
RELATÓRIO DE ATIVIDADES - ANO 2015
COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA DE PRIORIZAÇÃO DA 1ª INSTÂNCIA NO

ÂMBITO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

Pelo presente,  os membros do Comitê de Priorização da 1ª Instância do Tribunal  Regional  do
Trabalho da 2ª Região apresentam o relatório das atividades desenvolvidas no ano de 2015.

Após a eleição dos membros do Comitê e a publicação da Portaria GP nº 37/2015, que os designou,
tiveram início os trabalhos, realizando-se reuniões periódicas, nas quais se debateu a respeito das
regras de atuação do próprio Comitê, das dificuldades enfrentadas para o seu estabelecimento como
órgão dentro da estrutura do TRT-2 e, sobretudo, dos principais problemas enfrentados pela 1ª
instância e sobre os projetos e soluções que podem ser apresentados por este grupo.

Logo após o início das atividades, constatou-se a necessidade de o Comitê Gestor Regional ter um
regimento interno, que disciplinasse de forma oficial seu funcionamento e a dinâmica de sua relação
com outros órgãos e instâncias do próprio Tribunal. Sob esse contexto, foi elaborada minuta do
regimento interno e encaminhada à presidência do Tribunal,  que após análise da presidência e
sugestão de alterações, fora editado em 18/12/2015 (Ato GP nº 01/2016, publicado em 07/01/2016).

Com o  intuito  de  promover  a  integração  do  Comitê  aos  projetos  relativos  à 1ª  instância  em
andamento  no  TRT-2,  difundir  a  atuação do  grupo,  coletar  informações  e  debater  assuntos  de
interesse da 1ª instância, foram empreendidas as seguintes ações:

Ofícios enviados:

- Ofício à Desembargadora Presidente do TRT-2, solicitando a determinação de envio ao Comitê
das  informações  necessárias  sobre  os  projetos  em  andamento  no  Tribunal,  relacionados  à  1ª
instância.

- Ofício à Desembargadora Presidente do TRT-2, solicitando a participação de seus membros nas
reuniões mensais referentes à elaboração do Regulamento Geral que fixará a reforma administrativa
deste Tribunal, em especial no tocante à redistribuição das lotações de servidores e respectivas FC’s,
sob coordenação da Assessora da Presidência, Dra. Maria Doralice Novaes;

-  Ofício  à  Desembargadora  Presidente  do  TRT-2,  solicitando  que  o  Comitê  seja  previamente
informado das datas, horários e temas das reuniões do Comitê de Planejamento e Gestão, bem como
das  reuniões  das  equipes  multidisciplinares  realizadas  pelos  Coordenadores  dos  Objetivos
Estratégicos.

-  Ofício  à  Desembargadora  Presidente  do  TRT-2,  indicando  os  membros  do  Comitê  para
participarem dos trabalhos do Comitê de Planejamento e Gestão por indicação nos termos do art. 2º,
III do Ato GP nº 28/2010.

- Ofício à Desembargadora Presidente do TRT-2, solicitando a tramitação em regime de urgência na
publicação de seu Regimento Interno.

- Ofício à Desembargadora Presidente do TRT-2, solicitando a adesão ao Termo de Cooperação
Técnica- TCOT nº 20/2014 firmado entre o Conselho Nacional de Justiça - CNJ e a Serasa S/A, que
viabiliza o envio de ordens judiciais e o acesso às respostas da Serasa, via internet, por meio do
sistema SERASAJUD.



-  Ofício  ao  Corregedor  Geral  da  Justiça  do  Trabalho –  Ministro  João  Batista  Brito  Pereira,
solicitando a formação de força tarefa, com auxílio do Comitê Gestor Nacional do PJe-JT, instituído
pela Resolução nº 94/2012 do CSJT, e com o apoio de todos os setores envolvidos na implantação
do processo eletrônico no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em regime de urgência, com
a finalidade  de  capacitar  de  forma prévia  e  específica  os  servidores  para  o  Processo Judicial
Eletrônico.

Reuniões realizadas:

-  Reunião  solicitada  por  um grupo  de  juízes  da  Zona Leste,  a  fim  de  levantar  as  principais
dificuldades enfrentadas por magistrados e servidores naquela localidade.

-  Reunião  com  o  Exmo.  Ministro  Corregedor  Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  externando  as
dificuldades enfrentadas para o estabelecimento do Comitê.

-  Reunião  com a  Exma.  Sra.  Coordenadora  da  reforma  administrativa  do  TRT-2,  Dra.  Maria
Doralice Novaes, para coleta de informações sobre o andamento do projeto.

- Encaminhamento de ofício ao Comitê de Planejamento e Gestão, solicitando a participação ao
Comitê de Priorização dos projetos de interesse da 1ª instância.

-  Foram  realizadas  7  (sete)  reuniões  ordinárias  do  Comitê no  ano  de  2015,  cujas  atas  serão
disponibilizadas ao público pela administração, por meio de publicação no DOE.

Abaixo cronograma do funcionamento do Comitê no ano de 2015:

26/03/2015 
Publicado o Ato GP nº  05/2015,  que instituiu  o  Comitê Gestor  Regional  para  implantação da
Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e o Comitê Orçamentário de 1º
Grau de Jurisdição no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

24/04/2015 
Publicado o edital que disciplinou a forma de eleição dos integrantes do Comitê Gestor Regional
para implantação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Comitê
Orçamentário de 1º Grau de Jurisdição, instituídos pelo Ato GP nº 5/2015.

16/06/2015
Publicada a  Portaria GP nº 37/2015, que designou os membros do Comitê Gestor Regional para
implantação da Política Nacional  de Atenção Prioritária ao 1º Grau de Jurisdição e do Comitê
Orçamentário de 1º Grau de Jurisdição, instituídos pelo Ato GP nº 5/2015.

18/06/2015
1ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Apresentação dos membros do Comitê e debate sobre seu funcionamento
Encaminhamentos:
* Formação de equipe para redigir o regimento interno do Comitê
* Redação de lista com assuntos de interesse para debate com magistrados e servidores

05/08/2015



2ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Discussão da Minuta do Regimento Interno e outros assuntos
Encaminhamentos:
* Envio de ofício à Presidência do Tribunal, contendo a minuta do regimento interno e solicitando
informações sobre os projetos em andamento no âmbito do TRT 02.
* Agendamento de reunião com os juízes do Fórum da Zona Leste

27/08/2015
3ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Definição das áreas de atuação do Comitê e assuntos pertinentes à 1ª instância.
Encaminhamentos:
* Formação de grupos de trabalho no âmbito do Comitê, dedicados aos temas da adequação da
força de trabalho e melhorias de processos e práticas da 1ª instância.
* Início da organização de seminário a ser realizado com  servidores e magistrados

17/09/2015
4ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Apresentação do projeto orçamentário do TRT e análise do questionário enviado pelo CSJT
relativo a priorização do 1º grau.
Encaminhamentos:
* Agendamento de Reunião com o ministro corregedor do TST
* Encaminhamento da norma do CPG aos membros do Comitê

08/10/2015
5ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Reunião com o corregedor geral da JT.  Questionário do CNJ. Análise da Reunião com a Dra.
Maria Doralice Novaes. Outros assuntos pertinentes ao Comitê.
Encaminhamentos:
* Desenvolvimento de projeto do banco de diligências para envio ao Tribunal
* Ofícios para NGEP e para Dra. Maria Doralice.

12/11/2015
6ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Discussão dos projetos que serão apresentados pelo Comitê ao Núcleo de gestão estratégica
Encaminhamentos:
* Desenvolvimento de projetos para envio ao Comitê de Planejamento e Gestão - CPG

04/12/2015
7ª Reunião do Comitê Gestor Regional.
Pauta: Ofícios  enviados  pela  Presidência.  Reunião  de  Análise  Estratégica  do  Comitê  de
Planejamento e Gestão. Outros temas de interesse do Comitê
Encaminhamentos:
*Envio de ofício aos coordenadores dos grupos do CPG
*Esboço do Relatório de atividades de 2015

Projetos apresentados ao Comitê de Planejamento e Gestão - CPG:

- Criação de Banco de dados eletrônico de convênios e diligências;

- Redistribuição de FC-05 (função comissionada) para os servidores que trabalham como auxiliares
dos Juízes do Trabalho Substitutos;



- Capacitação preliminar  PJe-JT aos gestores das unidades judiciárias fórum  Ruy  Barbosa para
integração da pauta de audiências ao processo eletrônico

Solicitação à Presidência de adesão a convênio:

- SERASAJUD;
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