
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

Órgão
(Secretaria/Diretoria/Divisão/Setor/Comissão/Comitê/etc)

COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DA ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º
GRAU DE JURISDIÇÃO

Ata de Reunião Nº

03/2021

Processo de Referência

PROAD 0525/2020

1. Identificação da Reunião

Data Início Término Local Coordenador/Secretário

30/09/2021 15:00 17:00 Gabinete da
Presidência / 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 Clóvis Valença Alves Filho Desembargador indicado diretamente pelo
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. Objetivos

Analisar pendências quanto às sugestões de ações sugeridas.

4. Pauta

Tópicos Registros/Deliberações

1.Informações sobre os
encaminhamentos da última
reunião

A) REGISTROS

Fernando informou que, conforme deliberado na última
reunião, foram encaminhados os ofícios 01 e 02/2021 do
Comitê respectivamente para a Presidência e para a Escola
Judicial (documentos 84, 85, 88 e 89 do PROAD 0525/2020).

Os ofícios tinham como objeto sugerir à Presidência e à
Escola Judicial a realização das ações sugeridas e
aprovadas pelo Comitê, mais especificamente:

a) Sugerir à Presidência que os 2 (dois) servidores
excedentes da 11ª Vara do Trabalho em razão da remoção da
atual Juíza Titular, que trouxe consigo dois servidores da vara
de origem, sejam aproveitados para prover as funções de
assistente de juízes substitutos volantes, observada a
preferência na ordem de antiguidade dos magistrados.
b) Sugerir à Presidência que a lotação no 1º Grau ocorra,
preferencialmente, com servidores formados em Direito;
c) Sugerir à Presidência que seja majorada a gratificação do



Coordenador do Núcleo de Distribuição de Mandados;
d) Sugerir à Presidência que seja desburocratizado o
recebimento de servidores cedidos como forma alternativa de
aumento da mão de obra das unidades;
e) Sugerir à Escola Judicial que as capacitações do pessoal
das varas seja temática, de cunho estritamente prático, e
obrigatória a pelo menos 1 servidor de cada unidade.
(detalhes no documento 47 do PROAD 0525/20).

A respeito desses encaminhamentos, informou-se o seguinte:

a) No que concerne aos assistentes dos juízes volantes a
situação foi resolvida por meio do PROAD 4193/2021, que
tem como objeto a nomeação de novos servidores. No
referido PROAD, a Presidência proferiu despacho destinando
3 (três) cargos de analista judiciário - área judiciária para
ocupar as funções comissionadas de assistente dos três
Juízes volantes.

b) Quanto à desburocratização dos procedimentos para
recebimento de servidores cedidos dos municípios, tramita no
PROAD 2166/2021 proposta de alteração da regulamentação
dos procedimentos relativos ao reembolso dos municípios de
modo mais simplificado que o atualmente vigente. A proposta
deve ser apreciada pela Presidência até o fim do mês de
outubro.
Neiara lembrou que existe auditoria em curso do TCU sobre
a matéria e que seria interessante avaliar os aspectos
suscitados na auditoria.

2. Ações sugeridas e pendentes de
apreciação pelo Comitê

A) REGISTROS
A.1.

Ação sugerida: Aumento da quantidade de estagiários das
varas, de modo que fiquem, no total, 5 estagiários de nível
superior (preferencialmente direito) e 1 de nível médio

Situação na última reunião: Pendente de apreciação -
solicitação de informações das áreas técnicas do Tribunal

Discussão: Neiara informou que os contratos de estágio
totalizam cerca de 3 milhões por ano e o TRT7 é um dos
tribunais com maior número de estagiários entre todos os
regionais.
Colocada em deliberação a questão, os membros presentes
se manifestaram por REJEITAR a proposta no presente
contexto.
____________________

Ação sugerida: Aumentar o quadro da DEULAJ



Situação na última reunião: Sobrestado até que o tribunal
tenha um dado concreto de quantos cargos de servidores
poderá prover

Discussão: Foi informado que a Presidência, por meio de
despacho no PROAD 4193/2021, que trata sobre o
provimento de cargos autorizados pelo CSJT, destinou 2
(dois) cargos entre os servidores nomeados para a DEULAJ.
Os membros do Comitê entenderam que, com isso, a
questão ficou superada.
_____________________

Ação sugerida: Aumento da bolsa de estágio

Situação na última reunião: Pendente de apreciação -
solicitação de informações das áreas técnicas do Tribunal

Discussão: Neiara informou que os contratos de estágio
totalizam cerca de 3 milhões por ano e o TRT7 é um dos
tribunais com maior número de estagiários entre todos os
regionais.
Colocada em deliberação questão, os membros presentes
se manifestaram por REJEITAR a proposta no presente
contexto.
_____________________

Ação sugerida: Divulgação e estímulo à utilização dos
sistemas de coleta de dados disponíveis (Sicond, E-Gestão
etc) pelos órgãos administrativos e judiciais do TRT7
(Corregedoria, Divisão de Precatórios, DEULAJ etc), com
vistas a possibilitar a obtenção de dados estatísticos e outras
informações de forma centralizada

Situação na última reunião: Sobrestado

Convidar os diretores para a próxima reunião
__________________________

Ação sugerida: Implementação efetiva do juízo de
cooperação, com vistas a agilizar e racionalizar o julgamento
dos processos judiciais com características similares, a partir
do uso de jurimetria

Situação na última reunião: Pendente de apreciação

Adiar

3. Pedido de disponibilização de
um oficial para o Fórum do Cariri

A) REGISTROS
A.1.
Dr. Ronaldo ressaltou que é importante dar um retorno para



os oficiais do Cariri quanto ao pleito enviado para o Comitê,
tendo em vista que no PROAD 4193/2021 a Presidência do
Tribunal destinou um cargo de oficial para o Fórum do Cariri.

B) DELIBERAÇÕES
B.1 Proposta: Comunicar aos oficiais de justiça do Fórum do
Cariri a destinação de um cargo de oficial de justiça para o
Fórum do Cariri.

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

5. Próximas Ações

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

Comunicar os oficiais do Fórum do Cariri sobre
a disponibilização de um oficial conforme
definido no PROAD 4193/2021

Mário

Convidar Diretores de Secretaria para a
próxima reunião

Mário

6. Próxima Reunião

Data Início Término Local Coordenador/Secretário

25/11/2021 15:00 16:30 Gabinete da
Presidência

Des. Durval / Fernando
Freitas

7. Presenças

Nome Presença

Desembargador Durval César de Vasconcelos
Maia

Presente

Desembargador Clóvis Valença Alves Filho Presente

Juiz do Trabalho Ronaldo Solano Feitosa Presente



Juíza do Trabalho Daiana Gomes Almeida Ausente justificadamente

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 (representado por
Kelma Lara)

Presente
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