Comitê.

Eu, Marise Costa Rodrigues, lavrei a presente ata que segue devidamente
assinada.
Em, 09 de setembro de 2016.

Marise Costa Rodrigues
Presidente

