ATA DA 13ª 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 quatro de dezembro 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. Sr. Juiz RONALDO DA SILVA CALLADO, Titular da 2ª Vara do Trabalho
de Itaguaí, 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. Sra. Juíza FERNANDA STIPP, Titular da 4ª Vara de Campos dos
Goytacazes, representante eleita pela votação direta pelos magistrados;
MM. Sr. Juiz MICHAEL PINHEIRO McCLOCHRIE, Juiz Substituto, suplente;
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;
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. ANDRÉA CHRISTINA MARCONDES ABDELHAY, suplente do servidor
eleito por votação direta entre servidores deste Tribunal .

Ilmo. Sr. BRUNO HENRIQUE FERNANDES FONSECA, servidor convidado,
Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Institucional – SDE.

1.

Abertos os trabalhos o servidor Maurício entregou ao Presidente Suplente do
Comitê pasta contendo todo o material relativo ao Comitê, pasta esta cujo
original havia sido entregue ao Corregedor Geral do TST quando da correição
neste Regional. Entregou ainda

minuta de relatório sobre as atividades

desempenhadas por este Comitê durante o ano de 2015. O servidor Maurício
informa que em relação ao relatório, já encaminhou uma cópia para a
presidente do Comitê tendo a mesma informado que encaminharia aos
demais integrantes. Por fim, apresentou e entregou uma “pasta de projetos”
para os grupos de atuação já constituídos.

2.

Discutido o projeto de gestão implantado em Piedade/SP, o Comitê decidiu
que tal será oportunamente apreciado por seus membros e em caso de
acolhimento da ideia, encaminhada proposta à Corregedoria. Servidor Bruno
informa que no TRT da 15ª Região a gestão já foi implantada (mediante Ato
da Corregedoria/Presidência) e lá já estão no momento de avaliação de
desempenho.

3.

O servidor Bruno procedeu a entrega de resumo de todos os projetos
estratégicos em vigor no presente regional, ante o Planejamento Estratégico
2015/2020.

4.

Todos os presentes concordam com a aprovação da ata anterior.

5.

Com relação ao seu cumprimento, a Juíza Cláudia afirma que procederá
ofício aos Desembargadores para cumprimento do decidido em 2014 quanto
a eleição direta ao Tribunal, garantindo-se apenas a regulamentação, nos

termos da ata anterior, já que o tema foi incluído em pauta do Pleno do dia
10.12.15.

6.

Quanto a reiteração do ofício para a Presidência no que pertine a lotação de
servidores que tomaram posse no último 13.11, foi discutida a questão de
lotação, sendo que a servidora Andréa sustenta a necessidade de
planejamento da SGP quanto a implementação de servidores, explicando
que, por exemplo, se uma vara sabe que em três meses perderá um servidor
por aposentadoria, deveria ter um planejamento pela SGP para reposição do
servidor.

Discutiu-se a necessidade de implantação de cronograma, bem

como a necessidade de divulgação da lotação ideal de cada vara e não
apenas o claro de lotação. Ficou decidido que não será reiterado o ofício, mas
que este Comitê oficiará pretendendo pela implantação de cronograma para
reposição de servidores e divulgação da lotação ideal no Portal. O ofício será
elaborado pelo Juiz Ronaldo.
7.

Ficou deliberado que será oficiada a SGP para indicação do número ideal de
médicos e posterior solicitação de desenvolvimento de Projeto de Lei.

8.

Quanto a utilização de Excel para a tabela do POA, explica o servidor Amauri
que basta que solicitemos o envio das tabelas neste sistema.

9.

Ajustou-se de reiterar-se o convite ao Ricardo George Afonso Miguel para
comparecimento na próxima reunião e ativação efetiva da rede nacional
cooperação judiciária.

10.

Esclarece a Juíza Fernanda que enviou correspondência para todos os juízes
quanto aos cursos da ESACS.

11.

O servidor Amauri coloca sua preocupação com a implantação da ESACS
com a EJ1, entendendo não serem suficientes as salas de aula que se
pretende implantar, ficando a Juíza Cláudia Márcia com o encargo de ver esta
situação;

12.

A Juíza Cléa informa que, por ter sido eleita Presidente da AMATRA 1, não
participará mais das reuniões deste Comitê e indicará para a Presidência do

TRT 1, posteriormente um substituto como representante da AMATRA 1;
13.

Ficou deliberado que, assim como feito em relação ao ex-presidente do
Comitê, Flávio Alves, encaminharemos ofício para a Presidência do TRT para
que conste nos assentamentos funcionais da Juíza Cléa seu empenho na
participação deste Comitê.

14.

Foram colocados em discussão eventuais projetos de mediação, seja com a
participação de servidores (devidamente treinados), seja com juízes
aposentados, além de outro preventivo de litígios pós-olimpíadas (com a
participação do MPT e DRT). O servidor Maurício ressalta que em relação ao
projeto com a participação dos aposentados já existiu tal iniciativa que foi
interrompida em razão da implantação do Pro Inter.

15.

Decidiu-se pela análise do PE 09 - Projeto Piloto- Unidades de Conciliação no
Interior, Duque de Caxias e aproveitamento do mesmo, implementação no
TRT considerando o aumento de demandas, o que será desempenhado pelo
servidor Maurício e Fernanda.

16.

Ajustou-se propor para a Presidência a implantação de Segundo estagiário de
direito, o que será feito pela Juíza Cláudia.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2015.

RONALDO DA SILVA CALLADO
Presidente Substituto

