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1. Identificação da Reunião

Data Início Término Local Coordenador/Secretário

18/05/2021 15:00 17:00 Google Meet Des. Durval / Fernando
Freitas

2. Participantes/Convidados

Nome
Órgão que representa nesta reunião

(Secretaria/Diretoria/Divisão/Comissão/Comitê/
Entidade de classe/etc)

Desembargador Durval César de Vasconcelos
Maia

Desembargador escolhido pelo Tribunal a partir
de lista de inscritos

Desembargador Paulo Régis Machado Desembargador indicado diretamente pelo



Botelho Tribunal

Juiz do Trabalho Ronaldo Solano Feitosa Juiz eleito por votação direta dos pares

Juíza do Trabalho Daiana Gomes Almeida Juíza eleito por votação direta dos pares

Juiz do Trabalho Hermano Queiroz Júnior representante da AMATRA7

Fernando Antônio de Freitas Lima Servidor escolhido pelo Tribunal Pleno a partir
de lista de inscritos

Neiara São Thiago Cysne Frota Servidora indicada diretamente pelo Tribunal
Pleno

Francisco Patrício Pinheiro Servidor eleito por votação direta dos pares

Mário Antônio Reis Bezerra Servidor eleito por votação direta dos pares

Charles da Costa Bruxel Representante do SINDISSETIMA

3. Pauta

Tópicos Registros/Deliberações

1. Apreciar as sugestões enviadas
por magistrados e servidores;
trabalhar sugestões relacionadas
ao orçamento.

A) REGISTROS
A.1. Fernando informou que após a expedição de ofício
circular dirigido às varas do trabalho e a realização de
campanha mediante notícia na internet, houve apenas duas
manifestações: uma assinada por 12 (doze) diretores de
secretaria (documento 47) e outra assinada por um oficial de
justiça do fórum do Cariri (documento 50).

As sugestões mencionadas foram lidas atentamente. Dr.
Ronaldo e Dr. Durval ponderaram que todas as sugestões
parecem adequadas aos eixos de atuação do Comitê,
conforme estabelecido na Resolução CNJ nº 194.

Foi lembrado, por outro lado, que tramita atualmente, no
âmbito do CSJT, projeto de resolução que tem como objeto a
reestruturação administrativa dos Tribunais Trabalhistas.
Portanto, os membros do Comitê entenderam que as
sugestões que tratam sobre equalização de força de trabalho,
alocação de servidores em unidades judiciais ou estrutura de
funções dessas unidades devem ser tratadas somente após a
conclusão dos trabalhos no âmbito do CSJT e a efetiva
publicação da norma que se encontra em discussão.

Destacou-se que, a despeito da intenção do CSJT em
regulamentar as estruturas de unidades judiciais e
administrativas, algumas sugestões dizem respeito a outros



aspectos da atuação do Comitê, os quais podem ser tratados,
independentemente da publicação de resolução por parte do
CSJT.

Fernando sugeriu que, antes de se apreciar em definitivo o
mérito das sugestões enviadas, o Comitê elabore planilha
correlacionando as ações sugeridas com os eixos de atuação
definidos na Resolução CNJ nº 194. Sugeriu-se, outrossim,
que, após a elaboração da planilha, os membros do Comitê
acostem suas próprias sugestões, a fim de que todas as
sugestões, devidamente correlacionadas com os eixos de
atuação, sejam apreciadas na próxima reunião.

Dra. Daiana lembrou da importância de se implementar no
Tribunal o juízo de cooperação, o que pode trazer benefícios
para a agilização e racionalização de processos judiciais com
características similares, a partir do uso de jurimetria.

Dr. Ronaldo, Dra. Daiana e Dr. Hermano ressaltaram a
necessidade de disponibilizar novos notebooks para os
magistrados, tendo em vista que os atuais não estão
atendendo às necessidades da primeira instância.

B) DELIBERAÇÕES
B.1 Proposta:

1) Elaborar planilha com ações relacionadas a cada linha
de atuação estabelecida na Resolução CNJ nº 194,
inserindo as sugestões apresentadas no PROAD,
para apreciação na próxima reunião.

2) Aguardar a resolução do CSJT sobre a
reestruturação, no que concerne às sugestões que
envolvem a equalização da força de trabalho.

3) Cientificar as pessoas que enviaram sugestões acerca
das deliberações tomadas.

Deliberação: Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram
ACATAR a proposta.

2. Dr. Paulo Régis anunciou a
incompatibilidade entre as
atribuições da Corregedoria com
as competências do comitê.

A) REGISTROS
A.1. Foi comunicado que o Des. Paulo Régis, membro titular
do Comitê escolhido diretamente pelo Tribunal Pleno,
solicitou sua saída do Comitê, em face de incompatibilidade
entre as atribuições da Corregedoria e as competências do
comitê.

B) DELIBERAÇÕES
B.1 Proposta: Propor que a Presidência submeta ao Tribunal
Pleno a recomposição do comitê, mediante a indicação de



um magistrado para a vaga deixada pelo Des. Paulo Régis.

Deliberação: Os presentes, por UNANIMIDADE, decidiram
ACATAR a proposta.

4. Próximas Ações

Ação (o quê) Responsável (quem) Prazo (Quando)

Levar ao conhecimento da Presidência a
proposta de recomposição do comitê

Fernando 21.05.21

Elaborar planilha de correlação das ações
sugeridas com as sugestões encaminhadas

Fernando 21.05.21

Comunicar aos servidores que encaminharam
sugestões as deliberações da reunião.

Fernando 21.05.21

5. Próxima Reunião

Data Início Término Local Coordenador/Secretário

07/07/2021 15:00 16:30 A definir Des. Durval / Fernando
Freitas

6. Assinaturas

Nome Presença

Desembargador Durval César de Vasconcelos
Maia

Presente

Desembargador Paulo Régis Machado
Botelho

Ausente justificadamente

Juiz do Trabalho Ronaldo Solano Feitosa Presente

Juíza do Trabalho Daiana Gomes Almeida Presente

Juiz do Trabalho Hermano Queiroz Júnior Presente

Fernando Antônio de Freitas Lima Presente

Neiara São Thiago Cysne Frota Presente



Francisco Patrício Pinheiro Presente

Mário Antônio Reis Bezerra Presente

Charles da Costa Bruxel Presente
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