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APRESENTAÇÃO
Nos termos do art. 6º, X, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, apresento, nas páginas seguintes, relatório circunstanciado contendo as atividades
desenvolvidas no biênio 2016-2018, período durante o qual exerci o mandato de CorregedorGeral da Justiça do Trabalho.
Destaco, durante a Gestão, os ganhos obtidos com o gerenciamento do Extrator de Dados
do PJe por esta Corregedoria-Geral; a implantação da política que sistematizou e conferiu
celeridade ao suporte do Sistema e-Gestão e do Módulo Extrator de Dados do PJe; os resultados
das atividades do grupo de trabalho gt-AutomaçãoPJe instituído para melhorar o desempenho
do sistema; e a criação do grupo técnico gte-Gestão, que deu agilidade ao atendimento das
respectivas demandas.
Além dessas inovações, ressalto o lançamento dos Sistemas e-Gestão 2.0, incluindo a versão
de 9 de fevereiro de 2018 do Manual de Orientações de 1º e 2º Graus, novo formato de
apresentação e o novo layout de relatórios, e do Sistema Bacenjud Digital JT, por meio do qual
tornou-se possível que os pedidos passassem a ser realizados por meio eletrônico.
Ainda em destaque, foi elaborado o primeiro Manual de Organização da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, com a finalidade de reunir, de forma sistematizada, o conhecimento
necessário para auxiliar as futuras gestões ao assumir a função corregedora com as
particularidades que apresenta, bem como guiar aqueles que busquem essas referências, e o
Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho, ferramenta de fundamental
importância para a gestão das varas do trabalho do país.
As correições ordinárias, realizadas uma vez em cada um dos 24 Tribunais Regionais do
Trabalho durante o mandato, buscaram enfocar a atuação jurisdicional, o que culminou no

acréscimo de três importantes temas imprescindíveis à Justiça do Trabalho: a Conciliação, a
Responsabilidade Institucional e a Efetividade da Execução.
Em decorrência das visitas correicionais, busquei promover um controle mais acurado
a respeito do cumprimento das recomendações constantes em ata, bem como instituí
inspeções permanentes.
Resta descrito neste relatório dados relativos a correições parciais, pedidos de providência
e consultas, destacando algumas das principais decisões, ao Sistema Bacen Jud e às
demandas do Conselho Nacional de Justiça, além das atividades desenvolvidas no tocante
às Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e Complementos com Acréscimos da
Justiça do Trabalho.
Em síntese, seguindo os ensinamentos do Ministro Orlando Teixeira da Costa, no desempenho
das atribuições de Corregedor-Geral procurei atuar como conselheiro, não como um
fiscal intimidador da atividade jurisdicional, transmitindo, porque mais experiente, parte do
conhecimento que hauri ao longo da atividade jurisdicional e da própria vida; procurei me
limitar mais ao bom conselho, à boa recomendação, que a ditar os passos que devem ser
dados pelo magistrado de 2º grau.
Imbuído deste espírito guiei minha gestão à frente da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho.
Brasília-DF, março de 2018.
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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1. destaques
da gestão
wwGerenciamento do Extrator de Dados do PJe
Durante o primeiro ano de gestão, a funcionalidade Extrator de Dados do Processo Judicial
Eletrônico - PJe, antes da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, passou
a ser da Corregedoria-Geral, conforme estabelecido no Ato Conjunto nº 1, de 04/05/2016,
que definiu, em seu art. 1º, que a Plataforma Tecnológica do Sistema de Gerenciamento
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão), composta
pelos Módulos Principal, Visualizador Estatístico e Extrator de Dados, seria administrada pela
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Em razão dessa alteração e considerando a necessidade de designação de equipe de trabalho
executiva para fazer cumprir as diretrizes formuladas pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho e as estratégias definidas pelo Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão, foi editado
o Ato nº 6, de 10/05/2016, que constituiu Grupo Técnico de Aperfeiçoamento do Módulo de
Extração de Dados do Sistema PJe para o Sistema e-Gestão – gt-Extrator, responsável por sua
gestão técnica, de forma a garantir a adequação às necessidades do Sistema de Gerenciamento
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão.
A edição de tais atos possibilitaram que fossem liberadas, durante a gestão, seis versões do
Extrator de Dados do PJe para o Sistema e-Gestão, contendo diversas correções, melhorias e
recursos de aprimoramento do processo de integração entre esses sistemas.
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Versões

Datas das Releases

Extrator 2.1

18/11/2016

Extrator 2.2

24/02/2017

Extrator 2.2.1

24/05/17

Extrator 2.3

05/09/2017

Extrator 2.3.1

20/11/2017

Extrator 2.3.2

29/12/17

wwImplantação da Política de Suporte de
Suporte ao Sistema e-Gestão e ao Módulo
Extrator de Dados
A implantação da Política de Suporte ao Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) bem como ao Módulo de
Extração de Dados do Sistema PJe para o e-Gestão (Extrator de Dados) foi outro destaque
de 2016 (Ato nº 7/CGJT, de 23/06/2016). A política estabeleceu regras, elementos, papéis e
procedimentos a serem observados pelos Tribunais Regionais do Trabalho para obtenção de
suporte técnico ao Sistema e-Gestão bem como ao Módulo de Extração de Dados do Sistema
PJe para o Sistema e-Gestão, adotando o software JIRA/TST para o monitoramento de tarefas
e o acompanhamento de projetos, com o fim de garantir o gerenciamento de todas as suas
atividades em um único lugar.
Por conseguinte, todos os registros de ocorrências para fins de suporte ao Sistema e-Gestão,
bem como ao Extrator de Dados, passaram a ser feitos por meio do JIRA/TST, ocasionando
maior celeridade e efetividade ao Sistema e-Gestão.
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Fluxograma de Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema e-Gestão
Comitê Gestor
Nacional do
Sistema
e-Gestão

Todas

Comitê Gestor
Regional do
Sistema
e-Gestão

Todas

JIRA
Usuário TRT

2

5

4

1

6

gte-Gestão

3

Corregedoria-Geral
da Justiça
do Trabalho

6

2

gte-Gestão

3

2

4

Secretaria
de Tecnologia
da Informação
do TST

5

5

Todas

3

Coordenadoria
de Estatística e
Pesquisa do TST

1

Dúvida Negocial

2

Dúvida de TI

3

4

Melhoria

Serviço

5

Defeito | Erro

6

Serviço de Estatística

Após a criação da referida política até o final da gestão, das 1.737 demandas (issues) criadas,
foram solucionadas 1.652, das quais 90 sugestões de melhoria, 101 dúvidas negociais, 359
defeitos, 676 serviços de tecnologia da informação, 148 dúvidas de tecnologia da informação,
60 serviços de relatórios, 16 alterações de composição de comitês regionais e 204 atas de
reunião de comitês regionais.
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Mês/Ano

Issues Criadas

Issues Resolvidas

jun/16

11

4

jul/16

61

45

ago/16

83

61

set/16

104

108

out/16

88

89

nov/16

103

103

dez/16

95

70

jan/17

62

66

fev/17

169

136

mar/17

124

140
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abr/17

77

62

mai/17

76

83

jun/17

85

91

jul/17

77

66

ago/17

99

108

set/17

96

111

out/17

81

73

nov/17

98

68

dez/17

63

64

jan/18

82

102

fev/18

3

2

Total

1737

1654

wwInstituição do Grupo de Trabalho
gt-Automacão PJe
Devido à necessidade de reduzir a quantidade de movimentos, complementos de movimentos,
tarefas e nós no Processo Judicial Eletrônico – PJe, com o fim de melhorar seu desempenho,
dando máxima eficácia ao art. 194 do Código de Processo Civil, sem prejuízo do controle estatísticoprocessual do movimento judiciário e da atuação jurisdicional dos 1º e 2º graus da Justiça do
Trabalho, de interesse da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, foi instituído por meio do
Ato Conjunto TST.CSJT.GP.CGJT nº 24, de 12/05/2017, o grupo de trabalho gtAutomacaoPJe.
Como resultado das atividades desempenhadas pelo referido grupo, que se reuniu nos dias 30 e 31 de
maio e 14, 21 e 22 de junho de 2017, foi proposta a desativação, para o Processo Judicial Eletrônico,
de 389 (trezentos e oitenta e nove) movimentos, complementos e valores de complementos,
representando diminuição de quase 40% (quarenta por cento) do total de itens atualmente existentes
nas Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos da Justiça do Trabalho.
As alterações propostas acarretaram a necessidade de exclusão de, respectivamente, 105
(cento e cinco) e de 37 (trinta e sete) itens dos Manuais de Orientações do Sistema e-Gestão
de 1º e 2º graus, atingindo integralmente o objetivo proposto.
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wwInstituição do Grupo Técnico gte-Gestão
Com intuito de dar agilidade ao atendimento das demandas relativas à Política de Suporte do Sistema
de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão
bem como do Módulo de Extração de Dados do Sistema PJe-JT para o Sistema e-Gestão (Extrator
de Dados), disposta no Ato n° 7/GCGJT/2016, bem como de criar uma equipe de trabalho executiva
com atribuição fazer cumprir as diretrizes estabelecidas pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, foi instituído pelo Ato GCGJT nº 10, de 21/08/2017, o grupo técnico – gte-Gestão.
O grupo técnico, além especificar as regras de negócio relativas ao e-Gestão, promovendo as
alterações necessárias nos manuais de orientações aos usuários, acompanhar e monitorar a
adequação do conteúdo jurídico do Sistema e-Gestão às normas legais de direito material e
processual, coordenar e acompanhar projetos voltados à evolução da Plataforma Tecnológica
do Sistema e-Gestão, com a avaliação de oportunidades de melhoria, adotar as providências
necessárias ao cumprimento de demandas de interesse da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, especificar e gerenciar os requisitos do Módulo de Extração de Dados do Sistema
Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT para o Sistema e-Gestão, coordenar os testes e demais
procedimentos inerentes à homologação de novas versões do Módulo de Extração de Dados
do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe-JT para o Sistema e-Gestão e demandar à
Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de adotar
as providências pertinentes ao desenvolvimento e à manutenção da Plataforma Tecnológica
do Sistema e-Gestão, absorveu as atribuições do gt-Extrator, instituído anteriormente pelo
Ato CGJT nº 6, de 10/05/2016, ficando, dessa forma, responsável por analisar as dúvidas
negociais e as sugestões de melhoria relativas ao Sistema e-Gestão e ao Extrator de Dados.

wwSistema e-Gestão 2.0
Além dos novos manuais do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias
da Justiça do Trabalho – e-Gestão liberados durante o ano de 2016, contemplando dados relativos ao
Provimento CGJT nº 03/2015 e às novas classes criadas pela nova edição do Código do Processo Civil,
entre outras alterações, a partir do dia 9 de fevereiro de 2018, foi disponibilizado o Sistema e-Gestão
2.0, que compreende novas versões do Manual de Orientações de 1º e 2º Graus, novo formato de
apresentação, novo layout de relatórios, bem como a instituição da remessa diária de dados.
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A versão 2.0 do Manual de Orientações de 1º e 2º Graus contempla, dentre outras alterações, a adequação
dos itens estatísticos do Sistema e-Gestão à redução do número de movimentos, complementos de
movimentos, valores de complementos, tarefas e nós no Processo Judicial Eletrônico proposta pelo
grupo de trabalho gtAutomação, instituído pelo Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 24, de 12/05/2017.
Com objetivo de aprimorar a usabilidade, foram criados o ambiente Wiki, no endereço negestao.
tst.jus.br/index.php/página_principal, em que estão disponíveis as atualizações dos Manuais
de Orientações de 1º e 2º Graus e outras informações, como manual do modelo de dados,
composição dos comitês gestores, atas de reunião e scripts, além de novos layouts para os
relatórios mais utilizados no Sistema e-Gestão.
Por fim, fica instituída, de acordo como o Ato CGJT n° 1 de 2018, a remessa diária de dados de forma
a tornar a análise mais célere e atrativa para o usuário, permitindo uma melhor gestão dos processos.

wwSistema Bacen Jud Digital - JT
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, assinou, em 31/05/2017, o Ato CGJT nº 5, autorizando
a utilização do Sistema Bacen Jud Digital JT, por intermédio do qual os pedidos encaminhados
à Justiça do Trabalho para cadastramento, alteração, retirada de cadastro e recadastramento de
contas únicas no Sistema BACEN JUD passaram a ser aceitos apenas por meio eletrônico.
O objetivo foi dar agilidade ao processo e evitar o aumento do acervo de autos físicos decorrente
da crescente solicitação de cadastros, além de reduzir despesas com envio de notificações por
via postal, impressão e envelopamento de documentos.
Com a virtualização dos requerimentos relacionados a cadastro, a Secretaria da CorregedoriaGeral passou a ser responsável por analisar e responder as solicitações, cabendo ao CorregedorGeral o exame dos pedidos de providências relativos ao cumprimento do Sistema BACEN JUD.
De 1º/06 a 31/12/2017, foram realizados cerca de 224 pedidos no Sistema Bacen Jud Digital –
JT, dos quais 183 de cadastro, 28 de alteração, 3 de descadastramento e 10 de recadastramento
de conta única no sistema, sendo que, durante os meses de junho e julho, ainda eram aceitos
pedidos físicos, e, em cumprimento ao ato, a partir de 1º de setembro de 2017, os pedidos
enviados por meio diverso do Sistema Bacen Jud Digital – JT passaram a ser descartados.
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wwManual de Organização da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho
Com a finalidade de reunir, de forma sistematizada, o conhecimento necessário para auxiliar
as futuras gestões ao assumir a função corregedora com as particularidades que apresenta,
bem como guiar aqueles que busquem essas referências, foi editado o Manual de Organização
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Para tanto, o manual consolida as práticas específicas do órgão com os devidos apontamentos
normativos, descrevendo inicialmente o histórico, as atribuições, a estrutura e as atividades
desenvolvidas no órgão.
Em seguida, com objetivo de buscar um melhor funcionamento do Judiciário do Trabalho, propõe
metodologia padronizada sobre os procedimentos antecipatórios, os aspectos a serem observados
em rol exemplificativo quando da realização das correições nos Tribunais Regionais do Trabalho,
a solicitação de planos de ação para processos em atraso, as conclusões e recomendações
decorrentes das visitas, além do acompanhamento do cumprimento das recomendações.
Após, são apresentados os tipos de inspeção de que pode lançar mão o Corregedor-Geral para
acompanhamento de diversas situações nos Tribunais Regionais do Trabalho, seja de forma
permanente ou periódica, além de tratar do cabimento de correição parcial, instrumento processual
mais utilizado, pedido de providências, representação, consultas, intervenção federal e recursos.
Trata também da edição de normativos, utilizados para retificar ou alterar procedimentos
judiciais ou ainda uniformizá-los em prol do aprimoramento da prestação jurisdicional pelos
órgãos da Justiça do Trabalho, tais como provimentos, recomendações e atos e, ainda, propor
alteração do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Por fim, descreve como se dá a atuação do Corregedor-Geral nos órgãos colegiados do Tribunal
Superior do Trabalho e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sua relação com a
Corregedoria Nacional de Justiça, além do gerenciamento do Sistema e-Gestão, das Tabelas
Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho e as atribuições relativas ao Sistema Bacen Jud.
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wwÍndice Nacional de Gestão do
Desempenho da Justiça do Trabalho
Foi lançado em fevereiro de 2018, no Colégio de Presidentes e Corregedores da Justiça
do Trabalho, o Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho – IGEST,
desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho a partir do Mapeamento Global de
Desempenho dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª e da 15ª Regiões, bem como de estudos
realizados pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho, com o
objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestão das varas do trabalho do País.
Para tanto, apresenta um referencial numérico que sintetiza os mesoindicadores Acervo,
Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho, adotados em
consonância com os objetivos judiciários do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020
de assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, estimular a conciliação e
as soluções alternativas de conflito e impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais.
Os mesoindicadores são compostos por 13 indicadores construídos com base em 17 variáveis
utilizando dados oficiais do Sistema e-Gestão dos últimos 12 (doze) meses anteriores à sua
extração, referentes às Varas do Trabalho instaladas no País que estiveram em funcionamento
durante todo o período de apuração.
Ao refletir o desempenho de cada vara do trabalho, podendo ser contextualizado nos cenários
nacional, regional ou municipal ou ainda conforme o porte ou a faixa de casos novos definida
pela Resolução CSJT nº 63/2010, o Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do
Trabalho busca auxiliar as presidências, as corregedorias e as varas do trabalho na melhoria da
efetividade da prestação jurisdicional combinada à força de trabalho disponível, revelando-se,
dessa forma, importante ferramenta de gestão, sobretudo para aqueles tribunais regionais do
trabalho que não dispõem de metodologia própria para esse fim, com disponibilidade de acesso
a todos os usuários do Sistema e-Gestão.
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2. CORREIÇÕES
ORDINÁRIAS
Durante o primeiro ano da gestão, a Corregedoria-Geral executou uma série de ações que
ensejaram mudanças benéficas para o cumprimento dos deveres correicionais previstos em
seu Regimento Interno.
Dentre essas mudanças, destaca-se o enfoque na atuação jurisdicional dos TRTs, que culminou
no acréscimo de três outros importantes temas a serem analisados durante as correições
ordinárias, que são imprescindíveis à Justiça do Trabalho: a Conciliação, a Responsabilidade
Institucional e a Efetividade da Execução.
Esses itens foram inseridos na atuação correicional ordinária e tratados de forma mais específica
e aprofundada. No decorrer das correições ordinárias, ao se analisar os itens conciliação,
responsabilidade institucional e efetividade da execução, verificou-se a movimentação, as
normas, a estrutura, o que essa estrutura está refletindo nos tribunais e o cuidado e as ações
por eles tomados em relação a cada um daqueles temas.
Em relação à conciliação, outro ponto que mereceu análise em face da sua relevância para a efetiva
prestação jurisdicional, abordou-se exaustivamente as práticas já adotadas pelos Tribunais Regionais
do Trabalho voltadas ao cumprimento da política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento
dos mecanismos consensuais de solução de conflitos e suas metas. Especial atenção foi dispensada à
estrutura e atuação dos núcleos e/ou centros de conciliação no primeiro e segundo graus de jurisdição
instituídos nas regiões judiciárias e às ações e programas específicos implementados em prol da
disseminação da conciliação como instrumento de pacificação social, além do impacto dessas medidas
nos percentuais conciliatórios praticados pelos Tribunais Regionais do Trabalho nos anos correicionados.
É de se destacar que a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, por meio das informações
colhidas em cada Tribunal Regional do Trabalho e consignadas nas respectivas atas de correição
ordinária, buscou contribuir para a fixação das diretrizes e normas da política de conciliação na
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Justiça do Trabalho, visando à organização e uniformização dos serviços, cujos estudos para a
elaboração da regulamentação nacional foram promovidos pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, resultando na edição da Resolução CSJT nº 174/2016, em 30 de setembro de 2016.
A correição ordinária, no tocante à responsabilidade institucional, passou a analisar de maneira mais
concentrada os números, a recorribilidade, a reforma dos recursos no TST, além das normas e organização
dos tribunais em relação ao processamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência,
incidentes de resolução de demandas repetitivas e incidentes de assunção de competência, dando
vazão às diretrizes das Leis nos 13.015/2014 (que alterou o processamento de recursos na Justiça do
Trabalho) e 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil) e das Instruções Normativas TST nos 37 e 39.
Também inseriu a verificação acerca da regulamentação e implantação do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes – NUGEP, nos termos da Resolução CNJ nº 235/2016. Tal medida colaborou para que as
ações tomadas pelos regionais na observância daqueles novos institutos obtivessem maior visibilidade
e transparência, constituindo, assim, uma maior efetividade na responsabilidade institucional de cada
regional. Com essas medidas, observou-se que alguns TRTs alteraram suas normas a fim de contemplar
os novos institutos, regular o seu processamento e dar-lhes a devida publicidade.
Igualmente, tais mudanças impactaram a efetividade da execução. Antes, esta era tratada de maneira
esparsa. Com as mudanças, unificou-se sua análise e passou-se a verificar a estrutura que o tribunal
dispõe neste quesito, o funcionamento dessa estrutura, dos núcleos de pesquisa patrimonial, das
normas que os TRTs editaram para a reunião de execuções e para a pesquisa patrimonial, bem como
as ferramentas utilizadas para dar maior efetividade na busca de bens e se os regionais estão se
valendo de todas as ferramentas para uma maior efetividade na fase da execução. Oportuno ressaltar
que também passaram a ser verificados os resultados das semanas nacionais de execução.
Tal inovação permitiu, portanto, o aprofundamento da análise da conciliação, além da
responsabilidade institucional e da efetividade da execução, imprimindo, assim, mais
consistência à atuação do Corregedor-Geral.
Nesse diapasão, as correições ordinárias encerram-se com recomendações ao Tribunal
Regional com foco na melhoria da prestação jurisdicional.
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Destacam-se algumas recomendações dirigidas aos TRTs correicionados durante a gestão:
À Presidência:
•

envidar esforços no sentido de instituir com a maior brevidade possível o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT e os
Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT,
dotando-os com a estrutura física e quadro de pessoal adequados e necessários ao seu
efetivo funcionamento, observando as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 174/2016
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, aprovada em 30 de setembro de
2016, que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho;

•

adotar ações de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis
para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados a
magistrados e servidores;

•

empreender esforços no sentido de reduzir o resíduo processual no 2º grau do
Tribunal Regional, dando especial enfoque aos processos em estudo com prazo
vencido por mais de 6 e 12 meses nos gabinetes de Desembargadores;

•

criar banco de dados ou fornecer informações precisas e atualizadas nos sítios da internet dos
Tribunais Regionais do Trabalho acerca dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência
suscitados pelos próprios Tribunais Regionais, com base no art. 896, § 3º, da CLT;

•

regulamentar e implantar, no âmbito do Tribunal Regional, o Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes (Nugep), à luz da Resolução CNJ nº 235/2016;

•

realizar acordos/convênios ou protocolo de intenções para a quitação de precatórios vencidos
e não pagos (em atraso), solucionando, definitivamente, as dívidas dos entes públicos.

•

que, em relação às requisições de pequeno valor emitidas pelas varas do trabalho
(estaduais e municipais), seja feita a efetiva disponibilização no sítio eletrônico do
Tribunal Regional das informações pertinentes (número da ação originária, data
de autuação, data do trânsito em julgado, vara de origem, nome do beneficiário e
órgão executado).
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À Corregedoria-Regional:
•

adotar procedimentos eficazes para o controle pelos Tribunais Regionais do
Trabalho dos atrasos reiterados na prolação de sentenças;

•

empreender esforços no sentido de reduzir o prazo médio na etapa do ajuizamento
da ação até a realização da 1ª audiência nas varas do trabalho do Tribunal Regional
do Trabalho que estejam com prazo acima da média nacional.

wwTRT da 1ª Região
Entre os dias 13 e 17 de fevereiro realizou-se correição ordinária no TRT da 1ª Região,
finalizando-se com a leitura da ata correicional em sessão plenária administrativa no Plenário
Délio Maranhão, no prédio-sede do Tribunal. A leitura foi acompanhada por magistrados e
servidores. Ao longo da semana, a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
colheu dados e efetuou diversas análises na movimentação processual do Tribunal, com foco
em alguns temas previamente definidos.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verificou-se, em consulta realizada
no dia 20/01/2017, que, de todas as remessas do Sistema e-Gestão de janeiro a dezembro
de 2016, apenas uma se encontrava reprovada no 1º grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 1ª Região e com apenas um erro. E que, no 2º grau, nos anos de 2014, 2015 e 2016, todas
as remessas mensais estão aprovadas até fevereiro de 2017, não existindo inconsistências
nos processos físicos registrados no sistema de validação dos dados. Portanto, o regional se
encontrava adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus e ao
Manual de Regras de Validação do e-Gestão de 1º e 2º graus. Todavia, durante a presente
correição ordinária foram apresentadas ao Ministro Corregedor-Geral várias demandas em
relação à performance do Processo Judicial Eletrônico – PJe no âmbito do Tribunal Regional
do Trabalho da 1ª Região. Em contato com a Coordenação do PJe no Tribunal Superior do
Trabalho, foram apontadas algumas providências pontuais que podem ser adotadas para
otimização da performance no PJe-TRT1, a saber: a) limitar o perfil de diretor de secretaria
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apenas para o diretor e seu substituto; b) aumentar o número de centrais de mandados no PJe;
c) escalonar o horário de envio das atas de audiência para o PJe; d) dedicar 100% do storage
flash ao PJe; e e) capacitar a equipe de sustentação para desenvolver o PJe.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau, verificou-se que, no ano de 2016,
a 1ª Região-RJ recebeu 276.581 processos, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior
e solucionou 264.392 processos, um aumento de 7,6% em comparação com o ano de 2015,
acarretando uma taxa de produtividade de 95,5%, acima da média nacional e da média dos
TRTs de grande porte. Entretanto, embora o TRT1 tenha aumentado o percentual de processos
solucionados no ano de 2016 em comparação com o ano anterior, o Regional solucionou 4,4%
a menos do que recebeu em 2016 e o quantitativo pendente de solução aumentou 11,9% no
período, restando 219.463 processos a julgar em 31 de dezembro de 2016, terceiro maior
resíduo processual dentre todos os TRTs do País. Analisando em relação ao seu grupo, a 1ª
Região recebeu e solucionou menos do que a média do grupo de grande porte nos anos de
2015 e 2016; já a pendência de solução ficou abaixo da média dos TRTs de seu grupo em 2015,
ficando acima da média em 2016.
A análise da movimentação processual do segundo grau demonstrou que, em 2016, o TRT1
recebeu 89.672 processos, 9.433 processos a mais do que no ano anterior, e solucionou um
montante de 75.457 processos, 1.631 processos a mais do que no ano de 2015. Entretanto,
mesmo com o aumento do quantitativo de processos julgados, ressaltou-se o fato de que o TRT1
contava com 37.052 processos pendentes de julgamento até 31/12/2016, terceiro maior resíduo
processual dentre os tribunais do País. Asseverou-se, ainda, que, comparativamente aos tribunais
de grande porte, a segunda instância do TRT1 conta com a menor quantidade de processos
distribuídos por desembargador no ano de 2016 (1.793 processos por Desembargador).
No quesito conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região se esforçou para alcançar
bons resultados, considerando a política permanente de conciliação implementada pela
Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual - CAEP, por meio da Divisão de Conciliação –
DICON, oferecendo apoio técnico-operacional ao Juízo Auxiliar de Conciliação de 1º e 2º graus
de jurisdição; a promoção de eventos, inspirados nas recomendações do Conselho Nacional de
Justiça - CNJ e Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, que incentivam os órgãos
jurisdicionais de todo o País a realizarem a “Semana da Conciliação”, com o objetivo de incentivar
o diálogo como a forma mais rápida e menos desgastante para finalizar a lide; e, ainda, a
implementação dos projetos “Parceirização e Mediação pela Composição Pública” e “Conciliação
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em prol da mudança: Outubro Rosa”, projetos esses premiados pelo CNJ, respectivamente, nos
anos de 2015 e 2016. Não obstante, o TRT 1 tem ciência da necessidade de otimização dos
índices de conciliação praticados, tendo, para esse fim, criado Grupo de Trabalho para realizar
estudos e apresentar, no prazo de 90 dias, contados a partir da publicação do Ato nº 13/2017,
proposta de Resolução Administrativa para implantação do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT e dos Centros Judiciários de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, observando as diretrizes contidas na
Resolução nº 174/2016 do CSJT, aprovada em 30 de setembro de 2016, que normatiza a política
de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho. Em relação à taxa média de conciliação, o
TRT 1 apresentou índice abaixo da média dos TRTs de grande porte e do País nos anos de 2014
a 2016. Destacou-se, positivamente, a atuação da Escola Judicial na promoção de cursos de
capacitação para magistrados e servidores atuarem na atividade conciliatória. Igualmente, como
ponto positivo, verificou-se que em janeiro de 2017 a CAEP homologou acordos de 1º e 2º graus
que totalizaram a importância de mais de R$ 6.500.000,00, valor muito superior ao alcançado
no mesmo período de 2016 - quando os acordos somaram R$ 1.800.000,00.
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, em 2016, 71.277 execuções foram iniciadas,
um aumento de 18,4% em relação ao ano anterior, e foram encerradas 46.703 execuções, um
decréscimo de 5,9% em comparação com o ano de 2015. Por consequência, o resíduo aumentou 5%
no período. Em 31 de dezembro de 2016, 301.794 execuções estavam pendentes. O prazo médio do
início ao encerramento da fase de execução, no ano de 2016, foi de 1.340 dias; a média nos tribunais
de grande porte foi de 1.237 dias e no País foi de 1.158 dias. Destacou-se, positivamente, a expressiva
quantidade de bloqueios efetivados pelo TRT1 durante a 6ª Semana Nacional de Execução Trabalhista.
Enquanto os demais tribunais regionais do País efetivaram uma média de 1.155 bloqueios, o TRT1
efetivou 2.535 constrições, o que revela êxito deste Tribunal Regional no aprimoramento e utilização
das ferramentas de constrição, o que contribui significativamente para a efetividade da execução.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, cabe destacar, inicialmente, o considerável
aumento na quantidade de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade no ano de
2016 no âmbito do TRT1. Em 31/12/2015, o Tribunal Regional possuía 9.669 recursos de revista
pendentes de juízo de admissibilidade. Entretanto, em 31/12/2016, aquele número saltou para
17.724 recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade, 8.055 processos a mais
do que no ano anterior, representando o segundo maior resíduo nesta fase dentre todos os
Tribunais Regionais do País, no período analisado. De outra parte, ressaltou-se que, no âmbito
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do TRT1, até fevereiro de 2016, ainda não havia a regulamentação e implantação do Núcleo
de Gerenciamento de Precedentes (Nugep), nos termos da Resolução nº 235/2016 do CNJ,
que tem como principais atribuições, dentre outras: a uniformização do gerenciamento dos
procedimentos decorrentes dos julgamentos de casos repetitivos; acompanhar a tramitação
dos recursos representativos da controvérsia selecionados pelo tribunal e encaminhados ao
TST ou ao STF; e auxiliar a gestão do acervo sobrestado. Por outro lado, coube ressaltar que,
no âmbito do Tribunal Regional da 1ª Região, foram suscitados, entre 2015 e 2017, um total de
12 Incidentes de Uniformização de Jurisprudência e 4 Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas, sendo solucionados, até 17 de fevereiro de 2016, 5 Incidentes de Uniformização de
Jurisprudência, com a consequente edição de teses jurídicas prevalecentes. Mereceu destaque
a existência de banco de dados no sítio da internet do TRT1, no qual constam os incidentes
suscitados, solucionados e pendentes de julgamento, com o devido acesso ao andamento
processual atualizado, tudo de acordo com os princípios da transparência na Administração
Pública e da publicidade dos atos processuais. Por fim, mereceu destaque a realização de
alterações no Regimento Interno do TRT1 para fins de processamento dos incidentes de
uniformização de jurisprudência, incidentes de resolução de demandas repetitivas e incidentes
de assunção de competência, dando vazão às diretrizes da Lei 13.015/2014 e 13.105/2015 e
das Instruções Normativas nº 37 e 39 do C. TST.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que, até 19/01/2017, data
em que o TRT enviou por e-remessa a resposta ao questionário formulado pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, 2.521 precatórios aguardavam pagamento, totalizando o valor
de R$ 762.773.992,56. Desses, 1.887 precatórios estavam no prazo constitucional, totalizando
R$ 627.804.732,35, e 634 com prazo vencido, somando-se uma dívida de R$ 134.969.260,21.
Destacou-se, positivamente, que, dentro do escopo do Programa Fazer Melhor, instituído pelo
Ato nº 26/2012, cujo objetivo é incentivar a regularização de pagamentos de precatórios
trabalhistas pelo Estado e Municípios do Rio de Janeiro, inclusive aqueles sujeitos ao regime
especial, em 2014, foram homologados acordos em precatórios em face dos Municípios de
Itaperuna, Miracema, Laje do Muriaé e Valença; em 2015, o Município de Duque de Caxias
apresentou proposta de conciliação em 65 precatórios para quitação até o mês de janeiro de
2019; e, em 2016, no Município de Angra dos Reis, o Juízo Auxiliar de Gestão de Precatórios
homologou acordos em 31 precatórios vencidos e vincendos para quitação até o mês de abril
de 2019. De outra parte, em relação aos entes públicos inscritos no regime especial, o TRT
vinha efetuando regularmente o pagamento de precatórios, conforme o acordo de cooperação,
celebrado entre o TJRJ, TRF da 2ª Região e TRT da 1ª Região.
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Por fim, quanto à atuação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região,
verificou-se que as questões invocadas nas correições parciais requeridas perante a Corregedoria
Regional, bem como as soluções proferidas, não revelam, na região, a prática de situação reiterada
de procedimentos atentatórios à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida
prestação jurisdicional. Ao contrário, o número reduzido de deferimento às correições parciais
propostas revela a adequação dos procedimentos processuais adotados no 1º grau da 1ª Região.
Verificou-se, por outro lado, a efetiva atuação da Corregedoria Regional no acompanhamento e
auxílio ao funcionamento das Varas do Trabalho que compõem o Tribunal Regional da 1ª Região.
Mereceu, ainda, destaque a edição do Ato nº 6/2015 da Corregedoria Regional que, considerando
o dever de zelar pela efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável, de forma eficaz
e eficiente, dispõe sobre a criação de escala de sobreaviso de juízes substitutos para atender
situações excepcionais. Referida medida possibilitou a realização de 914 audiências em 2015 e
2.226 audiências em 2016.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:
envidar esforços no sentido de instituir, com a maior brevidade possível, o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT e os
Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT,
dotando-os com a estrutura física e quadro de pessoal adequados e necessários ao seu
efetivo funcionamento, observando as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 174/2016
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT, aprovada em 30 de setembro
de 2016, que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho.
Recomendou-se, ainda, a adoção de providências para otimização da performance do
PJe-TRT1; a adoção de ações de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas
disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados a
magistrados e servidores; o empreendimento de esforços no sentido de reduzir o resíduo
processual no 2º grau, dando especial enfoque aos processos em estudo com prazo
vencido por mais de 6 e 12 meses nos gabinetes de Desembargadores; o aprimoramento
da estrutura funcional da área responsável pela análise da admissibilidade do recurso de
revista, considerando o grande aumento no quantitativo de recursos de revista pendentes
de análise de admissibilidade; o empreendimento de esforços conciliatórios em autos de
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recursos de revista ainda não despachados, com vistas a contribuir para a redução do
volume de processos pendentes de análise de admissibilidade pela área responsável; e
a regulamentação e implantação do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (Nugep),
à luz da Resolução nº 235/2016 do CNJ.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região: a edição de norma interna regulamentando as atribuições dos Juízes Auxiliares
do referido órgão com estrita observância das vedações previstas no disposto nos incisos
I, II e III do artigo 25 da Consolidação dos Provimentos da CGJT; considerando-se a
reiteração de atrasos na prolação de sentença por alguns magistrados, inclusive com a
instauração de “Processo Administrativo Inominado”, ante a não observância do prazo
deferido pela Corregedoria Regional para a regularização daqueles atrasos, fossem
adotadas as medidas legais cabíveis; a observância do disposto nos artigos 3º e 4º,
parágrafo único, da Resolução Administrativa nº 09/2008 do TRT da 1ª Região; e, que,
em relação às requisições de pequeno valor emitidas pelas varas do trabalho (estaduais e
municipais), fosse feita a efetiva disponibilização no sítio eletrônico do TRT da 1ª Região
das informações pertinentes (número da ação originária, data de autuação, data do trânsito
em julgado, vara de origem, nome do beneficiário e órgão executado).
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wwTRT da 2ª Região
O décimo Regional a ser correicionado no ano de 2017 foi o Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região, com sede em São Paulo, capital. Na leitura da parte conclusiva da ata de correição,
realizada no dia 15 de setembro, o Ministro ressaltou que o TRT-2 é o maior tribunal do País,
com a maior movimentação processual, e declarou que ficou impressionado com o índice de
conciliação realizado no Regional.

ww Considerações Sobre
a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, quanto à movimentação processual
no 1º grau, no ano de 2016, a 2ª Região recebeu 482.248 processos, um acréscimo de
6,2% em relação ao ano anterior, e solucionou 459.958 processos, um aumento de 8,0%
em comparação com o ano de 2015, acarretando uma taxa de produtividade de 95,3%,
acima da média nacional e da média dos TRTs de mesmo porte. No período de janeiro a
julho de 2017, 266.961 processos foram recebidos e 291.328 processos foram solucionados,
acarretando um considerável aumento na taxa de produtividade para 109%, bem acima da
média nacional e do País no período. Desse modo, o Tribunal contava, em 31/07/2017, com
296.035 processos pendentes de solução, uma diminuição de 12.962 processos em relação
ao período de 31/12/2016.
No tópico que analisou a Escola Judicial, chamou atenção o curso a ser iniciado pela
EJUDTRT2, no dia 13 de setembro de 2017, que trata da Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017.
O curso previa nove encontros e a realização completa no auditório do Fórum Ruy Barbosa.
De maneira inédita, o evento previa a transmissão simultânea para o Fórum da Zona Sul e
o Fórum da Zona Leste. A iniciativa é de grande relevância, visto que possibilitaria propiciar
aos magistrados e servidores desses Fóruns a possibilidade de acompanhar o evento na
íntegra sem necessidade de locomoção até o Fórum Ruy Barbosa.
No que diz respeito à conciliação, destacou-se que o TRT da 2ª Região teve uma taxa média
de conciliação superior a dos tribunais de grande porte e do País nos anos 2015, 2016 e
2017 (até julho). Observou-se que, no âmbito do TRT2, estavam efetivamente instalados
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e em funcionamento, quatro CEJUSCs-JT: Sede, Leste, Sul e Baixada Santista, todos eles
dotados com estrutura física e funcional próprias para o seu funcionamento. Especificamente,
em relação ao CEJUSC Sede, verificou-se que o órgão vinha efetuando trabalho de sessões de
conciliações, inclusive em processos que se encontravam em trâmite recursal perante o TST,
contribuindo de forma ostensiva para o cumprimento das metas do TRT e TST, viabilizando a
premiação do TRT2 em duas categorias do “Prêmio Conciliar é Legal – ano 2015 – VI Edição”.
Além disso, o NUPEMEC-JT2, órgão a que se vinculam os CEJUSCs, com o objetivo de
implementar medidas voltadas à valorização da conciliação, desenvolveu o “Plano Estratégico
de Gestão de Conflitos Trabalhistas”, que, além das Semanas de Conciliação e Execução
promovidas pelo CNJ e CSJT, carreou vários projetos voltados às boas práticas conciliatórias
e gestão de conflitos, tais como: Semana de Conciliação Bancária, Semana de Conciliação
em Empresas de Telecomunicações e Telefônica, Projeto “Grandes Litigantes” e Projeto
Sumaríssimo, esse último em funcionamento no CEJUSC-Leste. Outro projeto de grande porte
desenvolvido pelo TRT era o denominado “CEJUSC-JT Itinerante”. Também mereceu relevo
a chamada “conciliação digital”, projeto em que um número de whattsApp fica disponível às
partes que tenham interesse em tentar a solução amigável do conflito.
Por fim, no tocante à atuação da Corregedoria Regional, esta apresentou resultados positivos
na solução de problemas reportados. Da análise de algumas atas de correições ordinárias
realizadas entre os anos de 2016 e 2017, constatou-se significativa redução dos processos
em arquivo provisório nas varas correicionadas. Nesse contexto, coube não apenas ressaltar o
aspecto positivo das determinações exaradas pela Corregedoria Regional durante as correições
ordinárias, como também incentivar a adoção do referido procedimento de forma mais
abrangente, para o fim de que todas as varas do trabalho revisem periodicamente os processos
que se encontram em arquivo provisório, inclusive renovando providências coercitivas que
possibilitem a quitação das dívidas trabalhistas.
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ww Recomendações Exaradas Durante
a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: empreender
esforços para aprovação da atualização do Regulamento Geral de Secretaria com o objetivo
de modernizar a estrutura setorial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de modo a
compatibilizá-la com as recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores;
avaliar a possibilidade de restringir a convocação de juiz substituto para atuar no 2º grau a
apenas um magistrado por Turma, devendo cada Turma organizar sua escala anual de férias, a
qual deverá incluir os dois períodos de cada integrante e do juiz convocado, comunicando-a à
Presidência; a alteração do Provimento GP/CR nº 04/2017, de modo a adequá-lo às diretrizes
das Resoluções nºs 138/2014 e 193/2017, ambas do CSJT; a adoção de ações de estímulo
à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante
cursos e treinamentos destinados a magistrados e servidores; empreender esforços no
sentido de reduzir os recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade no Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região; a aprovação das propostas de regulamentação interna do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, do Incidente de Assunção de Competência
e da Reclamação, que tramitam nos autos dos Processos nºs 231-55/2017, 232-55/2017 e
233-55/2017; em relação às requisições de pequeno valor da esfera estadual e municipal, o
desenvolvimento de ferramenta que possibilite transparência e controle do pagamento dessas
obrigações e, consequentemente, a disponibilização no site do TRT das informações pertinentes
(ação originária, data da autuação, nome do beneficiário e órgão executado); a alteração do
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no que tange ao julgamento
do procedimento administrativo disciplinar dos magistrados, para que sejam retirados dos
artigos 42 e 43, IV, respectivamente, as expressões “em sessão secreta” e “segredo de justiça”,
passando a constar que essas sessões serão públicas, conforme estabelecido nas Resoluções
nº 1613/2013 do TST e nº 135/2011 do CNJ; e a adoção de medidas para padronizar nas
Turmas a ordenação das pautas de julgamento dos processos físicos e eletrônicos, garantindo
sempre a preferência de pregão aos processos em que haja interesse na sustentação oral.
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Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região: o
efetivo controle e observância dos prazos homologados nos planos de trabalho apresentados
pelos magistrados que se encontram com sentenças com prazo vencido, determinando-se,
diante do descumprimento dos referidos prazos, a abertura dos procedimentos administrativos
cabíveis; empreender esforços para solucionar com a maior brevidade possível os processos
pendentes de julgamento há mais de 10 anos nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região; e empreender esforços no sentido de reduzir o prazo médio na etapa
do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência nas Varas do Trabalho do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região que estão com prazo acima da média nacional.

wwTRT da 3ª Região
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho esteve no TRT da 3ª Região entre os dias 15 e
19 de maio de 2017, quando realizou atividades de correição ordinária na sede do Tribunal
em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na ocasião, o Corregedor-Geral reuniu-se com toda a
direção do TRT 3, bem como com o Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, a fim de
analisar os dados e os sistemas do Regional para, conforme o caso, propor recomendações
com o objetivo de tornar a Justiça do Trabalho mineira mais efetiva. O encerramento dos
trabalhos ocorreu com a leitura da ata em sessão no auditório do TRT 3, oportunidade em
que agradecimentos foram feitos à direção do órgão, em razão da acolhida e suporte para o
desenvolvimento dos trabalhos.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verificou-se, em consulta realizada
no dia 31/03/2017, que todas as remessas do Sistema e-Gestão de janeiro de 2015 a março
de 2017 foram aprovadas no 1º e 2º Graus, não existindo inconsistências nos processos físicos
registradas no sistema de validação dos dados. Portanto, o Tribunal Regional se encontra
adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus e ao Manual
de Regras de Validação do e-Gestão de 1º e 2º graus. De outra parte, mereceu destaque a
implantação, no Tribunal, do Sistema de Consulta a Dados Operacionais (Sicond), desenvolvido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e adotado pelo Conselho Superior da Justiça do
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Trabalho como um dos Sistemas Satélites do PJe, já estando implantado em diversos Tribunais
Regionais do País. O Sicond possui conjuntos de estatísticas de ambas instâncias judiciais e tem
como objetivo fornecer dados estatísticos atualizados das áreas judiciárias e administrativas,
de maneira integrada e com fácil visualização, auxiliando no controle operacional e diário das
unidades do tribunal. Também estava em fase de implantação o MGD – Mapeamento Global
de Desempenho, um indicador desenvolvido pela Corregedoria Regional que permite sintetizar
conjuntos de informações (micro e meso indicadores e força de trabalho) alinhadas às Metas
do CNJ e ao Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho e do TRT 3, em um indicador
numérico único, que possibilita a avaliação, de maneira objetiva, do desempenho das 158 Varas
do Trabalho. As informações são provenientes do sistema e-Gestão.
Quanto às metas da Justiça do Trabalho de 2016, destacou-se a melhoria do desempenho do
Tribunal em relação ao cumprimento da Meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho,
que trata do julgamento de maior quantidade de processos de conhecimento do que os
distribuídos no ano corrente, que aumentou o percentual de cumprimento de 95,8% em 2015
para 98,5% em 2016.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau, coube asseverar que, até março
de 2017, 138.858 processos restavam pendentes de solução no TRT, o que correspondia ao
menor resíduo processual dentre todos os tribunais de grande porte. Quanto ao prazo médio
do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, o Tribunal Regional possuía um trâmite
processual muito célere em comparação com a média do País e com os tribunais de grande
porte nos três anos avaliados. Coube destacar também que o prazo médio no TRT foi o mais
célere em comparação com todos os tribunais de mesmo porte no referido ano. Na etapa do
ajuizamento da ação até a realização da primeira audiência, o TRT contou com prazo de 51
dias no ano de 2016, segundo menor prazo médio do País no interregno. Na etapa a partir da
conclusão até a prolação da sentença, o prazo médio no TRT no ano de 2016 foi de 9 dias,
configurando o menor prazo médio do País. Referida celeridade pode ser observada inclusive
na reduzida quantidade de processos pendentes de solução aguardando prolação de sentença
com prazo vencido. Note-se que, na data de 31/12/2016, constavam tão somente 25 processos
nessa fase, menor resíduo dentre todos os tribunais do País. É de se consignar, ainda, por
relevante, que não obstante constatado um enorme déficit de servidores e de juízes substitutos
no quadro do TRT, a prestação jurisdicional no âmbito desta Corte vinha sendo concedida de
forma efetiva e célere. Os dados de movimentação processual do segundo grau apontam alto
percentual de produtividade do TRT3 (103%), e, como consequência disso, observou-se que
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o resíduo processual na data de 30/04/2017 era de 18.308 processos, configurando o menor
quantitativo de processos pendentes de solução dentre todos os tribunais de grande porte. No
ano de 2016, no segundo grau, o prazo médio da autuação até a baixa dos recursos foi de 139
dias, menor prazo médio do País no período. No ano de 2017, até abril, o referido prazo foi
elastecido para 180 dias, configurando-se, ainda assim, como o menor prazo médio do País no
interregno. Com relação ao prazo médio entre a distribuição do feito até a sua restituição pelo
relator, no ano de 2016 foi de 38 dias no TRT, constituindo também nessa etapa o menor prazo
médio do País. Mereceu destaque o fato de que o Tribunal Regional, embora possua números
tão expressivos, no ano de 2016 contava com uma média de 2.266 processos distribuídos por
Desembargador, 2ª maior média do País no período, e possuía, conforme relatado no tópico
referente à Estrutura Administrativa e Judiciária, uma defasagem de 52% de servidores na
segunda instância.
Na análise do quesito conciliação, destacou-se, positivamente, o interesse institucional do
TRT da 3ª Região em solucionar os conflitos trabalhistas por meios consensuais. Dentre as
várias iniciativas adotadas pelo Tribunal em prol dessa política, mereceu relevo a instituição
do Núcleo Permanente de Conciliação e, ainda, das Centrais de Conciliação de Primeiro e
Segundo Graus, cuja atuação revelou-se exitosa na solução dos processos.
No tópico de efetividade da execução, durante a correição ordinária foi constatado que desde
2009 o TRT da 3ª Região instituiu o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, atualmente denominado
Central de Pesquisa Patrimonial, a qual é dotada de estrutura própria voltada para a função
específica de pesquisa patrimonial. Também se verificou que o Tribunal promove diversos
cursos específicos voltados àquela atividade, fomentando o aperfeiçoamento técnico de
servidores e magistrados no uso das ferramentas tecnológicas de pesquisa patrimonial.
Tais circunstâncias, aliadas a outros fatores constatados durante os trabalhos correicionais,
revelaram que o TRT3 vinha empreendendo esforços para uma maior efetividade da execução.
Mereceu destaque, ainda, o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, regulamentado pela
Resolução Administrativa nº 82/2012 e processado pela Secretaria de Execução, evitando-se
a repetição dos mesmos atos em diversos processos, concentrando-os no processo piloto,
e trazendo como resultados positivos: a otimização dos processos de trabalho; a redução no
número global de processos de execução; a diminuição no prazo médio para realização da
execução; a possibilidade de distribuição do produto da execução de forma justa, equânime e
proporcional; e a redução dos serviços da secretaria e dos oficiais de justiça.
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No que diz respeito à responsabilidade institucional, mereceu destaque a existência de
banco de dados no sítio da internet do TRT, no qual constam todos os incidentes suscitados,
solucionados e pendentes de julgamento, com o devido acesso ao andamento processual
atualizado, tudo de acordo com os princípios da transparência na Administração Pública e da
publicidade dos atos processuais. Destacou-se, ainda, a criação do Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes (Nugep), supervisionada por Comissão Gestora presidida pelo 1º VicePresidente do TRT3, por meio da Resolução GP nº 52/2016, seguindo a determinação contida
na Resolução nº 235/2016 do CNJ.
Por fim, quanto a atuação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da
3ª Região, mereceram destaque os projetos de auxílio ao 1º grau, principalmente dois deles,
desenvolvidos pela Secretaria de Apoio Judiciário com o total apoio da Corregedoria Regional,
cujo objetivo é rever fluxo das rotinas de trabalho. O “Projeto Superforo”, que tem, ainda, apoio
da Diretoria do Foro de Belo Horizonte, consiste na transferência sistematizada e gradual das
tarefas de cumprimento, que são desenvolvidas pelas secretarias das Varas do Trabalho para
os servidores lotados nos foros. Já o “Projeto Efetividade na Execução” objetiva a redefinição,
uniformização e implantação de um fluxo otimizado dos procedimentos da execução na justiça
do trabalho mineira, redistribuindo parte das atividades que são realizadas nas varas do
trabalho para os oficiais de justiça e foros, estabelecendo procedimentos e mecanismos para
a reunião de execuções e a gestão de créditos remanescentes, bens penhorados, diligências
realizadas, hasta pública e pesquisas patrimoniais, com base em um projeto piloto que está
sendo realizado em Itabira.
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ww Recomendações Exaradas Durante
a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: a edição
de normatização interna no âmbito daquele Regional, no que se refere aos procedimentos a
serem observados na tramitação dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e dos
Incidentes de Assunção de Competência, à luz da Lei nº 13.105/2015 e da Instrução Normativa
nº 39/2016 do TST.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região:
considerando-se o disposto nos artigos 93, inciso VII, da Constituição Federal e 35, inciso V,
da Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, que regularize a situação dos magistrados
que residem fora das respectivas comarcas, nos termos da Resolução nº 37/2007 do CNJ e
do Provimento nº 02/2007 do TRT da 3ª Região.

wwTRT da 4ª Região
No dia 28 de julho de 2017, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho finalizou a correição
ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Durante o período da correição
ordinária, o Ministro reuniu-se com magistrados e servidores do TRT4 para conhecer
sua estrutura e analisar os dados e a movimentação processual. Além disso, atendeu
autoridades e integrantes da sociedade civil, mediante audiências previamente agendadas.
O Ministro-Corregedor visitou, ainda, alguns setores do Tribunal, entre os quais a Escola
Judicial e o Núcleo de Conciliação. A ata com as conclusões do Ministro CorregedorGeral foi lida na manhã da sexta-feira, durante sessão plenária do TRT-RS. O evento foi
transmitido ao vivo, pela internet.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mereceu destaque a política
afirmativa firmada com assinatura de convênio com a Fundação Projeto Pescar, em parceria
com o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região - MPT-RS, Ordem dos Advogados do Brasil –
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Seccional do Rio Grande do Sul - OAB-RS e a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande
do Sul - CAA-RS, em 01/08/2016. Das quase 100 unidades do Projeto, presentes em 11 Estados
brasileiros e quatro Países, esta foi a primeira unidade envolvendo um órgão público. Tem como
objetivo, oferecer formação socioprofissional gratuita a jovens em situação de vulnerabilidade
social, com aulas em Porto Alegre, nas dependências da Justiça do Trabalho. O curso contempla
o desenvolvimento pessoal, a cidadania e conhecimentos específicos relacionados à atividade
judiciária, com destaque para o uso do sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje-JT.
Verificou-se, em consulta realizada no dia 24/07/2017, que todas as remessas do Sistema
e-Gestão de janeiro de 2015 a junho de 2017 foram aprovadas no 1º e 2º Graus, não existindo
inconsistências nos processos físicos registradas no sistema de validação dos dados. Portanto,
o Tribunal Regional se encontra adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de
1º e 2º graus e ao Manual de Regras de Validação do e-Gestão de 1º e 2º graus.
Quanto às metas da Justiça do Trabalho de 2016, mereceu destaque a meta 7 do Plano
Estratégico da Justiça do Trabalho, cujo objetivo era identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo
menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2014, nos 1º e 2º graus. A meta estabelecida
para o TRT da 4ª Região previa o julgamento de 114.236 processos e foram julgados 120.336
processos. Dessa forma, foram julgados 6.100 processos a mais do que o necessário para o
cumprimento da meta. O Índice de Processos Antigos (IPA) foi de 95%.
No quesito conciliação, coube ressaltar que o procedimento da mediação em dissídios coletivos,
realizado pela Vice-Presidência, encontrava-se em pleno funcionamento, alcançando resultados
exitosos, contribuindo para a pacificação social. Em consequência dessa política, de acordo com
os dados extraídos do e-Gestão, o TRT apresentou uma taxa média de conciliação acima da
média dos tribunais de grande porte e do País nos anos de 2015, 2016 e 2017 (até maio). No ano
de 2016, das 132 varas do trabalho da Região, 77 estiveram acima da média nacional.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, verificou-se que os municípios
estavam divididos entre aqueles incluídos no regime especial e os submetidos ao regime
comum, sendo que esses últimos eram contatados pelo Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução
e Precatórios – JACEP, atual Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP, para quitação
das obrigações. Mereceu destaque a atuação exitosa desse órgão no estabelecimento de um
canal de comunicação com os entes da Administração Pública, viabilizando a construção de
solução para satisfazer as dívidas pendentes.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: a alteração
do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para reduzir o prazo de
restituição dos autos pelo Relator; empreender de esforços no sentido de reduzir o resíduo
processual no 2º grau do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; a edição de normatização
interna no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no que se refere aos procedimentos a
serem observados na tramitação dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e dos
Incidentes de Assunção de Competência, à luz da Lei nº 13.105/2015 e da Instrução Normativa
nº 39/2016 do TST; o aprimoramento da estrutura funcional da área responsável pela análise
da admissibilidade do recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com
o objetivo de reduzir o prazo médio, bem como o resíduo de recursos de revista pendentes de
juízo de admissibilidade; que seja dada especial atenção na difusão da prática de conciliação
por toda a jurisdição, por meio dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução
de Disputas – CEJUSC-JT de primeiro e segundo graus, recentemente instituídos no âmbito
do Tribunal Regional, fazendo as adequações necessárias ao seu efetivo funcionamento,
possibilitando a aplicação das diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT; em relação às requisições de pequeno valor da
esfera estadual e municipal, o desenvolvimento de ferramenta que possibilite transparência e
controle do pagamento dessas obrigações, e, consequentemente, a disponibilização no site do
TRT das informações pertinentes (ação originária, data da autuação, nome do beneficiário e
órgão executado); e a adoção de ações de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas
disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados a
magistrados e servidores.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região:
a revisão dos processos de residência dos juízes nominados na parte final do item 9.13 da
Análise Global, em face do disposto no artigo 3º, inciso IV, da Resolução Administrativa nº
10/2013 do TRT4; e que sejam adotadas todas as medidas legais cabíveis em relação àqueles
magistrados que se encontram em reiterado atraso na prolação de sentenças, devendo a
Corregedoria Regional informar mensalmente a Corregedoria-Geral as medidas adotadas para
tanto, notadamente a elaboração de planos de trabalho com o objetivo de reduzir o resíduo dos
processos pendentes de solução.

34

Relatório de Gestão | Co rregedo ria-Geral da Jus tiça do Trabalho

wwTRT da 5ª Região
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho encerrou os trabalhos de correição ordinária no
TRT da 5ª Região com sede em Salvador (BA), na sexta-feira (20/05/2016). Durante o período
de 16 a 20 de maio, o Ministro cumpriu agenda intensa, que incluiu reuniões com a presidente.
Na ocasião, o ministro realizou visitas às instalações da Escola Judicial, onde conheceu o
projeto Escola Itinerante. O Ministro conheceu, ainda, as instalações da Corregedoria Regional,
e conversou com a equipe sobre a importância institucional do trabalho prestado pela
Corregedoria-Geral.

ww Considerações Sobre
a Correição Ordinária
O Órgão Especial do TRT da 5ª Região aprovou o novo Regulamento Geral de Secretaria por meio da
Resolução Administrativa nº 11, de 09 de fevereiro de 2015, para modernizar sua estrutura setorial,
de modo a compatibilizá-la com as recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores.
Referido regulamento, com vigência a partir do dia 1º de junho de 2015 (Resolução Administrativa nº 24
de 26 de maio de 2015), estabelece a estrutura organizacional do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª
Região, fixa a competência das unidades administrativas centrais e setoriais que a integram e determina
as atribuições dos seus titulares. A reestruturação promovida pelo referido Regulamento encontrava-se
implementada em sua totalidade. No entanto, verificou-se que, nos gabinetes dos desembargadores e nas
varas de trabalho, há um considerável déficit de servidores, o que contribuiu para prejudicar o resultado
da atividade jurisdicional. Reforça tal conclusão o fato de que, por força da Resolução nº 63/2010 do
CSJT, seriam necessários entre 1.462 e 1.573 cargos para a composição da 2ª Instância. Destacou-se,
ainda, que, em visita ao Núcleo de Segurança do TRT 5, foi relatado o alarmante fato de que apenas
no ano de 2015 foram apreendidas 329 (trezentos e vinte e nove) armas de fogo e 565 (quinhentos e
sessenta e cinco) armas brancas, de pessoas que estavam adentrando na sede do Fórum Juiz Antônio
Carlos Araújo de Oliveira, situado no Comércio. Em 2016, até o mês de março, foram apreendidas
mais 79 (setenta e nove) armas de fogo e 185 (cento e oitenta e cinco) armas brancas. Diante de tal
circunstância verificou-se a abertura de um processo (nº 09.53.15.0093-35), com o objetivo de reiterar
a necessidade de utilização de raio X no portal, a fim de coibir o acesso de pessoas indevidamente
armadas às dependências das varas do trabalho e do TRT5, visando preservar a integridade física dos
magistrados, servidores e jurisdicionados nas instalações dos Órgãos do TRT da 5ª Região.
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Segundo informações do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o Sistema de Gerenciamento
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão, desde sua
implantação - em 2012 no 2º Grau e em 2013 no âmbito da 1ª Instância - tem sido a base oficial
de dados para coleta de diversas informações estatísticas do Tribunal. Não obstante a contínua
utilização daquela ferramenta eletrônica de apoio, ressaltou-se que o TRT da 5ª Região, com o
objetivo de construir uma plataforma de Gestão Judiciária, implantou a ferramenta “Business
Intelligence” (BI), indispensável ao processo de coleta (seguindo as regras de negócio do e-Gestão),
organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à
gestão. Aquela ferramenta conta com a possibilidade de atualização do item estatístico diariamente
sem a necessidade de executar o Extrator, portanto sem impactar as áreas com aumento de
rotinas. Para tanto, a regra de negócio existente no Extrator é convertida e colocada como tarefa
automatizada no banco de dados do BI, sendo executado toda noite, o que garante que o dado
observado na ferramenta seja do dia anterior (D-1). Isso agiliza bastante a análise de impacto das
ações desenvolvidas pelas unidades. Visando garantir a aderência às regras de negócio do sistema
e-Gestão, mensalmente os dados “simulados” são confrontados com o gerado pelo Extrator
regional e com a remessa aprovada. Esse procedimento de reconciliação é importantíssimo para
validação de todo processo adotado. Desta forma, a ferramenta BI possui os dados atualizados
constantemente, com total concordância às regras de negócio do e-Gestão.
A movimentação processual do primeiro grau apontou que, no ano de 2015, a 5ª RegiãoBA teve um aumento de 1,1% nos processos recebidos, enquanto os processos solucionados
reduziram 6,9% em comparação com o ano anterior. O Regional solucionou menos que recebeu
em 2015, e o quantitativo pendente de solução aumentou 21,7% no período. Referida situação
acarretou um aumento no resíduo processual remanescente de 2015 para 2016. Isso porque,
de 2014 para 2015, as varas do trabalho do Tribunal Regional da 5ª Região receberam um
resíduo processual de 66.610 processos; já, de 2015 para 2016, houve um resíduo processual
de 81.038 processos, enquanto a média nacional de resíduo processual na primeira instância
no mesmo período foi de 66.736 processos, valendo ressaltar que a diferença de processos
recebidos nos anos de 2014 e 2015 foi de apenas 1.227 processos (Recebidos em 2014:
116.170 processos; Recebidos em 2015: 117.397 processos). Observou-se que as varas do
trabalho da 5ª Região possuíam uma média de 1.372 processos recebidos no ano de 2015,
abaixo da média dos tribunais de médio porte no mesmo período, que era de 1.697 processos,
cabendo destacar que a média de processos recebidos por vara do trabalho no TRT5 no ano
de 2015 foi a menor entre todos os tribunais de médio porte.
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Quanto aos prazos médios, o Tribunal Regional possuía um trâmite processual um pouco
mais demorado em comparação com a média do País, e, quando comparado aos TRTs de
médio porte, percebeu-se que o seu prazo médio entre o ajuizamento da ação e a prolação
da sentença também era maior. Em 2015, esse prazo foi de 222 dias; a média nos tribunais
de médio porte foi de 189 dias e no País foi de 219 dias. Portanto, um processo na 5ª Região
demorava 3 dias a mais do que a média do País e 33 a mais do que a média dos TRTs de
médio porte. O prazo médio entre a realização da 1ª audiência até o encerramento da instrução
no ano de 2014 foi de 111 dias na 5ª Região, já nos tribunais de médio porte foi de 89,6 dias
e a média nacional foi de 103,97 dias; e no ano de 2015, o prazo médio entre a realização da
1ª audiência até o encerramento da instrução foi elastecido para 129,72 dias na 5ª Região,
prazo maior do que a média de todos os grupos, a saber: 96,9 dias nos tribunais de médio
porte; 124,11 dias nos tribunais de grande porte; e 108,7 dias na média nacional. Já na etapa
da conclusão até a prolação da sentença, em 2015, o prazo foi de 43,86 dias, maior do que
as médias dos demais grupos, quais sejam, de 29,9 dias nos tribunais de médio porte; média
nacional de 35,84 dias; e nos tribunais de grande porte, média de 41,1 dias.
No ano de 2015, na fase de execução, a 5ª Região teve uma diminuição nas execuções
iniciadas, encerradas e no resíduo de execução (incluídos os processos em arquivo provisório),
da ordem de 15,2%, 35,7% e de 2,0%, respectivamente. Durante os três anos analisados, o
Tribunal Regional esteve acima da média dos TRTs de médio porte nas 3 variáveis: Iniciadas,
Encerradas e de Resíduo. Destacou-se positivamente que o resíduo na fase de execução
vinha diminuindo mês a mês, chegando ao seu valor mais baixo em fevereiro de 2016, com
169.076 processos. Observou-se, ainda, uma diminuição expressiva no número de execuções
iniciadas pelas varas do trabalho do TRT, em especial no segundo semestre de 2015 em
comparação com o ano de 2014. Quanto às execuções encerradas, em quase todo o ano de
2015 o quantitativo de execuções encerradas foi inferior ao do mesmo mês no ano de 2014;
em 2014, destacou-se os picos no número de execuções encerradas nos meses de abril e
agosto. O prazo médio entre o início e o encerramento da execução foi de 1.032 dias em 2014
e de 1.028 dias em 2015. Em 2015, o valor estava abaixo da média nacional e também da média
dos tribunais de médio porte. Enquanto as execuções que foram encerradas em 2015 ficaram
ativas em média 1.028 dias, nos Tribunais de médio porte essa média foi de 1.115,33 dias.
Considerando separadamente os prazos médios dos processos que envolvem entes públicos
daqueles que envolvem tão somente entes privados, percebe-se que o prazo médio em 2015
para a execução de entes públicos na 5ª Região (884 dias) foi inferior ao de entes privados
(1.259 dias). No ano de 2015, as varas do trabalho da 5ª Região remeteram ao 2º Grau de
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jurisdição 36.725 recursos, uma redução de 12,4% em relação ao ano de 2014. Em relação
ao seu grupo, a 5ª Região estava remetendo recursos ao 2º Grau acima da média do grupo de
médio porte, em 2014, remeteu 63% a mais e em 2015, 39% a mais.
No segundo grau, em 2015, coube destacar a grande diminuição de processos julgados em
comparação com o ano de 2014 na 2ª instância (julgados em 2014: 49.717 processos; Julgados
em 2015: 34.342 processos). O número de processos recebidos diminuiu 11,8% em relação ao
ano de 2014 e o número de processos julgados diminuiu 30,9%, em relação ao ano anterior;
dessa maneira, o percentual de produtividade caiu de 99,9%, em 2014, para 78,3%, em 2015.
Verificou-se, também, um considerável aumento do resíduo processual remanescente de 2015
para 2016. Isso porque, de 2014 para 2015, o Tribunal Regional da 5ª Região recebeu um resíduo
processual de 12.333 processos; já, de 2015 para 2016, houve um resíduo processual de 20.232
processos, não obstante tivesse havido uma diminuição no quantitativo de processos recebidos
no ano de 2015 em comparação com o ano de 2014 na segunda instância (Recebidos em 2014:
49.753 processos; Recebidos em 2015: 43.860 processos). Entretanto, ressaltou-se que a média
de processos recebidos por gabinete de desembargador no âmbito do TRT5 no ano de 2015 foi
maior do que a média nos tribunais de médio porte no mesmo período. No ano de 2014, o prazo
médio da autuação até baixa foi de 223 dias, abaixo da média nacional de 237 dias. Entretanto,
no ano de 2015, o prazo médio da autuação até baixa foi elastecido para 261 dias, acima da média
nacional, de 229 dias. O prazo médio de 90 dias em 2015, entre a distribuição do feito até a sua
restituição pelo relator, também esteve acima da média nacional de 81 dias. Coube ressaltar
que, no ano de 2014, o referido prazo médio entre a distribuição do feito até sua restituição pelo
relator era de apenas 65 dias. O prazo global entre o recebimento e o julgamento dos recursos,
que era de 111 dias em 2014 (acima da média nacional de 98 dias), aumentou para 131 dias, tendo
os prazos contados da distribuição à restituição pelo relator contribuído para tal elevação.
No que diz respeito à conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região envidou
esforços para alcançar bons resultados, considerando a política permanente de conciliação
implementada por meio do Juízo de Conciliação de Execução e do Juízo de Conciliação de
Segunda Instância, e, ainda, a promoção de vários eventos de estímulo à atividade conciliatória.
Não obstante, o TRT tem ciência da necessidade de otimização dos índices de conciliação
praticados, estava desenvolvendo estudos para viabilizar a instalação e setorização do
Núcleo Permanente de Conciliação de primeiro e segundo graus de jurisdição, além da
promoção de eventos pela Escola Judicial de capacitação dos juízes e servidores envolvidos
nos procedimentos conciliatórios para a melhoria da eficiência dos atos praticados. Tem-se
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notícia de que o TRT5 estava em fase de implantação de posto avançado (PAC) para criação
de fluxo de conciliação global no PJe, inclusive com a edição de norma regulamentar, a fim
de possibilitar maior organização dos procedimentos submetidos ao Juízo de Conciliação
de Segunda Instância e acesso direto aos processos. Observou-se, também, que, no Juízo
Conciliatório de Segunda Instância, existiam aproximadamente 400 processos pendentes de
habilitação em planilha, tendo em vista que não havia calculistas suficientes para atender a
demanda de inclusão das reclamações individuais no acordo global. Existiam, até o período de
correição no TRT5, apenas 2 (dois) calculistas atendendo demandas variadas.
Analisando-se o Regional sob o aspecto da responsabilidade institucional, verificou-se que, entre
2014 e 2016, foram suscitados um total de 38 Incidentes de Uniformização de Jurisprudência
no âmbito do Tribunal Regional da 5ª Região, sendo solucionados até 20 de maio de 2016 17
Incidentes, com a consequente edição de Súmulas Regionais. Mereceu destaque a existência de
banco de dados no sítio da internet do TRT5, no qual constam todos os incidentes de uniformização
de jurisprudência suscitados, com acesso ao andamento processual e link das Súmulas Regionais
editadas. Consta ainda no sítio da internet do TRT5 que, em decorrência dos Incidentes de
Uniformização de Jurisprudência pendentes de julgamento, existia um total de 5.108 processos
sobrestados na Região. Destacou-se, também, que o Tribunal Regional da 5ª Região editou a
Resolução Administrativa nº 18, de 23 de março de 2015, incluindo em seu Regimento Interno vários
dispositivos para tratar dos novos institutos da Lei nº 13.015/2014, quais sejam, Recurso de Revista
Repetitivo e Incidente de Uniformização de Jurisprudência, e sua consequente repercussão nos
processos em curso no Tribunal Regional, dando especial ensejo à responsabilidade institucional.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que a União e suas
Autarquias e Fundações Federais cumpriam regularmente as requisições de pequeno valor e
quase a totalidade de seus precatórios. Todos os precatórios vencidos da esfera federal eram
relativos à Administração Indireta: 18 relativos à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
representando um valor de R$1.871.904,32 e 03 relativos à Companhia Nacional de Abastecimento
– CONAB, no valor de R$324.363,17. Constatou-se, ainda, que a ausência de pagamento desses
precatórios deve-se, na maioria dos casos, às impugnações apresentadas pelo ente executado
em relação aos cálculos, mesmo após a expedição do respectivo ofício requisitório. Verificou-se
que, até 20 de maio de 2016, a União repassou o valor de R$ 2.709.137,00 para pagamento de
precatórios a serem quitados neste exercício. Em relação ao Estado da Bahia, observou-se que,
objetivando a quitação dos precatórios, cumpria regularmente com os aportes anuais, devendo
ser ressaltado que 50% do depósito realizado pelo Estado é destinado à realização de acordos com
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os credores, enquanto os outros 50% são utilizados para pagamentos de créditos preferenciais
e da ordem cronológica. As requisições de pequeno valor, expedidas contra o Estado, por sua
vez, encontravam-se quitadas. Dos municípios do Estado da Bahia, cabe destacar a situação
dos Municípios de Ilhéus e de Coaraci, que eram aqueles que possuíam as maiores dívidas em
relação aos demais precatórios municipais. O Município de Ilhéus devia, até 20 de maio de 2016,
R$62.262.645,08. Deste valor, apenas R$8.860.498,18 estavam conciliados perante o Juízo de
Conciliação de Segunda Instância. Além do mais, com os bloqueios mensais, que alcançam em
média R$300.000,00, tal montante acordado levará dez anos para ser liquidado, sem levar em
conta os juros mensais. Os precatórios vencidos e ainda não conciliados do referido município
somavam 479, com valores que chegavam a R$ 36.659.579,93. Já o Município de Coaraci tinha
uma dívida, então contabilizada, de R$14.024.504,03. Deste valor, estavam conciliados perante
o Juízo de Conciliação de Segunda Instância cerca de R$13.853.139,97, que, com um bloqueio
mensal de aproximadamente R$60.000,00, o valor acordado será quitado em quase três anos,
sem contabilizar os juros mensais. O TRT5 ainda não adotou qualquer mecanismo formalizado
visando solucionar o problema das obrigações do poder público vencidas e não pagas (em atraso).
Constatou-se que a Corregedoria Regional não possuía um sistema de controle de expedição
e cumprimento das requisições de pequeno valor expedidas pelas varas do trabalho, salvo
as vistorias realizadas em processos escolhidos por amostragem por ocasião das correições
ordinárias realizadas nas varas de trabalho. Constatou-se, também, a ausência de dados no sítio
eletrônico do TRT da 5ª Região em relação às requisições de pequeno valor.
Destacou-se, ademais, que as questões invocadas nas correições parciais requeridas perante
a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, bem como as
soluções proferidas, não revelavam, na Região, a prática de situação reiterada de procedimentos
atentatórios à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida prestação jurisdicional.
Ao contrário, o número reduzido de correições parciais bem como a conclusão destas revelou
a adequação dos procedimentos processuais adotados no 1º grau da 5ª Região. Por outro lado,
verificou-se significativo número de magistrados com processos em atraso, sendo esta mesma
circunstância reportada pelo então Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho na correição ordinária
realizada no âmbito deste Tribunal Regional da 5ª Região no ano de 2014. Constatou-se que,
malgrado diversos procedimentos adotados pela Corregedoria Regional, ainda havia um razoável
número de magistrados com atrasos expressivos na prolação de sentença, o que, efetivamente,
ocasiona deficiência na prestação jurisdicional requerida. Ressaltou-se, ainda, a boa atuação da
Corregedoria Regional deste TRT5 ao recomendar aos magistrados de primeiro grau do interior do
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Estado da Bahia, que, sempre que possível, concentrem, na mesma pauta, as audiências em que o
Ministério Público do Trabalho figure na condição de autor, bem como nos casos de intervenções
obrigatórias (Recomendação CR 001, de 2016). Referida recomendação contribuiu para otimização
das atividades do Ministério Público do Trabalho, atendendo ainda à conjuntura econômica do País,
que exige a adoção de medidas que viabilizem a redução dos gastos públicos.
Por fim, registrou-se que, a Escola Judicial executa um projeto denominado Escola Judicial
Itinerante que consiste na oferta de três cursos simultâneos, com carga horária que varia entre
12 e 16 horas de conteúdo jurídico, e que aborda questões atuais e diretamente vinculadas à
rotina de trabalho das categorias escolhidas, com base nas mudanças na legislação, demandas
administrativas e das próprias unidades. Iniciado o projeto em novembro de 2010, com
formato diverso, evoluiu para a distribuição em polos regionais em 2014 e para a realização
de um evento por ano em cada polo regional, garantindo que todo o Tribunal Regional seja
contemplado. Inicialmente, ofereceu-se cursos apenas para oficiais de justiça e assistente de
juiz, sendo posteriormente ampliado para incluir cursos para diretores de secretaria de varas
do trabalho. Aproveitando a logística do evento, a Central de Execuções realiza uma reunião
com diretores e oficiais de justiça, em busca de soluções comuns e melhoria da prestação
jurisdicional na fase de execução. Essa aglutinação, ao levar a escola ao aluno, viabiliza a troca
de experiências, o debate e o enriquecimento de ideias que, potencialmente, elevam a qualidade
da prestação jurisdicional. Além disso, registrou-se que a média anual de horas de capacitação
do ano de 2012 correspondeu a 33,18 horas anuais. Em 2013, houve um acréscimo daquela
média, que passou a 75,68 horas anuais. No ano de 2014, houve novo acréscimo, alcançando
a média anual de 90,72 horas. Finalmente, em 2015, obteve-se mais um aumento expressivo,
chegando a uma média anual de 101,59 horas realizadas em cursos de formação continuada.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: que, dentro
do possível, realoque servidores dos setores administrativos do TRT da 5ª Região que tiveram
suas atividades reduzidas, para compor os respectivos gabinetes e varas do trabalho, inclusive
em atendimento ao Anexo I da Resolução nº 63/2010 do CNJ; que o TRT da 5ª Região envide
esforços no sentido de viabilizar a realização de futuros acordos e/ou convênios para solucionar
o problema das obrigações do poder público vencidas e não pagas (em atraso), pondo cobro,
definitivamente, às dívidas da Fazenda Municipal, satisfazendo, em consequência, os créditos
trabalhistas respectivos; e a lotação de novos calculistas no Juízo Conciliatório de Segunda
Instância – JC2 para atender a demanda de inclusão das reclamações individuais no acordo
global (habilitação em planilha).
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: que
sejam tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com a abertura de processo disciplinar,
se necessário, contra aqueles magistrados citados no item 8.14 da Análise Global que se
encontrassem em reiterado atraso na prolação de sentença e, ainda, a revisão do processo
de residência do magistrado citado no item 8.15 da Análise Global, por descumprimento do
artigo 3º, inciso II, da Resolução Administrativa nº 36/2007 do TRT da 5ª Região; e que a
Corregedoria Regional, em observância à Lei de Transparência (Lei nº 12.527/2011), proceda
à disponibilização, no sítio eletrônico do TRT da 5ª Região, da situação das Requisições de
Pequeno Valor – RPVs, no que diz respeito à listagem da ordem de pagamento e demais
informações pertinentes.
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wwTRT da 6ª Região
Entre os dias 06 e 10 de junho, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho esteve no Tribunal
Regional do Trabalho da 6ª Região, em Pernambuco, onde realizou a quarta correição ordinária
de sua gestão. Na ocasião, junto com a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o
Ministro analisou a estrutura administrativa e judiciária do tribunal, a movimentação processual
pelo sistema e-Gestão, as conciliações e precatórios, a atuação da Corregedoria Regional, as
responsabilidades institucionais e o desempenho da Escola Judicial do TRT6.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
Verificou-se, em consulta realizada no sistema e-Gestão, no dia 30/05/2016, que, das 280
(duzentos e oitenta) remessas de 1º Grau esperadas para os meses de janeiro a abril de 2016,
apenas 28 foram aprovadas e que, no 2º Grau, no ano de 2016, ainda existiam 23 (vinte e
três) regras de validação violadas. Todavia, durante o período de correição, o Tribunal Regional
envidou esforços no sentido da validação dos dados e conseguiu a aprovação de todas as
remessas do 1º e 2º Graus. É importante, ainda, relatar que em 2015 e 2016 apenas 18% das
execuções encerradas no âmbito do TRT da 6ª Região tiveram seus prazos (itens 275, 90.275,
277 e 90.277) informados no Sistema e-Gestão. Tal situação comprometia a fidedignidade dos
dados, principalmente no que diz respeito ao prazo médio entre o início e o encerramento da
execução. Por outro lado, com o apoio da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST –
CESTP -, foram identificados processos suspeitos de estarem pendentes de finalização em
mais de uma fase. Foram identificados 328 (trezentos e vinte e oito) processos pendentes de
finalização em 30/4/2016 e que também estavam pendentes em mais de uma fase. De acordo
com as informações prestadas pela Coordenadoria de Sistemas, bem como pelo Núcleo de
Estatística e Pesquisa do TRT da 6ª Região, os problemas foram identificados e decorriam
da falta de lançamento na conversão do Cadastro de Liquidação ou Execução de Processos
(CLE) ou de conflito de numeração devido a falha no sistema legado que pode gerar o mesmo
número de um processo preexistente no sistema PJe.
A análise da movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª
Região aponta que, em 2015, a 6ª Região-PE teve um aumento de 11,2% nos processos recebidos
e de 4,8% nos processos solucionados em comparação com o ano anterior. As varas do trabalho
do TRT6 receberam um total de 98.253 processos no ano de 2014, solucionando 94.993 processos
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no referido ano. Já no ano de 2015, as varas do trabalho do TRT6 receberam 109.302 processos, ou
seja, 11.049 processos a mais do que no ano de 2014, solucionando um total de 99.556 processos,
superando a média de processos solucionados no 1º grau nos tribunais de médio porte no ano
de 2015, que foi de 87.332 processos. Todavia, o Regional solucionou menos do que recebeu em
2015, e o quantitativo pendente de solução aumentou 36,5% no período. De janeiro a abril de
2016, o TRT solucionou 11,2% a menos do que recebeu, e a pendência de solução aumentou em
5,2%. No ano de 2015, a média de processos recebidos por vara do trabalho na 6ª Região foi de
1.611 processos e a média de solucionados foi de 1.423 processos, portanto, em média, as varas do
trabalho receberam 188 processos a mais do que julgaram. As médias de recebidos e solucionados
por vara do trabalho estiveram abaixo das médias de médio porte e do País. Mas, analisando em
relação ao seu grupo de médio porte, a 6ª Região estava acima da média nas variáveis recebidos,
solucionados e pendentes de solução nos anos de 2014 a 2016.
Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, o Tribunal Regional
possuía um trâmite processual mais demorado em comparação com a média do País e dos tribunais
de médio porte. Em 2014, o prazo no TRT6 foi de 212 dias, a média nos tribunais de médio porte
foi de 175 dias e no País foi de 195 dias. No ano de 2015, esse prazo foi elastecido para 236 dias,
enquanto que a média nos tribunais de médio porte foi de 189 dias e no País foi de 219 dias.
Portanto, um processo na 6ª Região no ano de 2015 demorava 17 dias a mais do que a média do
País e 47 a mais do que a média dos TRTs de médio porte. Em 2016, até abril, esse prazo foi de
257 dias, a média nos tribunais de médio porte foi de 209 dias e no País foi de 230 dias. Portanto,
um processo na 6ª Região demorava 27 dias a mais do que a média do País e 48 a mais do que
a média dos TRTs de médio porte no ano de 2016. A etapa que mais estava contribuindo para um
tempo de tramitação acima do seu grupo na fase de conhecimento é a do ajuizamento da ação até
a realização da 1ª audiência. No ano de 2014 foi de 96,17 dias, prazo maior do que a média de todos
os grupos, quais sejam: 86 dias nos tribunais de médio porte e média nacional de 89 dias; no ano
de 2015, esse prazo foi de 100 dias, enquanto que nos tribunais de médio porte foi de 94 dias. As
Varas do Trabalho da 6ª Região possuíam uma média de 1.504 processos recebidos no ano de 2014
e de 1.611 processos recebidos no ano de 2015, abaixo da média dos tribunais de médio porte nos
mesmos períodos, que era de 1.582 processos em 2014 e 1.666 processos em 2015.
No ano de 2015, na fase de execução, a 6ª Região-PE teve uma redução de 32,6% nas
execuções iniciadas e um aumento de 69,8% nas execuções encerradas em comparação com
o ano anterior. O Regional encerrou mais do que iniciou em 2015 e o resíduo diminuiu 24,1%
no período. Durante os anos de 2014 e 2015, o Tribunal Regional esteve acima da média dos
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TRTs de médio porte e do País nas variáveis: Iniciadas e Encerradas; já o Resíduo, que é de
45.026 processos, ficou muito abaixo dos dois grupos no ano de 2015 (Média de Resíduo na
fase de execução nos tribunais de médio porte: 80.375 processos; Média nacional de Resíduo
na fase de execução: 100.091 processos).
O prazo médio entre o início e o encerramento da execução foi de 569 dias em 2014 e de 496
dias em 2015, valores abaixo da média nacional e também da média dos tribunais de médio
porte. Em 2016, o prazo médio da Fase de Execução estava em 762 dias, 34% a mais do que
no ano de 2015. Todavia, é importante relatar que em 2015 e 2016 apenas 18% das execuções
encerradas tiveram seus prazos (itens 275, 90.275, 277 e 90.277) informados no Sistema
e-Gestão. Desse modo, a referida ausência de informações no sistema e-Gestão comprometeu
a análise dos dados com relação aos prazos médios na fase de execução nos anos de 2015 e
2016, podendo não refletir a real situação em que se encontravam as Varas do Trabalho da 6ª
Região, na fase de execução.
No segundo grau, em 2015, não houve variação percentual significativa no número de processos
recebidos, em relação ao ano de 2014, e o número de processos julgados aumentou 2,6%, em
relação ao ano anterior. Dessa maneira, o percentual de produtividade aumentou de 93,9%, em
2014, para 96,5%, em 2015, ficando na 6ª colocação entre os 24 regionais. No ano de 2015,
o prazo médio da autuação até baixa foi de 183 dias, melhor do que a média nacional de 230
dias. O Regional teve o 3º menor prazo médio, considerando os regionais de mesmo porte e o
8º menor, considerando todos os 24 regionais. O prazo médio de 46 dias, entre a distribuição
do feito até a sua restituição pelo relator, estava melhor do que a média nacional de 81 dias,
em 2015. O prazo global entre a autuação e o julgamento dos recursos, que era de 66 dias
em 2014 (melhor do que a média nacional de 99 dias), aumentou para 73 dias, mas ainda era
bem menor do que a média nacional, que foi de 149 dias em 2015, tendo os prazos contados
da distribuição à restituição pelo relator contribuído para referida elevação.
Em relação à taxa de conciliação, o Tribunal Regional tinha uma taxa média muito próxima a
dos tribunais de médio porte e a do País. No ano de 2014 esteve abaixo da média nacional e de
tribunais de porte semelhante; já no ano de 2015 esteve acima dos dois grupos. Verificou-se,
portanto, que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região se esforçou para alcançar bons
resultados, adotando política permanente de conciliação por meio do Núcleo Permanente de
Soluções Consensuais de Conflitos, com atuação no primeiro grau de jurisdição e, ainda, pela
promoção de vários eventos de estímulo à atividade conciliatória. Já no âmbito do segundo
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grau de jurisdição, o TRT instituiu a Central de Conciliação de Segunda Instância, com a
finalidade de estimular e colaborar com a conciliação nos processos remetidos ao TRT, em
sede recursal. A Corregedoria Regional, por ocasião das correições ordinárias, com o objetivo
de incentivar a resolução consensual dos conflitos trabalhistas, seguindo as diretrizes inscritas
na Consolidação de Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, recomendou
aos juízos de primeira instância incluir processos de execução em pauta de audiência para
tentativa de conciliação, independentemente das Semanas Nacionais de Conciliação, quando
tal procedimento não esteja sendo adotado de forma efetiva pelas unidades correicionadas.
No que diz respeito ao tópico de responsabilidade institucional, registrou-se que, entre 2014
e 2016, foram suscitados um total de 33 Incidentes de Uniformização de Jurisprudência no
âmbito do Tribunal Regional da 6ª Região, sendo solucionados, até 10 de junho de 2016, 23
Incidentes. Ademais, em decorrência dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência e
dos Incidentes de Recurso de Revista Repetitivo pendentes de julgamento, existia um total
de 1.976 processos sobrestados na Região, situação que provavelmente acarretou o aumento
na quantidade de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade no ano de 2015
(3.350 processos). Mereceu destaque a existência de banco de dados no sítio da internet do
TRT6, no qual constam todos os incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados,
com acesso ao andamento processual e link das teses regionais prevalecentes, dando o devido
enfoque aos princípios da transparência na Administração Pública e da publicidade dos atos
processuais, no que se refere aos incidentes de uniformização de jurisprudência.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que, até 13 de maio
de 2016, data em que o TRT enviou por e-remessa a resposta ao questionário formulado
pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, 488 precatórios aguardavam pagamento
no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Desses, 186 precatórios estavam no prazo
constitucional e 302 com prazo vencido. A dívida correspondente aos precatórios vencidos
totalizava R$ 84.983.012,47. O TRT, visando solucionar o problema das obrigações do poder
público vencidas e não pagas, que alcançam vultosa soma, vinha adotando mecanismos para
pôr cobro às dívidas dos entes públicos. Verificou-se que os devedores submetidos ao regime
comum eram intimados para demonstrar o pagamento, realizar acordo ou firmar termo de
compromisso, sob pena de sequestro de numerário suficiente à satisfação do débito, já que,
na ausência de manifestação do devedor, é o credor notificado para requerer o que entender
de direito. Quanto aos precatórios submetidos ao regime especial, cujos recursos não estavam
sendo devidamente liberados pelo devedor ou repassados pelo Tribunal de Justiça do Estado
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de Pernambuco, verificou-se que, em reuniões do Comitê Gestor das Contas Especiais no
âmbito do Estado, o TRT vinha cobrando mais agilidade nos procedimentos para a efetiva
quitação dessas obrigações.
A Escola Judicial do Tribunal Regional da 6ª Região apresenta uma estrutura que
lhe permite oferecer cursos de formação continuada aos magistrados de forma eficiente.
Verificou-se que a participação dos magistrados em cursos aumentou consideravelmente
após a Resolução ENAMAT nº 09/2011, que passou a exigir carga horária mínima
semestral de participação em cursos de formação continuada. Também mereceu destaque
o acompanhamento pela Escola Judicial dos juízes em vitaliciamento através do Programa
de Atividade Jurisdicional Orientada - PAJO, elaborando, trimestralmente, relatório com
plano de atividade e ficha de avaliação, bem como a implementação de um estúdio de
gravação, com o objetivo de produzir material audiovisual de qualidade tanto para a Escola
Judicial, como também para outros setores do TRT6.
Destacou-se, ademais, que as questões invocadas nas correições parciais requeridas perante
a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, bem como as
soluções proferidas, não revelam, na região, a prática de situação reiterada de procedimentos
atentatórios à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida prestação jurisdicional.
Ao contrário, o número reduzido de correições parciais bem como a conclusão destas revela a
adequação dos procedimentos processuais adotados no 1º grau da 6ª Região. Por outro lado,
constatou-se significativo número de magistrados com processos em atraso. Neste contexto, a
Corregedoria Regional editou o Provimento nº TRT-CRT nº 01/2016, que estabelece medidas
para a diminuição dos prazos para prolação de sentenças dos juízes de 1º grau no âmbito
do TRT6, dentre elas, ofício da Corregedoria Regional para aqueles magistrados com atraso
considerável e reiterado de prolação de sentenças para que “estabeleça um cronograma
razoável não excedente de 90 dias para redução do montante de processos represados até a
data da emissão do ofício, sem prejuízo de suas designações ordinárias e extraordinárias no
exercício da jurisdição”.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região: que
empreendesse esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria;
que, na medida do possível, promovesse regularmente cursos de capacitação de servidores
que atuassem diretamente em conciliações; e empreender esforços para a atualização do
Regimento Interno do Tribunal Regional da 22ª Região, no que se refere ao Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, à luz da Lei nº 13.015/2014.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região:
a correção da base de dados do sistema e-Gestão a fim de que em todos os processos de
execução fosse informado o número de dias decorridos entre a data do encerramento da
execução e a data do início dessa fase; a correção da base de dados do sistema e-Gestão
no que diz respeito aos processos pendentes de finalização em mais de uma fase; que
fossem tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive com a abertura de processo disciplinar,
se necessário, em relação àqueles magistrados citados nas letras “a” e “b” do item 8.10 da
Análise Global que se encontrassem em reiterado atraso na prolação de sentença; empreender
esforços no sentido de reduzir o prazo médio na etapa do ajuizamento da ação até a realização
da 1ª audiência nas Varas do Trabalho do Recife e do Jaboatão dos Guararapes assim que
restabelecido o horário normal de expediente; e que fosse feito o controle do cumprimento das
requisições de pequeno valor expedidas pelas varas do trabalho.

wwTRT da 7ª Região
No mês de julho de 2016, entre os dias 25 e 29, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
realizou correição ordinária no TRT da 7ª Região (Ceará). No primeiro dia de correição,
o Ministro reuniu-se com a Desembargadora-Presidente e, na sequência, com os demais
Desembargadores. A partir das 14h30, atendeu magistrados de primeiro grau. Ao longo
da correição, o Corregedor-Geral conversou com advogados, partes e representantes de
associações e sindicatos, que solicitaram audiência. Realizou, ainda, visita à Escola Judicial.
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ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no que diz respeito ao sistema e-Gestão
verificou-se, em consulta realizada no dia 28/07/2016, durante o período correicional, que,
dentre as 222 remessas de 1º Grau esperadas para os meses de janeiro a junho de 2016,
29 remessas referentes ao mês de abril foram rejeitadas e que, no 2º Grau, no ano de 2016,
ainda existiam 30 regras de validação violadas. Foram identificados processos suspeitos
de estarem pendentes de julgamento, de finalização em mais de uma fase e de finalização
em mais de uma vara ou sistema. Partindo dessa premissa, foram identificados 2 (dois)
processos pendentes de julgamento em 30/04/2016 e que estavam pendentes em mais de
um item, 72 (setenta e dois) processos registrados mais de uma vez no item 61 (Processos
aguardando o encerramento da instrução), 8 (oito) processos pendentes de finalização em
31/05/2016 e que estavam pendentes em mais de uma fase e 11 (onze) processos pendentes
de finalização em mais de uma vara ou sistema. Todavia, a Assessoria da Presidência e a
Secretaria de Tecnologia da Informação do TRT7 já identificaram as causas e apresentaram
proposta de solução. Positivamente, merece destaque o desenvolvimento da ferramenta
Sicond. O Sistema de Consulta a Dados Operacionais (Sicond) é um sistema de estatísticas
e análise de dados que foi desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e
adotado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como um dos Sistemas Satélites do
PJe-JT, já estando implantado em diversos Tribunais Regionais do País. No ano de 2015, foi
um dos dez sistemas agraciados com menção honrosa no Prêmio de Excelência em Governo
Eletrônico, concorrendo com 114 (cento e quatorze) iniciativas dos três poderes e das três
esferas (Federal, Estadual e Municipal).
A análise da movimentação processual do primeiro grau do TRT da 7ª Região demonstrou que
as varas do trabalho receberam um total de 52.524 processos no ano de 2014, solucionando
54.588 processos no referido ano, acarretando uma alta taxa de produtividade de 103%, acima
da média nacional, que foi de 92,5%, e da média dos TRTs de médio porte, que foi de 89%. Já no
ano de 2015, a 7ª Região-CE teve um aumento de 11% nos processos recebidos e de 2,5% nos
processos solucionados em comparação com o ano anterior (Recebidos: 58.296 processos;
Solucionados: 55.975 processos), o que acarretou uma redução na taxa de produtividade para
96%, ainda assim acima da média nacional, que foi de 92%, e da média dos TRTs de médio porte,
que foi de 91%. O quantitativo pendente de solução aumentou 25% no período. Cabe observar,
ainda, que o número de processos pendentes de solução cresce mensalmente no TRT, tendo
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atingido o valor mais alto da série em maio de 2016, com 25.450 processos pendentes de
solução nas Varas do Trabalho. Entretanto, destacou-se o quantitativo de processos recebidos
e solucionados de janeiro até maio de 2016: 28.462 processos recebidos, 18,4% a mais do que
no mesmo período do ano anterior e 27.284 solucionados, 27,5% a mais do que no mesmo
período de 2015. Analisando em relação ao seu grupo, a 7ª Região estava abaixo da média dos
Tribunais de médio porte nas variáveis “recebidos”, “solucionados” e “pendentes de solução”
nos anos de 2014 a 2016. Todavia, ressaltou-se que, levando em consideração a média de
processos recebidos e solucionados por Vara do Trabalho, a 7ª Região esteve acima da média
dos Tribunais de médio porte em 2015. No referido ano, as Varas do Trabalho da 7ª Região
receberam em média 1.691 processos e solucionaram 1.521 processos, contra uma média nos
tribunais de médio porte de 1.666 processos recebidos e 1.509 processos solucionados.
Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, verificou-se um
trâmite processual mais célere em comparação com a média do País e com a média dos Tribunais
de médio porte nos anos de 2014 a 2016. Em 2014, o prazo no TRT7 foi de 123 dias, enquanto
que a média nos tribunais de médio porte foi de 176 dias e no País foi de 195 dias. Em 2015, esse
prazo foi de 132 dias; a média nos tribunais de médio porte foi de 189 dias e no País foi de 219
dias. Portanto, um processo na 7ª Região demorava em média 87 dias a menos que a média do
País, e 57 a menos que a média dos TRTs de médio porte. Em 2016, o prazo estava em 135 dias,
sendo o Tribunal mais célere dentre os tribunais de médio porte.
Já na fase de execução, no ano de 2014, o TRT7 iniciou 22.317 execuções e encerrou 35.198
execuções, acarretando uma alta taxa de produtividade de 157% no período, muito acima dos
tribunais de médio porte e da média nacional. Já no ano de 2015, a 7ª Região iniciou 21.413
execuções e encerrou 28.767 execuções. Desse modo, no referido ano, a taxa de produtividade
do TRT na fase de execução foi de 134%, ainda bem acima da média nacional e da média nos
TRTs de médio porte no período. O Regional encerrou mais do que iniciou em 2015, e o resíduo
diminuiu 11,3% no período. Durante os anos de 2014 e 2015, o Tribunal Regional apresentou
quantitativos de execuções iniciadas abaixo da média dos TRTs de médio porte e do País. Por
outro lado, o volume de execuções encerradas foi superior à média nacional e dos Tribunais
de mesmo porte. O resíduo na fase de execução, por sua vez, apresenta trajetória mensal
decrescente nos anos 2014 e 2015, ficando relativamente estável em 2016. O prazo médio
entre o início e o encerramento da execução foi de 1.753 dias em 2014, de 1.873 dias em 2015
e de 1.821 dias no período de janeiro a maio de 2016. Em todos esses períodos, o valor estava
bem acima da média nacional e também da média dos tribunais de médio porte.
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No que se refere à movimentação processual no segundo grau, em 2014, o TRT7 recebeu
12.700 processos e julgou um total de 12.017 processos, o que acarretou um percentual de
produtividade de 94,6% no período, acima da média dos tribunais de médio porte. No ano de
2015, o Tribunal recebeu 11.196 processos, enquanto que o número de processos julgados foi
de 11.148, acarretando um percentual de produtividade de 99,6%, ficando bem acima da média
nacional (90,8%) e da média dos tribunais de médio porte (88,3%). Em 2014, o prazo médio da
autuação até a baixa foi de 242 dias, acima da média nacional de 237 dias. No ano de 2015, o
referido prazo da autuação até baixa aumentou para 290 dias, muito acima da média nacional,
de 230 dias. O Regional teve o maior prazo médio, considerando os regionais de mesmo porte,
no ano de 2015. Já o prazo médio entre a distribuição do feito até a sua restituição pelo relator,
que era de 60 dias em 2014, aumentou para 91 dias em 2015, acima da média nacional, de 82
dias, e da média nos tribunais de médio porte, de 79 dias, no referido ano.
O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região obteve uma taxa média de conciliação acima
dos tribunais de médio porte e do País nos anos 2014 e 2015 e no período de janeiro a abril de
2016. Das 37 varas da região, 20 estiveram acima da média do País nos anos de 2014 e 2015,
e apenas 2 varas apresentaram taxa de conciliação inferior à média do País no ano de 2015.
Em 2016, o TRT da 7ª Região, dos 24 tribunais trabalhistas do País, na 2ª Semana Nacional
da Conciliação Trabalhista realizada no período de 13 a 17 de junho, foi o nono TRT que
mais arrecadou, com mais R$ 25.391.926,78, e também o nono tribunal que mais homologou
acordos. Foram 1.102 conciliações realizadas nos cinco dias do evento.
No que diz respeito às metas do judiciário, a Meta 4, equivalente à meta específica da Justiça
do Trabalho de “Reduzir o tempo médio de duração do processo – 2º grau”, o objetivo era
reduzir o prazo médio na 2ª instância, em relação ao ano base 2014, assegurando a celeridade
e a produtividade na prestação jurisdicional. A meta estabelecida para o TRT da 7ª Região era
de que o Tempo Médio de Duração do Processo no 2º Grau fosse igual ou inferior a 241 dias
em 2015. O resultado acumulado (TMDP2) foi de 288 dias. Portanto, a meta ainda não tinha
sido alcançada. No lado positivo, mereceu destaque o desempenho do TRT da 7ª Região em
relação ao cumprimento da Meta 11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, equivalente
à Meta Nacional 5 do Poder Judiciário e cujo objetivo era baixar mais processos do que as
execuções iniciadas no período. O número de processos de execução iniciados em 2015 no
TRT da 7ª Região foi 14.423 processos. Foram baixados 26.559 processos de execução em
2015. Portanto, foram baixados 12.136 processos além das execuções iniciadas no período e o
Índice de Execução (IE) foi de 184,13%. Meta cumprida (fonte: Sigest).
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No tópico de responsabilidade institucional, observou-se uma alta taxa de reforma nos
agravos de instrumento em recurso de revista do TRT7 nos anos de 2014 e 2015. No ano de
2014, a média no regional foi de 16,27%, a maior dentre todos os tribunais regionais do País
e muito acima da média nacional de 6,6%. No ano de 2015, a taxa de reforma nos agravos
de instrumento em recurso de revista foi de 15,04%, ainda a maior entre os 24 TRTs do País.
Todavia, tal situação tende a ser atenuada, tendo em vista a edição de 12 Súmulas Regionais e
3 Teses Jurídicas Prevalecentes, no final do ano de 2015 e no ano de 2016, em grande parte
alinhadas com a jurisprudência do TST. No que se refere aos Incidentes de Uniformização de
Jurisprudência, foram suscitados no âmbito do TRT7 nos anos de 2014 a 2016 somente 4
IUJs, restando solucionados 3 incidentes até a presente data.
Nos precatórios e requisições de pequeno valor, em 30/6/2016, 5.250 precatórios
aguardavam pagamento. Desses, 1.199 precatórios estavam no prazo constitucional, e 4.051
com prazo vencido, totalizando R$ 938.208.105,44. A dívida correspondente aos precatórios
vencidos totalizava R$ 867.811.019,44. A Corregedoria Regional, em relação às requisições de
pequeno valor emitidas e processadas pelas varas do trabalho, não possuía um sistema de
controle de expedição e cumprimento das referidas obrigações.
Quanto à atuação da Corregedoria Regional, destacou-se que as questões invocadas nas
correições parciais requeridas perante a Corregedoria Regional, bem como as soluções
proferidas, não revelam, na região, a prática de situação reiterada de procedimentos atentatórios
à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida prestação jurisdicional. Ao contrário,
o número reduzido de correições parciais revela a adequação dos procedimentos processuais
adotados no 1º grau da 7ª Região. No início de 2014, após aprovação do Pleno e sem custos
adicionais para o Tribunal Regional da 7ª Região, a Corregedoria Regional, em parceria com
a Divisão de Desenvolvimento de TI - STI e Secretaria de Gestão Estratégica, desenvolveu o
Sistema de Consulta de Dados Operacionais – SICOND, cuja principal finalidade é facilitar a
atividade correcional, agilizando a recuperação de informações, principalmente do sistema de
Processo Judicial Eletrônico, necessárias às correições e ao processo de elaboração das atas
correcionais. O SICOND traz em seu bojo a correição virtual, que é uma ferramenta que tem
por objetivo agilizar as atividades da corregedoria, principalmente as correições ordinárias e
eventuais extraordinárias nas varas trabalhistas e nas demais unidades jurisdicionais que lidam
com processos e suas respectivas tramitações. Com a implantação da correição virtual no
TRT7, o trabalho de coleta de dados foi automatizado e com lapso temporal de apenas 48 horas.
Constatou-se, no entanto, que, mesmo diante dos procedimentos de controle exercidos pela
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Corregedoria Regional, ainda havia alguns magistrados com atrasos expressivos na prolação
de sentença, o que, efetivamente, ocasionava deficiência na prestação jurisdicional requerida,
exigindo, portanto a continuidade de uma atuação efetiva e permanente do referido Órgão.
Ressalte-se que apesar de alguns poucos magistrados não estarem cumprindo os prazos
legais para prolação de sentença, apresentando, inclusive, números expressivos de processos
em atraso, verificou-se que o prazo médio do ajuizamento da ação até o julgamento, no 1º
grau, encontra-se abaixo da média dos tribunais de mesmo porte, o que demostrou um notável
esforço daqueles magistrados que estão cumprindo os prazos legais para a manutenção da
célere prestação jurisdicional, contribuindo para que o Tribunal Regional da 7ª Região figurasse
destacadamente neste parâmetro de avaliação. Neste contexto, observou-se a existência de
uma sobrecarga de trabalho aos juízes de 1º grau, principalmente aos auxiliares móveis, os
quais não tinham vinculação com uma unidade judiciária específica, porquanto tais magistrados
sequer tinham assistentes para auxiliá-los no exercício de sua atividade jurisdicional.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região: que
envidasse esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria e, definida a
nova estrutura judicial do TRT7, fosse observada a estrutura hierárquica definida pelo artigo 15
e incisos da Resolução nº 63 do CSJT; empreendesse esforços no sentido da implementação
de medidas de apoio aos juízes substitutos por meio da disponibilização de assistentes para
auxiliá-los em suas atividades; a regularização das remessas de 1º e 2º Graus rejeitadas
no ano de 2016 bem como a correção da base de dados do sistema e-Gestão no que diz
respeito aos processos pendentes de julgamento, de finalização em mais de uma fase e de
finalização em mais de uma vara ou sistema; que o Tribunal Regional promovesse cursos
específicos de técnicas de conciliação, a fim de possibilitar a capacitação e aperfeiçoamento de
servidores que atuam no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos;
empreendesse esforços para a criação de um banco de dados ou para o fornecimento de
informações precisas e atualizadas no sítio da internet do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª
região acerca dos incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados e solucionados
pelo Tribunal Regional; empreendesse esforços para a atualização do regimento interno do
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no que se refere ao incidente de uniformização
de jurisprudência, à luz da Lei nº 13.015/2014, da Instrução Normativa nº 37/2015 do TST e
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do Ato GP nº 491/2014 do TST, dando o devido enfoque, inclusive, ao contido na Instrução
Normativa nº 39/2016 do TST, que incluiu a tese jurídica prevalecente em tribunal regional do
trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do
Trabalho como precedente de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do
artigo 927 do NCPC/2015.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região
fossem tomadas as medidas legais cabíveis, em relação àquele magistrado citado no item
8.10 da Análise Global que se encontra em reiterado atraso na prolação de sentença; e fosse
feito o controle da expedição e cumprimento das requisições de pequeno valor emitidas
pelas varas do trabalho e a efetiva disponibilização no sítio eletrônico do TRT da 7ª Região
das informações pertinentes.

wwTRT da 8ª Região
De 27 a 31 de março, o Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e sua equipe de
assessores analisaram os dados, a estrutura e toda a movimentação processual do Tribunal
Regional do Trabalho da 8ª Região, com sede em Belém, e que abrange os estados do Pará
e Amapá. Durante a passagem, reuniu-se com dirigentes da Corte, magistrados e servidores
de equipes técnicas para conhecer às instalações. Após a leitura da ata e o encerramento da
correição, o Ministro Corregedor concedeu entrevista coletiva à imprensa local.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, verificou-se, em consulta realizada
no dia 02/03/2017, que todas as remessas do Sistema e-Gestão de janeiro de 2015 a
dezembro de 2016 foram aprovadas no 1º e no 2º Graus, não existindo inconsistências nos
processos físicos registradas no sistema de validação dos dados. Portanto, o Tribunal Regional
se encontra adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus e ao
Manual de Regras de Validação do e-Gestão de 1º e 2º graus.
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Analisando a movimentação processual do primeiro grau, verificou-se que, no ano de 2016,
o Tribunal Regional recebeu 89.728 processos, um decréscimo de 1,8% em relação ao ano
anterior e solucionou 95.386 processos, um aumento de 0,6% em comparação com o ano de
2015, acarretando uma taxa de produtividade de 106,3%, acima da média nacional e da média
dos tribunais de mesmo porte. Analisando em relação ao seu grupo, nos anos de 2015 e 2016,
o Tribunal Regional estava, abaixo da média do grupo de médio porte nas variáveis recebidos
e pendentes de solução; e acima da média na variável solucionados. Entretanto, após uma
análise mais aprofundada, observou-se que existia na Região um quantitativo de processos
solucionados com exame de mérito abaixo da média dos tribunais regionais do País. No ano
de 2016, do total de 95.386 processos solucionados, apenas 56.430 foram solucionados com
exame de mérito, ou seja, 59,2% do total, abaixo da média nacional no referido ano, que foi de
75%. Desse modo, conclui-se que, embora as varas do trabalho possuam um alto percentual de
produtividade, o baixo número de processos solucionados com exame do mérito demonstra que
os conflitos não estão sendo efetivamente resolvidos. A análise da movimentação processual
do segundo grau demonstra que, no ano de 2016, houve aumento de 22,1% no número de
processos recebidos e um aumento de 18,4% no número de processos julgados, em relação
ao ano de 2015. Apesar desses aumentos, o percentual de produtividade do regional diminuiu
de 100,9% em 2015, para 97,8% em 2016, percentual ainda acima da média nacional e dos
tribunais de mesmo porte. Desse modo, o Tribunal Regional, no ano de 2016, situou-se na 6ª
colocação entre os 24 regionais, no que se refere ao percentual de produtividade no 2º grau.
Como consequência, em 31/12/2016, o Tribunal contava com 4.159 processos pendentes de
julgamento, menor resíduo processual dentre os TRTs de mesmo porte.
No quesito conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região apresentou uma taxa
média de conciliação abaixo da média dos tribunais de médio porte e do País nos anos de
2015 e 2016. Das 55 varas do trabalho da região, 22 apresentaram taxa de conciliação inferior
a 30% no ano de 2016. Somente 9 varas apresentaram taxa média de conciliação acima da
média do País no mesmo ano. É de se destacar, no entanto, que o Tribunal Regional vinha
adotando providências no sentido de aplicar as diretrizes da Resolução nº 174/2016 do CSJT, tais
como, a implantação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas NUPEMEC-JT, cujo estudo está sendo realizado nos autos do processo eletrônico nº 311/2017, e
a definição do espaço físico para a sua instalação, além da edição da Portaria PRESI nº 266/2017,
que transformou o Projeto Conciliar e os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos em Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas
– CEJUSC-JT, abrangendo todas as varas do trabalho da região metropolitana de Belém, com
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sede no Fórum Ministro Orlando Teixeira da Costa. Tais medidas demonstraram o compromisso
do TRT em solucionar os conflitos trabalhistas por meios consensuais, privilegiando a autonomia
da vontade das partes e colaborando para a pacificação social, em conformidade com a política
judiciária de conciliação permanente instituída pelo CSJT.
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, em 2016, 23.055 execuções foram
iniciadas, um aumento de 26,4% em relação ao ano anterior, e foram encerradas 16.980
execuções, um aumento de 20,8% em comparação com o ano de 2015. Por outro lado, o
Tribunal encerrou 26,4% a menos do que iniciou em 2016 e o resíduo aumentou 15% no
período, razão pela qual 49.859 execuções estavam pendentes em 31 de dezembro de
2016, incluindo as que estavam em arquivo provisório. Quanto ao prazo médio do início ao
encerramento da fase de execução, apurou-se que, no ano de 2016, esse prazo foi de 270 dias;
a média nos tribunais de médio porte foi de 869 dias e no País foi de 1.126 dias. Portanto, uma
execução na 8ª Região foi encerrada 857 dias antes do que a média do País e 599 dias antes
do que a média dos TRTs de médio porte. Durante os anos de 2015 e 2016, o Tribunal Regional
teve um prazo médio de execução bem mais célere do que aqueles dos TRTs de médio porte
e do País. Contudo, referido prazo pode não estar retratando a realidade, na medida em que
o Tribunal possuía o maior percentual proporcional de processos de execução pendentes em
arquivo provisório. Cumpre observar que o prazo médio é contado apenas em relação aos
processos cuja execução já foi encerrada, não repercutindo, portanto, naquela contagem os
processos movimentados para o arquivo provisório, porque ainda pendentes de encerramento.
Analisando-se os dados, constatou-se que, de um total de 50.379 processos pendentes na
fase de execução em 28/02/2017, 25.327 estavam em arquivo provisório, representando 50%
do acervo pendente em execução, o maior percentual do País. A média nacional no período
analisado era de apenas 25% de processos de execução pendentes em arquivo provisório.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, no âmbito do Tribunal Regional da 8ª
Região, foram suscitados, entre 2015 e 2017, um total de 48 Incidentes de Uniformização
de Jurisprudência e 2 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, estando
solucionados, até a presente data, 29 IUJs, com a consequente edição de súmulas ou
teses jurídicas prevalecentes, em grande parte alinhadas com o entendimento dominante
do TST. O Tribunal também suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
nº 12-74.2017.5.08.0000, admitido na sessão do Pleno de 13/02/2017, para solucionar e
uniformizar o tema acerca da “Extinção de processos sem resolução do mérito, por inépcia
da petição inicial, sem oportunizar ao autor a possibilidade de emenda, nos termos do
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art. 321 do CPC/2015”, demonstrando que o TRT dá o devido enfoque aos princípios da
responsabilidade institucional e da disciplina judiciária.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, foi informado que a União cumpre
regularmente suas obrigações em relação à quitação dos precatórios, não havendo dívida
vencida do ente público. Quanto aos entes públicos estaduais e municipais, inseridos tanto no
regime especial de precatórios, quanto no regime comum, constatou-se que a maioria apresenta
dívida vencida junto ao Tribunal. Destacou-se, positivamente, que o TRT, visando solucionar o
problema das obrigações do poder público vencidas e não pagas, que alcançam vultosa soma,
vinha adotando mecanismos para pôr cobro às dívidas, sendo que, nos anos de 2015 e 2016,
foram realizadas 132 audiências de conciliação em precatórios, em 36 processos, com 12
acordos firmados, no total aproximado de R$ 15.060.000,00. Por outro lado, em relação às
requisições de pequeno valor, não foram registrados casos de inadimplência quanto às federais.
Entretanto, quanto às RPV’s dos estados e municípios, expedidas e processadas pelas varas do
trabalho, não havia procedimento de controle realizado pela Corregedoria Regional, nem por
outro órgão do TRT, tampouco a disponibilização no site do TRT dos dados pertinentes.
Por fim, quanto a atuação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da
8ª Região, verificou-se, por outro lado, que a Corregedoria Regional implementou estratégia
para diminuir o número de sentenças em atraso, elaborando controle periódico dos prazos
para prolação de sentenças em atraso, utilizando-se os dados colhidos no sistema e-Gestão.
Com referida estratégia, a gestão dos prazos para prolação de sentenças em atraso atingiu
um bom nível de organização e controle. A metodologia envolve o contato direto com os
magistrados (através de e-mail corporativo) para fins de apuração das possíveis causas dos
atrasos, elaborando um plano de ação conjunto para a rápida solução das pendências. Esse
controle inclui abertura de procedimento, com a fiscalização estrita dos prazos, para os juízes
que não resolveram as pendências no prazo concedido. Tem-se, assim, da análise dos dados
encaminhados a esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, aliada aos procedimentos
realizados durante a presente correição, que a Corregedoria Regional vem atuando de forma
efetiva, na otimização e aprimoramento da atividade jurisdicional de primeiro grau.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região: a
regulamentação e implantação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), à luz da Resolução nº 235/2016 do CNJ, tão logo
seja solucionada a questão acerca da disponibilidade de servidores para a composição do
núcleo, conforme exigência do artigo 6º, § 4º, da Resolução supracitada; empreender esforços
no sentido de agilizar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1274.2017.5.08.0000; que envide esforços para implementar com a maior brevidade possível o
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT e, ainda,
os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT de Belém/
PA e Macapá/AP, dotando-os com estrutura física e composição adequadas e necessárias ao
seu efetivo funcionamento, observando as diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aprovada em 30 de setembro de 2016, que normatiza
a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho; em relação às requisições de
pequeno valor emitidas pelas varas do trabalho (estaduais e municipais), foi recomendada a
efetiva disponibilização no sítio eletrônico do TRT das informações pertinentes, especialmente,
número da ação originária, data de autuação, data do trânsito em julgado, vara de origem, nome
do beneficiário e órgão executado, valor pago e mês de quitação; a adoção de ações de estímulo
à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos
e treinamentos destinados a magistrados e servidores; e a redução do ciclo de extração de dados
do PJe e do legado para a base do e-Gestão, que, atualmente, é mensal, observando-se, todavia,
as orientações contidas no Guia de Infraestrutura Recomendada (GIR), instituído pelo Ato nº 342/
CSJT.GP.SG, de 14/11/2014.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região:
a efetiva atuação no sentido da identificação das causas e adoção de providências, inclusive
por ocasião das correições ordinárias; e, em relação às requisições de pequeno valor emitidas
pelas varas do trabalho (estaduais e municipais), fosse realizado o acompanhamento do
cumprimento dessas obrigações quando das correições ordinárias.
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wwTRT da 9ª Região
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho encerrou na sexta-feira, 9 de junho de 2017, as
atividades de correição ordinária no TRT da 9ª Região, com sede em Curitiba, Paraná. A
correição teve início no dia 05 de junho. Durante o período correicional, o Ministro analisou
os dados e a estrutura judiciária do Regional, bem como cumpriu agenda de solenidades,
audiências e visitas institucionais. No encerramento de sua visita, o Ministro apresentou a ata
com os resultados da correição, onde apontou os destaques positivos do Regional e deixou
algumas recomendações para a efetividade da Justiça do Trabalho no Paraná.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, verificou-se, em consulta
realizada no dia 31/03/2017, que todas as remessas do Sistema e-Gestão, de janeiro
de 2015 a março de 2017, foram aprovadas no 1º e 2º Graus, não existindo, até então,
inconsistências nos processos físicos registradas no sistema de validação dos dados.
Mereceu destaque a implantação do sistema e–Gestor para atender as necessidades das
varas do trabalho, em desenvolvimento pela Corregedoria Regional, com apoio da Secretaria
de Tecnologia da Informação (STI) e da Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão
e Estatística (SEPEGE). Trata-se de ferramenta que permitiria às unidades judiciárias
consulta e acompanhamento, em tempo real - e permanentemente -, de seus indicadores
necessários ao cumprimento das metas estabelecidas para o Judiciário, disponibilizando,
ainda, relatórios de gestão que permitem o gerenciamento das rotinas de trabalho e a
identificação de eventuais deficiências de planejamento.
Quanto às metas da Justiça do Trabalho de 2016, o grande destaque positivo do TRT da 9ª
Região referiu-se ao excepcional desempenho no Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento
(Meta 9 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho e Meta Nacional 3 do Poder Judiciário),
representando nos dois anos de execução do plano os maiores percentuais do País, 49,38%
em 2015 e 48,01% em 2016.
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A análise da movimentação processual do primeiro grau demonstrou que no ano de 2016,
a 9ª Região recebeu 158.155 processos, um acréscimo de 2,3% em relação ao ano anterior
e solucionou 150.681 processos, um aumento de 9,1% em comparação com o ano de 2015,
acarretando uma taxa de produtividade de 95%, percentual idêntico à média nacional do
período. No período de janeiro a abril de 2017, 47.855 processos foram recebidos e 47.477
processos foram solucionados, acarretando um aumento na taxa de produtividade para 99%.
No quesito conciliação, salientou-se a pioneira e bem sucedida experiência do “Projeto
Horizontes”, cujo principal objetivo é a análise dos processos de execução, provisoriamente
arquivados, e a posterior inclusão desses autos em pautas de audiência conciliatória, com
a participação de acadêmicos que auxiliam os servidores na mediação. Referido projeto
recebeu Menção Honrosa do CNJ, em 2016, como prática inovadora na pacificação
consensual de conflitos. Também mereceu destaque a elaboração do Sistema de Apoio
à Conciliação, denominado “Sistema de Gestão de Audiências”, então em implantação no
Tribunal Regional, criado com o objetivo de auxiliar os juízes das varas do trabalho em
tomadas de decisão relacionadas aos processos e audiências marcadas pelos sistemas PJe
e SUAP. A finalidade desse sistema é o apontamento da probabilidade de acordo nas pautas
de audiências. Por fim, mereceu destaque o índice de taxa de conciliação do Regional. Em
consequência da política permanente de conciliação, de acordo com os dados extraídos do
e-Gestão, o TRT apresentou uma taxa de conciliação muito acima da média dos tribunais de
médio porte e do País nos anos de 2015 e 2016.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, destacou-se que no Tribunal
Regional foram suscitados, entre 2015 e 2017, um total de 56 Incidentes de Uniformização
de Jurisprudência e 4 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo
solucionados, até a presente data, 26 IUJs, com a consequente edição de súmulas ou
teses jurídicas prevalecentes, em grande parte alinhadas com o entendimento dominante
do TST, demonstrando que o TRT observa os princípios da responsabilidade institucional
e da disciplina judiciária. Mereceu destaque, ainda, a edição pelo TRT das Resoluções nºs
02/2016, 05/2016, 07/2017 e 08/2017, contendo previsão dos procedimentos a serem
adotados para fins do processamento da Reclamação e dos Incidentes de Uniformização
de Jurisprudência, Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e Incidentes
de Assunção de Competência, observando as diretrizes das Leis nºs 13.015/2014 e
13.105/2015 e das Instruções Normativas nºs 37/2015 e 39/2016 do TST.
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Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, mencionou-se o uso do WhatsApp
em ações voltadas à conciliação em sede de precatórios. Destacou-se, positivamente, que
a cultura conciliatória fomentada pelo TRT criou um contexto que permitiu o pagamento de
precatórios – de forma parcelada, em sua maioria – por meio de mediação não presencial,
com interação com as partes via telefone e e-mail. De igual modo, mereceu relevo o projetopiloto realizado recentemente, pelo qual, mediante gestão da atual Presidência, obteve-se a
conciliação de débito do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral (CISLIPA).
Por fim, quanto a atuação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da
9ª Região, verificou-se que a Corregedoria Regional implementou estratégia para diminuir o
número de sentenças em atraso, elaborando controle periódico dos prazos para prolação de
sentenças com prazo vencido, utilizando os dados colhidos de relatório auxiliar extraído do
e-Gestão. Com referida estratégia, a gestão dos prazos para prolação de sentenças em atraso
atingiu um excelente nível de organização e controle. A metodologia envolve o contato com
os magistrados para fins de apresentação de um plano de trabalho conjunto para a solução
das pendências verificadas. Nesse cenário, os prazos estipulados nos planos de trabalho e
homologados pela Corregedoria Regional devem ser estritamente observados. Outra medida
adotada pelo Corregedor Regional objetivando a celeridade da prestação jurisdicional foi a
solicitação aos magistrados de antecipação das pautas de audiência. Em contrapartida ao
atendimento de referida solicitação e o consequente aumento de processos para proferir
decisão, a Corregedoria Regional concedia auxílio extraordinário em força de trabalho para
50% do acréscimo de sentenças decorrentes da abreviação das pautas, o que representava,
em média, um auxílio em 15 (quinze) sentenças para cada mês de antecipação da pauta.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: envidar
esforços para aprovação da atualização do Regulamento Geral de Secretaria com o objetivo
de modernizar a estrutura setorial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, de modo a
compatibilizá-la com as recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores; o
aprimoramento da estrutura funcional da área responsável pela análise da admissibilidade do
recurso de revista no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; a regulamentação
e implantação, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, do Núcleo de
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Gerenciamento de Precedentes (Nugep), à luz da Resolução nº 235/2016 do CNJ; a adoção
de medidas para que a pesquisa jurisprudencial no portal do TRT na internet possibilite a busca
textual no inteiro teor dos acórdãos publicados; a adoção de ações de estímulo à utilização
das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos e
treinamentos destinados a magistrados e servidores; e a alteração do Regimento Interno do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para reduzir os prazos de restituição dos autos
pelo Relator e pelo Revisor. Recomendou-se, também, em relação aos Centros Judiciários de
Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, que fossem realizados estudos
no sentido de instalá-los em espaços térreos das dependências da Justiça do Trabalho, de
modo a facilitar o acesso dos interessados, garantindo-lhes maior segurança e mobilidade.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: o
efetivo controle e observância dos prazos homologados nos planos de trabalho apresentados
pelos magistrados que se encontram com sentenças com prazo vencido, determinandose, diante do descumprimento dos referidos prazos, a abertura dos procedimentos
administrativos cabíveis; empreender esforços para a redução do prazo médio na etapa
do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência nas Varas do Trabalho do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região.

wwTRT da 10ª Região
O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, localizado em Brasília, recebeu correição
ordinária no período compreendido entre 15 e 19 de agosto de 2016, ocasião em que, junto
com sua equipe, examinou diversos aspectos do funcionamento do Tribunal, tais como
estrutura judicial e administrativa, sistema e-Gestão, movimentação processual do primeiro
e segundo grau, conciliação no primeiro e no segundo grau, metas da Justiça do Trabalho,
responsabilidade institucional, precatórios e requisições de pequeno valor, escola judicial,
relacionamento com o Ministério Público do Trabalho e Ordem dos Advogados do Brasil,
atendimento às recomendações anteriores e atuação da corregedoria regional.
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ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No que diz respeito ao sistema e-Gestão verificou-se, em consulta realizada no dia 18/08/2016,
que, dentre as 245 remessas de 1º Grau esperadas para os meses de janeiro a julho de 2016,
todas foram aprovadas, e que, no 2º Grau, as remessas mensais enviadas pelo regional, nos anos
de 2014, 2015 e até o mês de julho de 2016 também estavam aprovadas. Assim, o regional se
encontrava adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 2º Grau – versão 1.1 e
ao Manual de Regras de Validação do e-Gestão de 2º Grau – versão 4.4.
A análise da movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região, no ano de 2015, demonstrou aumento de 15,9% no número de processos recebidos
e um percentual de 35,7% de processos solucionados, o que acarretou um aumento na taxa de
produtividade para 98%, percentual acima da média nacional e da média dos TRTs de médio
porte. Destacou-se, ademais, o quantitativo de processos recebidos e solucionados de janeiro
até junho de 2016: 30.456 processos recebidos, 5,7% a menos do que no ano anterior e 31.754
solucionados, 3,4% a mais do que no mesmo período de 2015, acarretando um percentual de
produtividade de 104% no período. Analisando em relação ao seu grupo, a 10ª Região estava
abaixo da média do grupo de médio porte nas variáveis recebidos, solucionados e pendentes
de solução nos anos de 2014 a 2016.
No que diz respeito ao prazo médio no primeiro grau, o Tribunal Regional possuía, em agosto
de 2016, um trâmite processual mais célere em comparação com a média do País e com a
média dos Tribunais de médio porte nos anos de 2014 a 2016. Ressalte-se o fato de as Varas
do Trabalho de Brasília serem as principais responsáveis para o prazo médio no Tribunal
Regional não ser ainda menor do que então se encontrava.
Na fase de execução, em 2014, o TRT10 iniciou 19.363 execuções e encerrou 15.096 execuções,
acarretando uma taxa de produtividade de 78% no período, abaixo da média dos tribunais de
médio porte e da média nacional. No ano de 2015 essa taxa de produtividade reduziu para 53%,
abaixo da média nacional e da média nos TRTs de médio porte naquele ano. Durante os anos
de 2014 a 2016, o Tribunal Regional esteve abaixo da média dos TRTs de médio porte e do País
nas variáveis: Iniciadas, Encerradas e Resíduo.
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A análise da movimentação processual do segundo grau demonstrou que o percentual de
produtividade do Regional diminuiu para 84,3% em 2015, ficando na 21ª colocação dentre os 24
Regionais. Essa redução na produtividade se manteve até o primeiro semestre de 2016, quando
a taxa do regional foi de somente 76,6%.
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região teve uma taxa média de
conciliação muito abaixo da média dos tribunais de médio porte e do País nos anos de 2014
a 2016. Além disso, foi constatado que, não obstante a recomendação inserida na Ata de
Correição Ordinária anterior, realizada no período de 17 a 21 de março de 2014, o TRT da 10ª
Região não promovia a conciliação em autos de recurso de revista. Destacou-se, positivamente,
que a Corregedoria Regional da 10ª Região, por ocasião das correições ordinárias realizadas
nas varas do trabalho, recomenda aos magistrados de primeiro grau que incluam em pauta
maior quantidade de processos na fase de execução para tentativa de conciliação.
Em relação às metas da Justiça do Trabalho 2015 mereceu destaque o desempenho do
TRT da 10ª Região em relação ao cumprimento da Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do
Trabalho. A meta estabelecida para o TRT da 10ª Região era julgar 16.247 processos distribuídos
até 31/12/2013 e foram julgados 17.800 processos. O resultado obtido pelo TRT da 10ª Região
superou a expectativa em 8,60 pontos percentuais, alcançando 98,60% de processos julgados
e, praticamente, finalizou o estoque de processos antigos. Observou-se que foi o melhor índice
dentre os tribunais de médio porte e o segundo melhor no País.
Quanto ao tópico de responsabilidade institucional, mereceu destaque a existência de banco
de dados no sítio da internet do TRT10, no qual constam todos os incidentes de uniformização de
jurisprudência e de assunção de competência suscitados, com acesso ao andamento processual e
aos processos sobrestados, tudo de acordo com os princípios da transparência na Administração
Pública e da publicidade dos atos processuais.
A atuação efetiva e permanente da Corregedoria Regional demonstrou-se eficiente na resolução
do problema de atrasos na prestação jurisdicional, inclusive com a implementação do plano
de ação, que obteve resultados positivos na redução do número de magistrados com atrasos
expressivos na prolação de sentença.

64

Relatório de Gestão | Co rregedo ria-Geral da Jus tiça do Trabalho

Destacou-se, ademais, o novo portal na internet da Escola Judicial do TRT da 10ª Região,
inaugurado em 2 de maio de 2016. Desenvolvido em plataforma de última geração, a
ferramenta facilita a busca por informações sobre capacitação. Dotado de recursos modernos
de programação visual, acessibilidade e navegação, o portal torna mais fácil o acesso às
informações sobre capacitação, bem como o acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e aos
cursos oferecidos pelo Tribunal Regional da 10ª Região. O ambiente virtual de aprendizagem
foi modernizado, passando a utilizar a última versão da plataforma Moodle. O novo portal é o
primeiro das 24 Escolas Judiciais a contar com solução de acessibilidade, com a apresentação
do conteúdo e do ambiente virtual em áudio e Libras (Língua Brasileira de Sinais).

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região:
o empreendimento de esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria
com o objetivo de modernizar a sua estrutura setorial, de modo a compatibilizá-la com as
recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores; envidar esforços no sentido
de propor medidas concretas para o aperfeiçoamento da gestão de precatórios, de forma
a solucionar a questão relativa aos precatórios em atraso (prazo vencido); promover ações
visando o incremento dos índices de conciliação no primeiro e segundo graus de jurisdição;
revisar do artigo 54 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 10º Região.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região:
que implemente plano de ação aos magistrados que apresentem atrasos expressivos na
prolação de sentenças, principalmente aqueles citados no item 8.10 da Análise Global, inclusive
com a proposta de abertura de procedimento administrativo disciplinar caso necessário;
realizar controle da expedição e cumprimento das requisições de pequeno valor emitidas pelas
Varas do Trabalho e a efetiva disponibilização no sítio eletrônico do TRT da 10ª Região das
informações pertinentes.
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wwTRT da 11ª Região
O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho esteve em Manaus, sede do Tribunal Regional
do Trabalho da 11ª Região durante o período de 26 a 30 de junho de 2017, para realizar
correição ordinária no Regional. Durante os trabalhos, foram examinados os dados relativos
às estruturas judicial e administrativa, à tecnologia, aos sistemas e-Gestão e PJe, além da
averiguação dos dados previamente encaminhados pela administração do TRT. O Ministro
também cumpriu uma agenda de visitas, reuniões e atendimentos a magistrados, advogados,
servidores e jurisdicionados. Na sexta-feira, 30 de junho de 2017, os trabalhos do CorregedorGeral e de sua equipe encerraram-se, com a leitura da ata em sessão plenária e entrega de
relatório à administração do TRT11 sobre o desempenho do Regional.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, no tópico de boas práticas,
mereceu destaque o aplicativo “Ouvidoria TRT11”, disponível na Play Store e APP Store, o
qual permite ao cidadão realizar manifestação online e acompanhar o status de sua demanda
por meio de protocolo. Referido aplicativo foi inscrito no prêmio INNOVARE e no prêmio
SAMUEL BENCHIMOL.
A respeito do Sistema e-Gestão mereceu destaque a criação do Núcleo de Apoio ao PJe
e e-Gestão - NAPE, voltado para a eficiência no uso das ferramentas tecnológicas e para a
satisfação do usuário externo, e que tem por atribuições, dentre outras, detectar as principais
deficiências em relação ao uso do sistema PJe e e-Gestão, pesquisando junto às varas do
trabalho, gabinetes de desembargadores, secretarias de turmas e pleno sobre as necessidades
pertinentes a tais sistemas e fazer o levantamento das principais inconsistências de dados
estatísticos das unidades judiciais constantes do sistema e-Gestão. O resultado observado foi
a melhoria nos números apresentados pelas unidades judiciais como um todo, diminuição do
retrabalho, segurança, confiabilidade e efetividade na prestação jurisdicional.
Quanto à efetividade da execução, verificou-se, da análise dos dados do Regional, que, no
ano de 2016, o prazo médio do início da execução até a sua extinção foi de 421 dias, enquanto
a média nos tribunais de médio porte foi de 869 dias e no País foi de 1.122 dias. Portanto, uma
execução na 11ª Região, em média, foi encerrada 701 dias antes do que a média do País e
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448 dias antes do que a média dos TRTs de médio porte. Durante os anos de 2015 e 2016, o
Tribunal Regional teve um prazo médio de execução bem mais rápido do que os TRTs de médio
porte e do País. Em 2016, a 11ª Região teve o 2º menor prazo em relação aos outros oito TRTs
de médio porte.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, destacou-se, inicialmente, a baixa
quantidade de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade no TRT, bem como
o reduzido prazo médio para prolação do despacho de admissibilidade de recurso de revista.
Com relação aos despachos de admissibilidade pendentes de análise, até a data de 30/04/2017,
o Tribunal Regional possuía 283 recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade,
representando o menor resíduo nesta fase dentre todos os tribunais regionais do País. Com
relação ao prazo médio, no ano de 2016, o TRT contou com trâmite de 2,79 dias para prolação
do despacho de admissibilidade de recurso de revista, menor prazo médio dentre todos os
tribunais regionais do País.
Por fim, quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, destacou-se, positivamente,
a atuação da Juíza Auxiliar da Presidência na Gestão dos Precatórios, Dra. Edna Maria
Fernandes Barbosa, na solução das obrigações do poder público vencidas e não pagas. No
período correicionado, foram realizadas Semanas Regionais de Conciliação que resultaram na
quitação gradativa dos precatórios vencidos mediante a celebração de Termos de Compromisso
com os representantes legais dos entes públicos para o bloqueio mensal de valores. Foi editada
nova resolução administrativa acerca do Programa de Conciliação de Precatórios, prevendo a
realização de audiências diretamente com os credores sempre que não for possível a assinatura
de Termos de Compromisso com os entes devedores submetidos ao regime comum. O Sistema
Eletrônico de Precatórios - sistema ePREC, atual base de dados das informações enviadas ao
e-Gestão, então em fase de atualização e lançamento da sua 2ª versão, cujo objetivo é integrar
as informações dos precatórios dos dois sistemas de controle dos processos, o sistema legado
e o sistema PJe, permitindo o acompanhamento da tramitação até a quitação e também dos
peticionamentos, bem como a atualização dos valores a serem pagos.

ww Recomendações Exaradas
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Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região: empreender
esforços para aprovação da atualização do Regulamento Geral de Secretaria com o objetivo
de modernizar a estrutura setorial do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, de modo
a compatibilizá-la com as recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores;
que na análise dos pedidos de remoções dos juízes substitutos seja observado o disposto no
artigo 3º, parágrafo único, da Resolução nº 182/2017 do CSJT e artigo 6º, parágrafo único,
da Resolução Administrativa nº 021/2008 do TRT11 (alterada pela RA nº 29/2013); envidar
esforços no sentido de reduzir o resíduo processual no 2º grau do Tribunal Regional do
Trabalho da 11ª Região, dando especial enfoque aos processos em estudo com prazo vencido
nos gabinetes de Desembargadores, a aprovação da proposta de regulamentação interna do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, do Incidente de Assunção de Competência
e da Reclamação, que tramita nos autos do Processo TRT MA-3312/2017, fosse agilizado o
julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 42-62.2016.5.11.0000; que,
com vistas a imprimir maior efetividade à Justiça do Trabalho da 11ª Região, dê especial atenção
na difusão da prática de conciliação por toda a jurisdição, observando as diretrizes contidas
na Resolução nº 174/2016 do CSJT; envidar esforços no sentido de implementar, com a maior
brevidade possível, os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas
– CEJUSC-JT de Manaus-AM e Boa Vista-RR, dotando-os com estrutura física e composição
adequadas e necessárias ao seu efetivo funcionamento, observando as diretrizes contidas na
Resolução nº 174/2016 do CSJT; e a adoção de ações de estímulo à utilização das ferramentas
tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados
a magistrados e servidores.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região:
envidar esforços para a redução do prazo médio na etapa do ajuizamento da ação até a
realização da 1ª audiência nas Varas do Trabalho de Manaus e Parintins que estão com prazo
acima da média nacional; e empreender de esforços no sentido de coibir a prática de efetivação
de ordens de bloqueio de valores através do sistema BacenJud nas contas dos patronos dos
reclamantes para fins de pagamento das custas e dos encargos previdenciários nas hipóteses
de expedição de alvará único para o levantamento de depósitos judiciais e recolhimento das
custas processuais e das contribuições previdenciárias.
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wwTRT da 12ª Região
Entre os dias 6 e 10 de novembro de 2017, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região
recebeu o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e sua equipe, para realização de correição
ordinária. No encerramento e leitura da ata de correição, foi transmitida a informação de que o
TRT12 foi o que julgou mais rápido os recursos no segundo grau em 2017 entre os oito TRTs
considerados de médio porte.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, no tocante ao cumprimento
das metas da justiça do trabalho, fez-se elogioso destaque no que se refere ao Índice de
Conciliação – Fase de Conhecimento (Meta 9 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho e
Meta Nacional 3 do Poder Judiciário), cujo valor de 47% encontra-se bem acima da média
nacional de 38,82% obtida na Justiça do Trabalho em 2016, representando a segunda melhor
média do País no ano passado.
A análise da movimentação processual no 2º grau demonstrou que, com relação ao prazo
médio entre a distribuição do feito até a sua restituição pelo relator, no ano de 2016, este foi de
59 dias no Regional, ficando abaixo da média nacional de 76 dias no referido ano, configurando o
segundo menor prazo médio dentre os tribunais de mesmo porte. No ano de 2017, até setembro,
referido prazo foi reduzido para 53 dias, configurando o quarto menor prazo médio dentre todos
os TRTs do País no período. Mereceu destaque o fato de que o Tribunal Regional, embora possua
números tão expressivos, no ano de 2017, até setembro, contava com uma média de 1.731
processos distribuídos por Desembargador, 6ª maior média do País no período.
No que diz respeito à conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região apresentou,
em consequência da prática permanente de prestigiar a conciliação como forma de entrega da
prestação jurisdicional, uma taxa de conciliação muito acima da média dos tribunais de médio porte
e do País nos anos de 2015, 2016 e 2017 (até agosto). Ressaltou-se que, em 2016, o TRT12, em
face da política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito
do Poder Judiciário Trabalhista criada pela Resolução nº 174/2016, instituiu o Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC-JT/TRT12), o Centro Judiciário
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de Métodos Consensuais de Solução de Disputas no Segundo Grau (CEJUSC-JT/TRT12), e o
Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC – JT/Florianópolis,
reconhecido como Centro de Conciliação de Florianópolis. Mereceu especial destaque a atuação
do Dr. Válter Túlio Amado Ribeiro, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis, como
Coordenador do Centro de Conciliação de Florianópolis, cuja dedicação e esforço nas negociações
conciliatórias contribuíram para a redução do prazo médio para marcação da 1ª audiência em Varas
de Trabalho da Capital. Ademais, mereceu registro o uso do aplicativo Whatsapp, com o objetivo de
aumentar o índice de processos conciliados na jurisdição, como ponto positivo.
No tópico de efetividade da execução, destacou-se o resultado positivo do trabalho desenvolvido
no Núcleo de Pesquisa Patrimonial (NPP), o que refletiu nos números de casos solucionados,
uma vez que, desde sua criação, foram recebidos 186 pedidos de pesquisa patrimonial, sendo
112 concluídos até 10 de novembro de 2017. Tais circunstâncias, aliadas a outros fatores
constatados durante os trabalhos correicionais, revelaram que o TRT12 empreendeu esforços
para uma maior efetividade da execução. Dentre as 1.572 varas do trabalho da Justiça do
Trabalho, a 1ª VT de Videira teve o quinto menor quantitativo de processos pendentes de
execução em dezembro de 2016 (100 execuções pendentes) e a 1ª VT de Fraiburgo foi a 10ª
com o menor quantitativo (122 execuções pendentes).
Por fim, no tocante aos dados a respeito da responsabilidade institucional, coube destacar,
inicialmente, a baixa quantidade de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade
no TRT, bem como o reduzido prazo médio para prolação do despacho de admissibilidade
de recurso de revista. Com relação aos despachos de admissibilidade pendentes de análise,
até 30/09/2017, o Tribunal Regional possuía 1.615 recursos de revista pendentes de juízo
de admissibilidade, representando o terceiro menor resíduo nesta fase dentre os tribunais
regionais de mesmo porte. Com relação ao prazo médio, no ano de 2017, até setembro, o TRT
contou com trâmite de 8,44 dias para prolação do despacho de admissibilidade de recurso
de revista, terceiro menor prazo médio dentre todos os tribunais regionais do País. Por fim,
mereceu relevo a edição pelo TRT da Resolução Regimental nº 01/2017, que atualizou o
seu Regimento Interno, para conter previsão acerca da competência do Tribunal Pleno para
julgar os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e os Incidentes de Assunção de
Competência, e a edição da Portaria PRESI nº 086/2017, que criou comissão para realizar
estudos para a regulamentação do procedimento dos Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas e Incidentes de Assunção de Competência, a qual inclusive já elaborou minuta de
resolução acerca do tema.

70

Relatório de Gestão | Co rregedo ria-Geral da Jus tiça do Trabalho

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região: realizar
a revisão do disposto no § 1º do artigo 42 do Regimento Interno do TRT da 12ª Região a fim
de adequá-lo às disposições do artigo 1º da Resolução nº 17/2006 do CNJ; em relação às
requisições de pequeno valor da esfera estadual e municipal, o desenvolvimento de ferramenta
que possibilite transparência e controle do pagamento dessas obrigações específicas, e, ainda,
a disponibilização no site do TRT das informações pertinentes às RPV’s federais, estaduais
e municipais (ação originária, data da autuação, nome do beneficiário e órgão executado);
envidar esforços no sentido de disponibilizar ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais
de Solução de Disputa – CEJUSC-JT/Florianópolis (Centro de Conciliação de Florianópolis)
servidores capacitados em métodos consensuais de solução de conflitos para atuarem como
conciliadores e/ou mediadores por ocasião das audiências de conciliação realizadas no referido
órgão, conforme as diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do CSJT; a elaboração de
estudos no sentido de implementar Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução
de Disputas – CEJUSC-JT nas circunscrições judiciárias nas quais o prazo médio para a
designação de audiências encontra-se acima da média.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região:
que seja periodicamente fiscalizado o atendimento dos requisitos do artigo 2º da Resolução
Administrativa nº 146/2007 pelos magistrados que têm autorização para residirem fora da
sede da jurisdição; considerando-se a prática adotada por algumas varas do trabalho de deixar
processos fora de pauta na fase de instrução e, ainda, de não efetuarem a imediata conclusão
para a prolação de sentença daqueles processos cuja instrução esteja encerrada, recomendase o controle permanente do quantitativo de processos aguardando o encerramento da
instrução a fim de se reduzir o prazo médio entre a realização da 1ª audiência e o encerramento
da instrução; e que nas correições ordinárias realizadas nas varas do trabalho da região seja
identificada e eventualmente coibida a prática de dispensa de realização da audiência inicial
quando presumida a “dificuldade de conciliação” em relação a algumas empresas, exceto nas
hipóteses previstas na Recomendação nº 2/2013 da CGJT, a fim de que seja oportunizada a
tentativa conciliatória.
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wwTRT da 13ª Região
Entre dias 24 e 28 de outubro de 2016, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho esteve
no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, na Paraíba, para analisar os dados e a
movimentação processual, bem como toda a estrutura judicial e administrativa do tribunal.
Depois de uma semana de correição, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho apresentou
na sexta-feira (28/10) os resultados com a leitura da ata em sessão.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
Verificou-se que todas as remessas do Sistema e-Gestão de janeiro de 2015 a agosto de
2016 foram aprovadas no 1º grau do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região e que,
nos anos de 2014 e 2015 e até o mês de agosto de 2016, todas as remessas mensais estão
aprovadas no 2º grau. Assim, o regional se encontra adaptado ao Manual de Orientações
Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus – versão 1.1 - e ao Manual de Regras de Validação
do e-Gestão de 1º e 2º graus. De outra parte, mereceu destaque o desenvolvimento da
ferramenta SAO-PJe (Sistema de Apoio Operacional ao PJe) pela Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba (Setic), com
relatórios especificados junto à Secretaria do Tribunal Pleno e de Coordenação Judiciária
(STPCJ). Trata-se de uma ferramenta capaz de oferecer diversos tipos de relatórios e indicar
problemas específicos de unidades judiciárias, tanto da primeira, quanto da segunda instância,
a exemplo de inconsistências no trâmite processual, que podem gerar impacto em estatísticas.
A ferramenta auxilia na distribuição do trabalho entre os servidores e na identificação de
possíveis obstáculos, com subsídios extraídos diretamente da base de dados do Processo
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT). As diversas melhorias e funcionalidades
proporcionadas pelo SAO-PJe levaram o Conselho Superior da Justiça do Trabalho a firmar
um Acordo de Cooperação Técnica que vai permitir o desenvolvimento, manutenção (corretiva,
adaptativa e perfectiva) e integração do subsistema da Justiça do Trabalho da Paraíba ao
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe), desenvolvido pelo CSJT.
Outra ferramenta desenvolvida pelo TRT13, por meio de sua Assessoria de Gestão Estratégica,
e que também mereceu destaque é o sistema Hórus, que consiste numa estrutura de BI
(Business Inteligence) que agrega informações de diversas bases de dados e planilhas, inclusive
a base de dados do e-Gestão. O sistema, denominado Hórus, auxilia a administração na análise
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e tomada de decisão em diversas áreas. Especificamente da base do e-Gestão coletam-se
dados para as metas nacionais do CNJ, planejamento estratégico do CSJT e do TRT da 13ª
Região, produção dos magistrados, recursos humanos, além de fornecer fácil visualização aos
dados do e-Gestão de 1º e 2º graus.
Analisando os dados específicos do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região quanto ao
atendimento das metas da justiça do trabalho, constatou-se que quase todas as metas foram
atingidas ou ficaram muito próximas de serem atingidas. Merece destaque o desempenho do
TRT da 13ª Região em relação ao cumprimento da Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça
do Trabalho, equivalente à Meta Nacional 2 do Poder Judiciário, cujo objetivo era identificar
e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nos 1º
e 2º graus, reduzindo o Índice de Processos Antigos (IPA). A meta estabelecida para o TRT
da 13ª Região era julgar 6.764 processos distribuídos até 31/12/2013 e foram julgados 7.094
processos. O resultado obtido pelo TRT da 13ª Região superou a expectativa em 4,4 pontos
percentuais, alcançando 94,4% de julgados e o tribunal, praticamente, finalizou o resíduo de
processos antigos.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região, verificou-se que, em relação ao seu grupo, nos anos de 2014 a 2016, a 13ª Região
estava acima da média do grupo de pequeno porte nas variáveis recebidos e solucionados e
abaixo da média na variável pendentes de solução.
Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, o Tribunal Regional
demonstrou possuir um trâmite processual muito célere em comparação com a média do País
e com a dos tribunais de pequeno porte. No ano de 2015, esse prazo foi de 102 dias; a média
nos tribunais de pequeno porte foi de 160 dias e no País foi de 215 dias. Portanto, um processo
na 13ª Região foi 113 dias mais rápido do que a média do País e 58 dias mais rápido do que a
média dos TRTs de Pequeno Porte. No ano de 2016, até setembro, esse prazo foi de 123 dias,
segundo menor prazo médio entre todos os tribunais de pequeno porte.
No segundo grau, em 2015, o TRT13 recebeu 11.435 processos, uma redução de 6,5% em
relação ao ano anterior, enquanto que o número de processos julgados foi de 9.925, 23,2%
a menos do que em 2014. Com isso, o percentual de produtividade do regional diminuiu de
105,6%, em 2014, para 86,8%, em 2015, ficando abaixo da média nacional e da média dos
tribunais de pequeno porte. Essa diminuição na produtividade continuava sendo observada nos
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nove primeiros meses do ano de 2016, tendo em vista que o TRT13 recebeu 10.221 processos,
enquanto julgou somente 6.677 processos, totalizando uma taxa de produtividade de 65,3%, a
menor do País no período. Como consequência da considerável diminuição na produtividade,
o TRT13 contava com 5.619 processos pendentes de julgamento até 30/09/2016, segundo
maior resíduo processual dentre os tribunais de pequeno porte. Coube asseverar, ainda, que,
comparativamente aos tribunais de pequeno porte, a segunda instância do TRT13 possuía, em
outubro de 2016, uma condição privilegiada, eis que na ocasião da correição contava com a
média de 13 servidores lotados em gabinetes, a maior se comparada a todos os tribunais de
seu grupo. Entretanto, mereceu destaque o fato de que, do total de 5.619 processos pendentes
de julgamento até setembro de 2016 no TRT13, existiam 1.069 processos suspensos ou
sobrestados no regional.
Em 2015, o prazo médio da autuação até baixa dos recursos foi de 184 dias, melhor do que
a média nacional de 228 dias. O regional teve o 5º menor prazo médio, considerando os 24
regionais. Entretanto, nos nove primeiros meses do ano de 2016, o referido prazo foi elastecido
para 228 dias, mas, ainda assim, abaixo da média nacional, que está em 232 dias. De outra
parte, o prazo médio de 66 dias, entre a distribuição do feito até a sua restituição pelo relator,
foi melhor do que a média nacional de 81 dias, no ano de 2015. Entretanto, nos nove primeiros
meses de 2016 o referido prazo aumentou para 137 dias, bem acima da média nacional e dos
tribunais de mesmo porte.
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região apresentou uma taxa média
de conciliação abaixo da média dos tribunais de pequeno porte e do País nos anos de 2014
a 2016 (até agosto). Além disso, as varas do trabalho da 13ª Região apresentaram índices
decrescentes de conciliação no mesmo período; sendo que dez varas do trabalho apresentaram
taxa de conciliação inferior a 30% em 2015. Em relação especificamente à atuação do NUCON,
verificou-se que o órgão busca viabilizar a realização do maior número de conciliações possíveis,
tanto individuais quanto coletivas. Com efeito, além dos acordos individuais que são realizados
cotidianamente, há aqueles decorrentes dos atos da Corregedoria Regional alusivos à reunião
de processos contra o mesmo empregador. Em julho de 2016, conforme dados apresentados
pelo NUCON, referida unidade estava dando andamento a 12 atos da Corregedoria Regional, os
quais autorizaram a reunião de, aproximadamente, 1.429 reclamações trabalhistas. Verificouse, ainda, que o NUCON desenvolve o Projeto Pauta Cidadã, buscando a redução dos prazos
relacionados à tramitação dos processos em fase de conhecimento, estimulando a conciliação
na fase inicial do processo e até mesmo na fase pré-processual. É de se destacar, ainda, a
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relevância da conciliação humanista praticada pelo núcleo, facilitando a tomada de decisões
com consciência e responsabilidade, contribuindo para o aperfeiçoamento da relação inter
partes, a redução dos conflitos e a aproximação do Poder Judiciário da sociedade.
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, durante os anos de 2014, 2015 e 2016 (até
agosto), o Tribunal Regional esteve abaixo da média dos TRTs de pequeno porte e abaixo da média
do País nas variáveis: iniciadas, encerradas e resíduo. Observou-se, contudo, que, não obstante
a diminuição na quantidade de execuções iniciadas no ano de 2015 em relação a 2014, também
houve diminuição no encerramento de execuções, aumentando, por consequência, o resíduo,
comportamento esse que vinha se evidenciando inclusive no ano de 2016 (até agosto). Destacouse, ainda, que o prazo médio vinha aumentando ano a ano. No que diz respeito à organização,
o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região editou a Resolução Administrativa nº 059/2014,
acrescentando ao Regulamento Geral os artigos 229-A a 229-E. Referida norma instituiu o Grupo
de Trabalho de Pesquisa Patrimonial – GTPP, com o objetivo de auxiliar todas as varas do Tribunal
Regional na pesquisa patrimonial em execuções cujas constrições tenham sido frustradas. Também
estabeleceu a estrutura do grupo, determinando que deveria ser composto por 3 (três) servidores
designados pelo juiz supervisor da Central de Mandados Judiciais e Arrematações de João Pessoa.
Em linhas gerais, o Regulamento Geral do TRT13 observa as diretrizes do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho em relação à instituição do Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Contudo, a análise
da situação in loco permitiu a constatação de que, na realidade, tanto a Resolução nº 138 do CSJT,
como o próprio Regulamento Geral do Tribunal Regional, não estão sendo integralmente observados.
Atualmente, uma única servidora foi designada para o Grupo de Trabalho de Pesquisa Patrimonial,
a qual acumula outras atividades afetas à Central de Mandados Judiciais e Arrematações de João
Pessoa. Além disso, não se constatou a existência de critérios definidos para efeito de remessa dos
processos ao referido grupo de trabalho, na forma preconizada pelo artigo 1º, § 2º, da Resolução
nº 138 do CSJT. Por essa razão, o Grupo de Trabalho de Pesquisa Patrimonial tem recebido
determinações demasiadamente simples, as quais deveriam ser realizadas pelo próprio magistrado
antes da solicitação de atuação do referido grupo de trabalho. Também não havia previsão, na
regulamentação então existente, de rotatividade dos magistrados designados para responder pelo
Núcleo, o que ensejaria maior nível de envolvimento e aprimoramento da autoridade judicial na
pesquisa patrimonial. De outra parte, estava em tramitação proposta de novo Regulamento Geral
do TRT13. Referida norma, embora previsse a atribuição de pesquisa patrimonial a uma Central de
Efetividade, não mais disciplinaria a existência de um grupo ou núcleo de pesquisa patrimonial, nos
moldes da Resolução nº 138/2014 do CSJT, e tampouco sua estrutura e forma de atuação. Por
outro lado, detectou-se, no relatório final do “Projeto Redução de Prazos”, a insuficiente utilização
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das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial. Tal situação evidenciou a
necessidade de ações de estímulo à utilização daquelas ferramentas, mediante cursos e treinamentos
destinados a juízes e servidores, objetivando, principalmente, a profissionalização destes últimos a
fim de se perpetuar a aprendizagem organizacional. Também se mostrou necessário um controle
estatístico global das medidas coercitivas (BNDT, Serasajud, Protestojud etc.) e de constrição
(BacenJud, Renajud, CNIB etc.) praticadas pelos magistrados da 13ª Região, possibilitando aferir a
efetividade do uso de cada ferramenta no âmbito do tribunal e, de forma mais abrangente, viabilizar
um quadro comparativo em relação às demais regiões do País. Observou-se que tais medidas
podiam contribuir para a melhora dos índices de efetividade na execução no âmbito do Tribunal
Regional do Trabalho da 13ª Região.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, no âmbito do Tribunal Regional da 13ª
Região, foram suscitados, entre 2014 e 2016, um total de 27 Incidentes de Uniformização
de Jurisprudência, 2 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, 3 Incidentes de
Assunção de Competência e 2 Incidentes de Revisão de Jurisprudência, sendo solucionados,
até a presente data, 28 Incidentes, com a consequente edição de súmulas regionais ou teses
jurídicas prevalecentes. Mereceu destaque a existência de banco de dados no sítio da internet
do TRT13, no qual constam todos os incidentes suscitados e pendentes de julgamento, com o
devido andamento processual atualizado, tudo de acordo com os princípios da transparência
na Administração Pública e da publicidade dos atos processuais. Coube ressaltar também
a celeridade com a qual são solucionados os incidentes de uniformização jurisprudência
suscitados no âmbito do TRT13. Mereceu destaque, ainda, a edição de 19 súmulas regionais e
teses jurídicas prevalecentes nos anos de 2015 e 2016 decorrentes dos incidentes solucionados,
em grande parte alinhadas com o entendimento dominante do TST, demonstrando que o TRT
da 13ª Região dava o devido enfoque aos princípios da responsabilidade institucional e da
disciplina judiciária. Deve ser ressaltado, por fim, que o Tribunal Regional da 13ª Região editou a
Resolução Administrativa nº 77/2015, por meio da qual atualizou o seu Regimento Interno, para
regulamentar os procedimentos de tramitação de incidentes de uniformização de jurisprudência
e de rejulgamento dos recursos de revista afetados e sobrestados em virtude de recurso de
revista repetitivo no TST, na forma da Lei nº 13.015/2014 e das Instruções Normativas nºs
37/2015 e 38/2015 do TST, dando especial ensejo à responsabilidade institucional.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que até 30/9/2016, data
em que o TRT enviou por e-remessa a resposta ao questionário formulado pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, 3.609 precatórios aguardavam pagamento, totalizando o valor
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de R$ 235.478.586,12. Desses, 1.927 precatórios estavam no prazo constitucional, totalizando
R$ 75.342.032,05, e 1.682 com prazo vencido, somando-se uma dívida de R$ 160.136.554,07.
Do quantitativo de precatórios vencidos: a) 32 referem-se a débitos estaduais, no total de
R$ 135.312.964,42; e b) 1.650 correspondem a débitos de municípios, alcançando a soma de
R$ 24.823.589,65. Os maiores devedores perante esta Corte eram o Estado da Paraíba, o
Município de Araçagi e o Município de Santa Rita.
Destaca-se, ademais, que as questões invocadas nas correições parciais requeridas perante
a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, bem como as
soluções proferidas não revelaram, na Região, a prática de situação reiterada de procedimentos
atentatórios à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida prestação jurisdicional.
Ao contrário, o número reduzido de correições parciais revelou a adequação dos procedimentos
processuais adotados no 1º grau da 13ª Região. Verificou-se, por outro lado, no que concerne
à atuação da Corregedoria Regional quanto ao controle efetivo de pendências de julgamento,
que era feito o acompanhamento semanal das sentenças em atraso por meio de consulta aos
sistemas SAO-PJe e SUAP. A análise dos dados encaminhados a esta Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, aliada aos procedimentos realizados durante a presente correição
ordinária, permitiu verificar que a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da
13ª Região procede em conformidade às normas previstas na Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, atuando, de forma efetiva, na otimização e
aprimoramento da atividade jurisdicional de primeiro grau.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região: que
empreenda esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria com o objetivo
de modernizar a sua estrutura setorial, de modo a compatibilizá-la com as recomendações
instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores; dar especial atenção no lançamento de dados
relativos a pessoal no sistema e-Gestão; o empreendimento de esforços no sentido de reduzir
o resíduo processual no 2º grau do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região; com vistas a
emprestar maior agilidade e efetividade à Justiça do Trabalho da 13ª Região, especial atenção na
difusão da prática de conciliação por toda a jurisdição, apoiando as atividades desenvolvidas pelo
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUCON, possibilitando a
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aplicação das diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho - CSJT, aprovada em 30 de setembro deste ano, que normatiza a política de conciliação
e mediação na Justiça do Trabalho; a regulamentação, no âmbito do Tribunal Regional da 13ª
Região, do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, à luz da Resolução nº 138/2014 do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, estabelecendo-se, dentre outros, os requisitos mínimos para atuação do
referido núcleo de pesquisa, em especial, o esgotamento da pesquisa patrimonial básica no
próprio juízo de origem, bem como a rotatividade dos magistrados designados para supervisão
do núcleo; a adoção de ações de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis
para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados a juízes e servidores;
a edição de normatização interna no âmbito do Tribunal Regional da 13ª Região, no que se
refere aos procedimentos a serem observados na tramitação dos Incidentes de Resolução de
Demandas Repetitivas e dos Incidentes de Assunção de Competência, à luz da Lei nº 13.105/2015
e da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST; que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região,
por ocasião das reuniões promovidas pelo Comitê Gestor das Contas Especiais, envide esforços
no sentido de propor medidas concretas para o aperfeiçoamento da gestão de precatórios, de
forma a solucionar a questão relativa aos precatórios em atraso (prazo vencido).
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região: a
adoção de um controle estatístico global das medidas coercitivas e de constrição praticadas pelos
magistrados da 13ª Região; que, a par da existência de banco de dados informando a quantidade
de requisições de pequeno valor expedidas, quitadas e pendentes de quitação, de competência
das varas do trabalho, seja feito o acompanhamento do cumprimento dessas obrigações.

wwTRT da 14ª Região
No dia 18 de agosto de 2017, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho finalizou a correição
ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Durante o período da correição
ordinária, o Ministro reuniu-se com magistrados e servidores do TRT14 para conhecer sua
estrutura e analisar os dados e a movimentação processual. Além disso, atendeu autoridades
e integrantes da sociedade civil, mediante audiências previamente agendadas. O MinistroCorregedor visitou, ainda, alguns setores do Tribunal, entre os quais a Escola Judicial e o
Núcleo de Conciliação do Fórum Trabalhista de Porto Velho. No encerramento da correição,
o ministro parabenizou o Regional pelos números que o tornam um dos tribunais mais

78

Relatório de Gestão | Co rregedo ria-Geral da Jus tiça do Trabalho

céleres do País. A ata com as conclusões do Ministro Corregedor-Geral foi lida na manhã
da sexta-feira, durante sessão plenária do TRT-RO/AC. O evento foi transmitido ao vivo, pela
internet.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, quanto à movimentação processual
no 1º grau, até junho de 2017, 8.781 processos restavam pendentes de solução no TRT, o
que corresponde ao menor resíduo processual dentre todos os tribunais do País. No ano
de 2016, o prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença foi de 94 dias,
configurando o menor prazo médio do País. Em 2017, até julho, esse prazo foi elastecido
para 115 dias, configurando, ainda, como o menor prazo médio do País no período analisado.
Mereceu destaque a etapa do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência. Na referida
etapa, o TRT contou com prazo de 46 dias no ano de 2016, menor prazo médio do País no
interregno. No ano de 2017, até julho, referido prazo estava em 54 dias, configurando, ainda,
o menor prazo médio do País no período. No segundo grau, o percentual de produtividade do
Tribunal no ano de 2016 foi de 97,8%, um aumento de 6,2% em relação a 2015, ficando acima
da média nacional e da média dos TRTs de mesmo porte. Até julho de 2017, o TRT recebeu
4.776 processos, e solucionou um montante de 4.792 processos, acarretando um aumento
no percentual de produtividade para 100,3%, bem acima da média nacional e dos tribunais
de mesmo porte. Desse modo, o TRT contava, na data de 31/07/2017, com um total de 1.371
processos pendentes de julgamento, menor resíduo processual do País no período.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, coube ressaltar o reduzido prazo médio
para prolação do despacho de admissibilidade de recurso de revista no ano de 2017, até
junho, eis que o Tribunal contou com trâmite de 4,15 dias para prolação do despacho de
admissibilidade de recurso de revista, segundo menor prazo médio dentre todos os tribunais
regionais do País.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, mereceu destaque a atuação do
Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatórios e Apoio à Execução – Jasconpe, no período
correicionado, nas tratativas de celebração de convênios com os entes públicos devedores
para pagamento dos precatórios vencidos, além da promoção da ação denominada “Precatório
Zero”, visando incentivar a quitação das dívidas, com expedição de certificação negativa de

79
Mi ni s tr o R e nato d e Lace r da Pa iva | 2016 - 2018

débitos trabalhistas aos entes públicos que não possuem precatórios vencidos no âmbito do
TRT. Em consequência dessas em ações, considerando o mês de julho de 2003, houve um
decréscimo no número de precatórios no TRT.
Por fim, no tocante ao uso de tecnologias e sistemas em julgamentos e audiências verificouse que o TRT14 tem utilizado o Sistema “Hangouts” de videoconferência disponibilizado
pelo “Google Apps” em audiências. O sistema de videoconferências utilizado para realizar
audiências é um ganho para a parte e para o próprio Poder Judiciário. Outras ferramentas
utilizadas pelos magistrados de primeira e segunda instâncias são o “Gabinete Virtual” e o
PJe. Tem como finalidade realizar audiências por videoconferência, permitindo a participação
simultânea das partes no processo, ainda que se encontrem distantes fisicamente; também
usado pelos Presidentes do Regional para a realização de reuniões com assessores e gestores
de unidades administrativas e judiciais da 14ª Região, permitindo a possibilidade de despachar
e fazer sustentação oral à distância. Os resultados obtidos foram, a agilidade na entrega da
prestação jurisdicional, celeridade e segurança jurídica;

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região: que,
na análise dos pedidos de remoções dos juízes substitutos, seja observado o disposto no
artigo 3º, parágrafo único, da Resolução nº 182/2017 do CSJT e artigo 1º da Resolução
Administrativa nº 69/2010 do TRT14; empreender de esforços para a estruturação e efetivo
funcionamento da Seção de Apoio à Execução e Pesquisa Patrimonial, a fim de cumprir o seu
mister, especialmente em relação à pesquisa patrimonial e à reunião de execuções; a adoção
de ações de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa
patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados a magistrados e servidores; a edição
de normatização interna no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no que se refere aos
procedimentos a serem observados na tramitação dos Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas e dos Incidentes de Assunção de Competência, à luz da Lei nº 13.105/2015 e da
Instrução Normativa nº 39/2016 do TST; a aprovação da proposta de regulamentação do Núcleo
de Gerenciamento de Precedentes (Nugep), que tramita nos autos do Processo Administrativo
nº 18.997/2017; e envidar esforços no sentido de implementar com a maior brevidade possível
o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT e,
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ainda, os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT
de Porto Velho/RO e de Rio Branco/AC, dotando-os com estrutura física e funcional adequadas
e necessárias ao seu efetivo funcionamento, observando as diretrizes contidas na Resolução
nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região: o efetivo controle e observância dos prazos homologados nos planos de trabalho
apresentados pelos magistrados que se encontram com sentenças com prazo vencido,
determinando-se, diante do descumprimento dos referidos prazos, a abertura dos
procedimentos administrativos cabíveis.

wwTRT da 15ª Região
O Corregedor-Geral realizou correição ordinária no TRT da 15ª Região entre os dias 12 e 16
de setembro de 2016, período em que, junto a sua equipe de assessores, esteve no Regional
conferindo os dados e a movimentação processual do tribunal e toda a sua estrutura judicial
e administrativa. Além dos trabalhos regulares da correição ordinária, cumpriu agenda que
incluiu audiências com magistrados, servidores, advogados, partes e representantes de
entidades de classe locais.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, verificou-se, em consulta realizada
no sistema e-Gestão, no dia 05/09/2016, que, dentre as 1.071 (153 VTs x 7 meses) remessas
de 1º Grau esperadas para os meses de janeiro a julho de 2016, todas foram aprovadas, e
que, no 2º Grau, as remessas mensais enviadas pelo Regional nos anos de 2014 e 2015 e
até o mês de julho de 2016 também estão todas aprovadas. Assim, o TRT15 encontravase adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º Graus – versão
1.1 - e ao Manual de Regras de Validação do e-Gestão de 1º e 2º Graus. Mereceu destaque
o desenvolvimento da ferramenta e-SInCor – Sistema de Informações Correicionais e Apoio
à Gestão – que é um grande banco de dados, um data warehouse com informações vindas
do e-Gestão sobre os processos das varas do trabalho, utilizado para a análise da situação
das varas e posterior definição de ações e políticas a serem adotadas pela instituição. A
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partir deste sistema surgem as seguintes ferramentas: Relatório de Processos Conclusos,
Relatórios de Acompanhamento de Magistrados, Relatório de Aferição de Resultados,
Relatório de Acompanhamento de Metas, Relatório de Processos por Fase, Relatório do
Trabalho Solidário, além de outros relatórios auxiliares. Também é possível a geração
automática de parte importante das atas de correição, do cálculo das horas de Trabalho
Solidário e o Mapeamento Global de Desempenho – MGD.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região, verificou-se que, em relação ao seu grupo, a 15ª Região estava acima da
média dos tribunais de grande porte nas variáveis “recebidos” e “pendentes de solução”
nos anos de 2014 a 2016. Já na variável “solucionados” o TRT15 esteve abaixo da média do
grupo nos anos de 2014 e 2015, mas em 2016, até julho, estava acima. Mereceu destaque o
período de janeiro a julho de 2016: 199.790 processos foram recebidos, 9,6% a mais do que
no mesmo período do ano anterior; 181.932 processos foram solucionados, 12,1% a mais do
que no mesmo período de 2015; e 302.707 processos restavam pendentes de solução em
31/7/2016, valor mais alto da série de três anos, sendo 8,2% superior a dezembro de 2015.
Ressaltou-se que, levando em consideração a média de processos recebidos e solucionados
por vara do trabalho, a 15ª Região esteve acima da média nacional e da média dos tribunais
de grande porte em 2015. No referido ano, as varas do trabalho da 15ª Região receberam em
média 2.108 processos e solucionaram 1.836 processos, contra uma média nos tribunais de
grande porte de 1.939 processos recebidos e 1.810 processos solucionados.
Numa análise mais detalhada do prazo médio, destaca-se, na fase de conhecimento, as seguintes
etapas: do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência; entre a realização da 1ª audiência
até o encerramento da instrução; e da conclusão até a prolação da sentença. As etapas que mais
estavam contribuindo para um tempo de tramitação acima do seu grupo na fase de conhecimento
eram: a do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência e da realização da 1ª audiência até
o encerramento da instrução processual. No ano de 2015, o prazo médio na etapa do ajuizamento
da ação até a realização da 1ª audiência foi de 144 dias, enquanto que nos tribunais de grande porte
foi de 120 dias e no País de 106 dias. No ano de 2016, até julho, o prazo na etapa estava em 161 dias,
enquanto que a média nos tribunais de grande porte estava em 129 dias e no País em 118 dias. Já
na etapa da realização da 1ª audiência até o encerramento da instrução, no ano de 2015, foi de 142
dias, enquanto que a média nos tribunais de grande porte foi de 124 dias; e no ano de 2016, até julho,
aumentou para 160 dias, enquanto que a média dos tribunais de grande porte estava em 129 dias.
Nos ano de 2014, 2015 e 2016, na fase de execução, o Tribunal Regional apresentou
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quantitativos de execuções iniciadas e encerradas acima da média dos TRTs de grande
porte e do País. O resíduo na fase de execução, por sua vez, apresentou trajetória mensal
decrescente nos anos de 2014 a 2016, alcançando seu valor mais baixo em julho de
2016 (182.419 execuções pendentes). Segundo informações prestadas pela Corregedoria
Regional do TRT15, a alta taxa de produtividade na execução apresentada na região se
deve aos seguintes procedimentos: verificação de execuções fiscais frustradas passíveis de
declaração de prescrição; recomendação de arquivamento do processo de execução após
habilitação no juízo falimentar nas execuções contra massa falida, conforme comunicado
GP-CR 06/2014; estímulo do saneamento dos dados da fase de execução baseado nos
relatórios do e-Gestão, verificando possíveis inconsistências sem os efetivos lançamentos
relativamente a processos pendentes de finalização; utilização dos pesos do Mapeamento
Global de Desempenho – MGD como ferramenta para direcionar a priorização da fase de
execução pelas unidades de primeira instância, sendo atribuído um peso maior à Taxa de
Congestionamento da Execução – TCE; sugestão de cumulação das execuções em face da
mesma executada em um processo piloto, incluindo os exequentes no polo ativo do processo,
nos termos da Portaria GP-CR 55/2013; recomendação de arquivamento definitivo das
execuções previdenciárias frustradas ou em que foi concedido parcelamento, se não houver
créditos de natureza diversa, nos termos do comunicado GP-CR 07/2014.
No segundo grau, em 2015, o TRT15 recebeu 116.249 processos, um aumento de 7,2% em
relação ao ano anterior, enquanto que o número de processos julgados foi de 103.680, 0,4%
a menos do que em 2014, acarretando uma diminuição no percentual de produtividade em
relação ao ano de 2014 para 89%, ficando um pouco abaixo da média nacional e da média
dos tribunais de grande porte. Em 2015, o prazo médio da autuação até a baixa foi de 259
dias, acima da média nacional, de 228 dias. Nos sete primeiros meses do ano de 2016, o
referido prazo foi elastecido para 267 dias, acima da média nacional, que estava em 229
dias. Já o prazo médio entre a distribuição do feito até a sua restituição pelo relator foi de
172 dias em 2015, muito acima da média nacional, de 81 dias, no referido ano. Entretanto,
nos sete primeiros meses de 2016, o referido prazo reduziu bastante, para 73 dias, prazo
médio abaixo da média nacional, que é de 74 dias.
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª apresentou uma taxa média de
conciliação superior a dos tribunais de grande porte e do País nos anos 2014, 2015 e no
1º Semestre de 2016. Das 153 varas do trabalho da região, 62 estiveram acima da média
do País nos anos de 2014 e 2015, e dentre essas, 15 varas do trabalho conciliaram mais de
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50% dos seus processos nos dois anos citados. Constatou-se que esse resultado expressivo
é fruto da adoção pelo TRT de política permanente de conciliação, por meio do Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, instituído em atenção à
Política Judiciária estabelecida na Resolução CNJ nº 125/2010, com atuação no primeiro e
segundo graus. A Justiça do Trabalho da 15ª Região, a partir da implementação de medidas
voltadas à valorização da conciliação, tem obtido resultados cada vez mais promissores
na solução negociada de processos. No sítio eletrônico encontra-se disponível a qualquer
parte ou advogado um formulário eletrônico para solicitação de designação de audiência de
conciliação (Projeto Conciliar). O sistema encaminha os pedidos automaticamente às varas
do trabalho competentes, que analisam eventual inclusão em pauta de conciliação na própria
vara ou no centro integrado de conciliação competente. Mereceu destaque a criação dos
Centros Integrados de Conciliação – CICs, por meio da Resolução Administrativa nº 12/2014,
implementados no ano de 2015, com o objetivo específico de incrementar a cultura e a
realização de mediação e conciliação em processos em qualquer fase ou instância, inclusive
naqueles pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho.
Analisando os dados específicos do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, constatouse que quase todas as metas da justiça do trabalho foram atingidas ou ficaram muito
próximas de serem atingidas. Mereceu destaque o desempenho do TRT da 15ª Região em
relação ao cumprimento da Meta 11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, equivalente
à Meta Nacional 5 do Poder Judiciário e cujo objetivo era baixar mais processos do que as
execuções iniciadas no período. O número de processos de execução iniciados em 2015 no
TRT da 15ª Região foi 76.300 processos. Foram baixados 133.879 processos de execução em
2015. Portanto, foram baixados 57.579 processos além das execuções iniciadas no período e
o Índice de Execução (IE) foi de 175,46%. Foi o melhor índice dentre os tribunais de grande
porte e o quarto melhor no País.
No que diz respeito ao tópico de responsabilidade institucional, mereceu destaque a
existência de banco de dados no sítio da internet do TRT15, no qual constam todos os
incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados e pendentes de julgamento, com
acesso ao andamento processual, tudo de acordo com os princípios da transparência na
Administração Pública e da publicidade dos atos processuais. Também mereceu destaque a
edição de 24 súmulas regionais e teses jurídicas prevalecentes no ano de 2016 decorrentes
de IUJs solucionados, em grande parte alinhadas com o entendimento dominante do TST,
demonstrando que o TRT da 15ª Região dá o devido enfoque aos princípios da responsabilidade
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institucional e da disciplina judiciária. Deve ser ressaltado, ainda, que o Tribunal Regional da
15ª Região editou a Resolução GP/VPJ nº 01, de 04 de fevereiro de 2016, que regulamenta os
procedimentos de tramitação de incidentes de uniformização de jurisprudência suscitados
na forma da Lei nº 13.015/2014, do Ato nº 491/2014 do TST e da Instrução Normativa nº
37/2015 do TST, dando especial ensejo à responsabilidade institucional. Ademais, conforme
previsto no artigo 16 da Resolução GP/VPJ nº 01/2016 do TRT15, e segundo informações
prestadas pela Vice-Presidência Judicial do Tribunal Regional, foi formada comissão de
estudo, com a finalidade de formular sugestões e analisar a adequação do Regimento Interno
ao Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e seus novos institutos.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que até 19/8/2016,
data em que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região enviou por e-remessa a
resposta ao questionário formulado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho,
10.903 precatórios aguardavam pagamento, alcançando o valor de R$ 1.000.954.166,54.
Desses precatórios, 3.714 encontram-se vencidos, totalizando uma dívida de R$
409.225.222,09, e 7.189 por vencer, totalizando R$ 591.728.944,45. Verificou-se que
a União cumpre regularmente suas obrigações em precatórios, não havendo dívida
vencida do ente público. Destacou-se, positivamente, que o TRT15, especificamente em
relação ao regime geral, efetivou ações para a redução de precatórios vencidos de entes
públicos. Por meio de diligências realizadas pela assessoria de precatórios com as varas
do trabalho e os devedores, além das audiências de conciliação, o TRT15 conseguiu
reduzir em aproximadamente 70% o número de órgãos da administração pública direta
e indireta, autarquias e fundações, com dívidas vencidas até dezembro do ano 2015. Por
outro lado, em relação às requisições de pequeno valor federais, constatou-se que não
foram registrados casos de inadimplência nos últimos cinco anos. Entretanto, quanto
às requisições de pequeno valor dos estados e municípios, expedidas e processadas
pelas varas do trabalho, foi verificado que a Corregedoria Regional, não obstante faça
recomendação para que as unidades diligenciem pelo devido cadastro dos requisitórios
de pequeno valor, no sistema de acompanhamento de 1º Grau, no campo estatística
– cadastro de valores, quando da requisição e do pagamento dessas obrigações, não
controla o cumprimento das referidas obrigações. Destacou-se, por fim, que o TRT15,
de acordo com o relatório do e-Gestão, atualizado em 14/9/2016, período de referência
01/01/15 a 31/12/15, foi o tribunal que mais recebeu, expediu e quitou precatórios.
Foram recebidos 3.582, expedidos 3.789 e quitados 2.105 precatórios.
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Destacou-se, ademais, que as questões invocadas nas correições parciais requeridas
perante a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, bem
como as soluções proferidas, não revelavam, na Região, a prática de situação reiterada
de procedimentos atentatórios à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida
prestação jurisdicional. Ao contrário, o número reduzido de provimento dado às correições
parciais propostas demonstrou a adequação dos procedimentos processuais adotados no
1º grau do Tribunal Regional da 15ª Região. Verificou-se, por outro lado, a efetiva atuação
da Corregedoria Regional no acompanhamento e auxílio ao funcionamento das varas
do trabalho que compõem o Tribunal Regional da 15ª Região. Para tanto, dentre outros
projetos criados para referida finalidade, cita-se o “Projeto Apoia 15”, que tem como objetivo
institucional apoiar unidades com dificuldades decorrentes de múltiplas causas. Abarca
situações como quadro reduzido de servidores, conflitos interpessoais, baixa produtividade,
elevado passivo, dificuldades na gestão de pessoas e do trabalho e, a partir de então, instituise planos e políticas de gestão direcionadas a regularizar os problemas detectados nas
unidades abarcadas pelo projeto. Mereceu, ainda, destaque, o projeto denominado “Trabalho
solidário”, que conta atualmente com o apoio institucional da Presidência do TRT da 15ª
Região. O objetivo do mencionado projeto é a utilização da força de trabalho de servidores
de varas do trabalho e de segunda instância, de forma voluntária, em unidades de primeira
instância que possuem passivo de processos historicamente significativos ou um déficit de
servidores que fuja da média do tribunal. Utilizando a força de trabalho de um servidor que
se voluntarie uma hora por dia, por uma semana, em uma tarefa específica, obtém-se um
resultado significativo na unidade que recebe o trabalho solidário sem desfalcar de forma
considerável a unidade que está cedendo o servidor. Constatou-se, ainda, que, na atual
administração, o sistema oficial de gestão utilizado para o controle dos processos em atraso
para prolação de sentença e planejamento de ações a serem iniciadas para a resolução
deste problema é o e-SInCor (Sistema de Informações Correicionais e Apoio à Gestão)
baseado no Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da
Justiça do Trabalho (e-Gestão).
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ww Recomendações Exaradas durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: em atenção
ao disposto no Provimento CGJT nº 03/2015, que, até a disponibilização da nova versão do
extrator PJe - e-Gestão, os desembargadores diligenciem no sentido de efetuar a conclusão
dos recursos tão logo sejam distribuídos para os gabinetes.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região: considerandose o fato de não haver, no âmbito do TRT15, normativo interno que regulamente as atribuições dos
juízes auxiliares da Corregedoria Regional, a edição de norma interna regulamentando as atribuições
dos juízes auxiliares do referido órgão com estrita observância das vedações previstas no disposto
nos incisos I, II e III do artigo 25 da Consolidação dos Provimentos da CGJT; considerando-se a
reiteração de atrasos na prolação de sentença por alguns magistrados, inclusive com a instauração de
“Pedidos de Providências”, que, após o prazo deferido pela Corregedoria Regional para a regularização
daqueles atrasos, sejam adotadas as medidas legais cabíveis; a revisão do processo de residência
dos cinco juízes nominados na parte final do item 8.13 da Análise Global, em face do disposto no artigo
4º, inciso II e parágrafo único, da Resolução Administrativa nº 04/2011 do TRT15; o empreendimento
de esforços no sentido de reduzir o prazo médio para marcação de audiências nas varas do trabalho
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; a atuação da Corregedoria Regional no sentido de
controlar o cumprimento das requisições de pequeno valor (RPV) expedidas pelas varas do trabalho,
bem como o cumprimento dos precatórios da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cuja
quitação ocorre diretamente nas varas do trabalho.

wwTRT da 16ª Região
Entre os dias 03 e 07 de outubro de 2016, realizou-se correição ordinária no Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, para analisar os dados e a movimentação processual,
bem como toda a estrutura judicial e administrativa do tribunal. Ao longo das atividades, o
Ministro se reuniu com os dirigentes do Regional e concedeu audiência a magistrados,
servidores, partes e representantes de associações de classe. O Ministro fez, ainda, visitas
institucionais à Corregedoria-Regional e à Escola Judicial do TRT da 16ª Região, onde
conheceu as instalações físicas e como funcionam os cursos para a formação e capacitação
de magistrados e servidores.
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ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, verificou-se que todas as remessas
do Sistema e-Gestão de janeiro de 2015 a julho de 2016 foram aprovadas no 1º Grau e que,
nos anos de 2014 e 2015 e até o mês de julho de 2016, todas as remessas mensais estavam
aprovadas no 2º Grau. Assim, o Regional se encontra adaptado ao Manual de Orientações
Unificado do e-Gestão de 1º e 2º Graus – versão 1.1 - e ao Manual de Regras de Validação do
e-Gestão de 1º e 2º Graus, merecendo destaque o excelente trabalho realizado pelo Comitê
Gestor Regional do e-Gestão em prol da manutenção da qualidade dos dados do sistema.
Analisando os dados específicos do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região quanto ao
atendimento das metas da justiça do trabalho, mereceu destaque o desempenho do tribunal
em relação ao cumprimento da Meta 4, equivalente à meta específica da Justiça do Trabalho
de “Reduzir o tempo médio de duração do processo – 2º grau”, cujo objetivo era reduzir o
prazo médio na 2ª instância, em relação ao ano base 2014, assegurando a celeridade e a
produtividade na prestação jurisdicional. A meta estabelecida para o TRT da 16ª Região era de
que o Tempo Médio de Duração do Processo no 2º Grau fosse igual ou inferior a 278 dias em
2015. O resultado acumulado (TMDP2) foi de 348 dias. Portanto, a meta ainda não havia sido
alcançada na ocasião da correição ordinária realizada no Regional.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 16ª Região, verificou-se que, em relação ao seu grupo, o Regional estava acima da média
do grupo de pequeno porte nas variáveis recebidos, solucionados e pendentes de solução nos
anos de 2014 a 2016. Destacou-se, o aumento mensal expressivo nos processos recebidos nos
primeiros 7 meses do ano de 2016, muito acima dos dois anos anteriores, o que provavelmente
estava impactando os pendentes de julgamento desse período.
Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, o TRT da 16ª
Região possuía, nos anos de 2015 e 2016, um trâmite processual mais célere em comparação
com a média do País, porém mais lento em comparação com o dos tribunais de pequeno porte.
No ano de 2015, esse prazo foi de 174 dias; enquanto que a média nos tribunais de pequeno
porte foi de 160 dias e no País foi de 219 dias. Portanto, um processo na 16ª Região foi 45
dias mais rápido do que a média do País e 14 dias mais lento do que a média dos TRTs de
pequeno porte. No ano de 2016, até agosto, esse prazo estava em 193 dias, enquanto que a
média nos tribunais de pequeno porte está em 171 dias. Portanto, um processo na 16ª Região
é 22 dias mais lento do que a média dos TRTs de pequeno porte. A etapa que mais estaria
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contribuindo para um tempo de tramitação acima do seu grupo na fase de conhecimento é a
do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência. No ano de 2015, o prazo médio na
referida etapa foi de 105 dias, enquanto que nos tribunais de pequeno porte foi de 75 dias.
No ano de 2016, até agosto, o prazo na etapa foi elastecido para 138 dias, maior prazo médio
entre todos os tribunais de pequeno porte. Entretanto, segundo informações prestadas pela
Corregedoria Regional do TRT16, referida situação na etapa para marcação da 1ª audiência
pode ter como justificativa atenuante o fato de as varas do trabalho da 16ª Região realizarem,
preferencialmente, audiências unas, em lugar das audiências iniciais, o que pode acarretar um
maior prazo médio para a marcação da 1ª audiência, mas, em contrapartida, um prazo médio
bem mais reduzido nas etapas de instrução e prolação de sentença. Por fim, a Corregedoria
Regional do TRT16 frisou que o elevado prazo médio para realização da primeira audiência
não passou despercebido, tanto que tem sido consignado nas atas de correições ordinárias
realizadas a determinação para que os juízes reduzam os prazos respectivos.
No segundo grau, em 2015, o TRT16 recebeu 9.160 processos, uma redução de 8,5% em
relação ao ano anterior, enquanto que o número de processos julgados foi de 9.218, 4,6% a
menos do que em 2014. Porém, o percentual de produtividade do Regional aumentou de 96,5%,
em 2014, para 100,6%, em 2015, ficando na 1ª colocação entre os 24 Regionais. Entretanto,
até o momento, observa-se uma redução na produtividade nos sete primeiros meses do ano
de 2016, totalizando uma taxa de produtividade de 86%. De outra parte, cabe asseverar que o
TRT16 contava com 5.927 processos pendentes de julgamento até 31/08/2016, maior resíduo
processual dentre os tribunais de pequeno porte. Em 2015, o prazo médio da autuação até
baixa dos recursos foi de 344 dias. Nos oito primeiros meses do ano de 2016, o referido prazo
estava em 343 dias, maior prazo do País na etapa. Já o prazo médio entre a distribuição do feito
até a sua restituição pelo relator foi de 216 dias em 2015 e está em 221 dias nos oito primeiros
meses de 2016. Entretanto, segundo informações prestadas pela Coordenadoria de Gestão
Estratégica, Estatística e Pesquisa do TRT16, referida situação pode ter como justificativa
atenuante, no ano de 2016, o contido na Resolução Administrativa nº 27, de 28 de janeiro de
2016, do TRT16, que determinou a redistribuição de 1.172 processos no âmbito do TRT.
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região apresentou uma taxa média
de conciliação abaixo da média dos tribunais de pequeno porte e do País nos anos de 2014
a 2016; sendo que, em 2015, das vinte e três varas da Região, sete apresentaram taxa de
conciliação inferior à média acima referida. Nesse contexto, cabe ao Tribunal, com vistas
a emprestar maior agilidade e efetividade à Justiça do Trabalho da 16ª Região, despender
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especial atenção na difusão da prática de conciliação por toda a jurisdição, observando as
diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
aprovada em 30 de setembro de 2016, e que normatiza a política de conciliação e mediação na
Justiça do Trabalho. Foi destacado que o TRT, preocupado com a organização dos serviços de
conciliação, já destinou espaço físico para instalação e funcionamento do Setor de Conciliação
de 2ª Grau, cuja implementação, todavia, está sujeita à disponibilização orçamentária.
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, durante os anos de 2014, 2015 e 2016
(até julho), o Tribunal Regional da 16ª Região esteve acima da média dos TRTs de pequeno
porte e abaixo da média do País no que diz respeito ao resíduo da execução. Observou-se que
o resíduo vinha aumentando anualmente. Em 2014, havia um saldo de 47.072 processos de
execução. Em 2015, o resíduo aumentou para 49.635 processos (5,4%). Em julho de 2016, o
saldo era de 50.434 processos. Houve, portanto, um aumento de 1,6% em relação a 2015. Em
contrapartida, o prazo médio do início ao encerramento da fase de execução vinha diminuindo.
No ano de 2015, esse prazo foi de 1.316 dias; a média nos tribunais de pequeno porte foi de
1.267 dias e no País foi de 1.316 dias. Dessa forma, um processo na 16ª Região teve prazo
médio do início ao encerramento da fase de execução igual ao prazo médio do País e 49 dias
mais lento do que a média dos TRTs de pequeno porte no ano de 2015. Até julho de 2016, esse
prazo foi de 1.199 dias; a média nos tribunais de pequeno porte foi de 1.321 dias e no País foi
de 1.297 dias. Portanto, um processo na 16ª Região era 98 dias mais rápido do que a média do
País e 122 dias mais rápido do que a média dos TRTs de pequeno porte. No que diz respeito à
organização, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em atendimento à meta 5 do CNJ
de 2011 e à Resolução nº 138/2014 do CSJT, baixou a Resolução Administrativa nº 258/2014,
criando o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, em substituição ao Núcleo de Apoio à Execução,
com o objetivo de auxiliar todas as varas do Tribunal Regional na pesquisa patrimonial de
grandes devedores. Referida reestruturação ocasionou a redução do número de processos
em trâmite na unidade em 42,59% comparado ao ano de 2015. Ressaltou-se, porém, que, não
obstante tenha havido a redução de quase metade dos processos em tramitação na unidade, a
arrecadação teve diminuição de apenas 13%.
No que diz respeito ao tópico de responsabilidade institucional, no âmbito do Tribunal Regional
da 16ª Região, foram suscitados, entre 2014 e 2016, um total de 16 IUJs, sendo solucionados,
até a ocasião da correição ordinária, 13 incidentes. Entretanto, coube observar que, do total
de 13 incidentes de uniformização de jurisprudência solucionados no TRT16, grande parte
restou extinta sem resolução do mérito, tanto que foram editadas tão somente 2 Súmulas e 1

90

Relatório de Gestão | Co rregedo ria-Geral da Jus tiça do Trabalho

Tese Jurídica Prevalecente pelo Tribunal Regional. Também cabe ressaltar a ausência de atos
normativos atualizados, à época da correição ordinária, tratando do incidente de uniformização
de jurisprudência à luz da Lei nº 13.015/2014, na esfera do Regional. Note-se que o Regimento
Interno do TRT16, embora tratasse do incidente de uniformização de jurisprudência, dispunha
que o mesmo “será regido pelas disposições dos artigos 476 a 479 do revogado Código de
Processo Civil de 1973”. Por fim, mereceu destaque a existência de banco de dados no sítio
da internet do TRT16, no qual constam todos os incidentes de uniformização de jurisprudência
suscitados e pendentes de julgamento.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que até 6/9/2016, data
em que o TRT enviou por e-remessa a resposta ao questionário formulado pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, 1.869 precatórios aguardavam pagamento no Tribunal Regional
do Trabalho da 16ª Região, totalizando o valor de R$ 136.291.696,93. Desses, 799 precatórios
estavam no prazo constitucional e 1.070 com prazo vencido. Do quantitativo de precatórios
vencidos, 1.033 correspondiam a débitos de municípios que alcançavam a vultosa soma de R$
56.986.144,72. Em que pese o número elevado de precatórios pendentes de pagamento na 16ª
Região, destacou-se positivamente as diversas iniciativas encetadas pelo TRT no sentido de por
cobro às dívidas dos entes públicos municipais submetidos ao regime geral, que trouxeram o
seguinte resultado: a) ano orçamentário de 2015: O TRT estabeleceu acordos com 50 municípios
por meio de propostas expedidas para pagamento dos precatórios; 3 municípios foram pagos com
saldo remanescente de acordos anteriores; e somente 1 ente municipal não acatou a proposta
e efetuou os pagamentos por meio de depósitos em conta judicial; e b) ano orçamentário de
2016 - O TRT estabeleceu acordos com 38 municípios por meio de propostas expedidas para
pagamento dos precatórios e firmou ajuste com vara do trabalho para pagamento de 1 município
com saldo de RPV; 17 municípios foram pagos com saldo remanescente de acordos anteriores;
e somente 3 entes municipais não acataram a proposta de pagamento. Também, em relação ao
Estado do Maranhão, submetido ao regime geral, o TRT adotou medidas eficazes para a quitação
das dívidas, encontrando-se, naquela ocasião, regularizado o pagamento dos precatórios, com a
efetuação de depósitos mensais em valor fixo.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região: que
empreenda esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria com o objetivo
de modernizar a sua estrutura setorial, de modo a compatibilizá-la com as recomendações
instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores; considerando a implantação do processo
judicial eletrônico (PJe), bem como a observância de deficit de pessoal, que, dentro do
possível, sejam realocados servidores dos setores administrativos do TRT da 16ª Região
que tiveram suas atividades reduzidas, para os setores a serem definidos em atenção à
Resolução nº 63/2010 do CSJT; a revisão do disposto no artigo 12 do Regimento Interno do
TRT16 a fim de compatibilizá-lo ao que leciona o artigo 102 da Lei Orgânica da Magistratura
Nacional – LOMAN; com vistas a emprestar maior agilidade e efetividade à Justiça do Trabalho
da 16ª Região, especial atenção na difusão da prática de conciliação por toda a jurisdição,
observando as diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho, aprovada em 30 de setembro deste ano, que normatiza a política de conciliação
e mediação na Justiça do Trabalho; em atenção ao disposto no Provimento CGJT nº 03/2015,
que, até a disponibilização da nova versão do extrator PJe - e-Gestão, os desembargadores
diligenciem no sentido de efetuar a conclusão dos recursos tão logo sejam distribuídos para
os gabinetes; o empreendimento de esforços no sentido de reduzir o resíduo processual no 2º
grau do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região; empreender esforços para a atualização
do Regimento Interno do Tribunal Regional da 16ª Região, no que se refere ao Incidente de
Uniformização de Jurisprudência, à luz da Lei nº 13.015/2014, da Instrução Normativa nº
37/2015 do TST e do Ato nº 491/2014 da SEGJUD.GP do TST.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região:
que sejam feitos o controle do pagamento das requisições de pequeno valor emitidas pelas varas
do trabalho e a efetiva disponibilização no sítio eletrônico do TRT da 16ª Região das informações
pertinentes; o empreendimento de esforços no sentido de reduzir o prazo médio para marcação
de audiências nas varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
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wwTRT da 17ª Região
No mês de abril de 2016, entre os dias 25 e 28, o Corregedor-Geral da Justiça do
Trabalho realizou correição ordinária no TRT da 17ª Região (Espírito Santo). No primeiro
dia de correição o Ministro reuniu-se com o Desembargador-Presidente, os demais
Desembargadores e Diretores do Tribunal, além de conhecer a Escola Judicial.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
A análise da movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 17ª Região demonstrou que em relação ao seu grupo, a 17ª Região estava acima da média
do grupo de pequeno porte nas variáveis recebidos, solucionados e resíduo nos anos de 2014
a 2016. Quanto aos prazos médios na fase de conhecimento, o Tribunal Regional possuía um
trâmite processual mais rápido que média nacional. Contudo, esse trâmite era mais lento que
a média dos Tribunais Regionais de pequeno porte.
Na fase de execução durante os dois anos analisados, no primeiro grau, o Tribunal Regional
esteve acima da média dos TRTs de pequeno porte nas variáveis “Iniciadas, Encerradas e de
Resíduo”. Um aspecto positivo é que o resíduo na fase de execução era menor do que a média
nos tribunais de pequeno porte nos três anos avaliados. Quanto aos prazos médios na fase de
execução, o Tribunal Regional possuía um trâmite processual célere (prazo médio do início até
o encerramento da fase de execução): no 30 ano de 2014, enquanto a média nacional foi de
1.220 dias e a média dos tribunais de pequeno porte foi de 1.065 dias, a 17ª Região teve um
prazo de apenas 485 dias. No ano de 2015, o prazo médio do Regional foi de 690 dias, a média
dos tribunais de pequeno foi de 1.267 dias e a média nacional foi de 1.317 dias, o que demonstra
que, mesmo diante do aumento do prazo médio na execução no ano de 2015 em relação a
2014, o Tribunal Regional da 17ª Região possuía um prazo médio bem abaixo da média dos
tribunais de pequeno parte, confirmando sua celeridade na fase de execução.
Em 2015 o segundo grau apresentou um número de processos recebidos 11,6% maior que
no ano de 2014. Por outro lado, o número de processos julgados aumentou apenas 6,8%, em
relação ao ano anterior; dessa maneira, o percentual de produtividade caiu de 94,8%, em 2014,
para 90,7% em 2015, ficando na 13ª colocação entre os 24 regionais em 2015. Destacou-se
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positivamente que, em 2015, o prazo médio da autuação até a baixa foi de 155 dias, abaixo
da média nacional de 229 dias. O Regional teve o 3º menor prazo médio considerando os
regionais de mesmo porte e o 4º menor, considerando todos os 24 regionais.
Tratando-se de taxa de conciliação, o Regional esteve abaixo da média do País e dos tribunais
de pequeno porte nos dois anos avaliados (2014 e 2015). Analisando mais detalhadamente
essa informação, destacamos positivamente que a 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Cachoeiro de
Itapemirim estiveram acima da média do País em 2014, respectivamente, com os índices de
57,56% e 46,55% e, em 2015, com os índices de 43,6% 31 e 42,03%, e que em 2015 também
a Vara do Trabalho de Nova Venécia, com o índice de 49,67%, esteve acima da média nacional.
No que diz respeito às metas do judiciário, a meta 5 da Justiça do Trabalho equivale à meta
específica da Justiça do Trabalho de “Reduzir o tempo médio de duração do processo – 1º
grau”. No caso do TRT da 17ª Região, a meta estabelecida era de que o Tempo Médio de
Duração do Processo no 1º Grau fosse igual ou inferior a 174 dias. O resultado acumulado
(TMDP1c) foi de 205 dias. Portanto, a meta não foi cumprida e o TRT possuía o 2º pior Tempo
Médio de Duração do Processo no 1º Grau dentre os tribunais de pequeno porte. A meta 6
também não foi cumprida, uma vez que foram distribuídos 54.381 processos e foram julgados
48.432 processos. O resíduo foi de 5.949 processos e o Índice de Processos Julgados (IPJ)
foi de 89,06%, e o TRT possuía o 3º pior índice dentre os tribunais de pequeno porte. Nos
aspectos positivos, deve ser destacado que, em relação à meta 4, de “Reduzir o tempo médio
de duração do processo – 2º grau”, a meta estabelecida para o TRT da 17ª Região era de
que o Tempo Médio de Duração do Processo no 2º Grau fosse igual ou inferior a 161 dias. O
resultado acumulado (TMDP2) foi de 156 dias, representando o terceiro menor tempo médio de
duração do processo na 2ª instância dentre os tribunais de pequeno porte, não obstante tenha
baixado 10.950 processos, o maior quantitativo dentre aqueles tribunais do mesmo grupo.
No tocante à meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, o objetivo era identificar e
julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nos 1º e
2º graus, reduzindo o Índice de Processos Antigos (IPA). O resultado obtido pelo TRT da 17ª
Região superou a expectativa em 5,61 pontos percentuais, alcançando 95,61% de julgados e,
praticamente, finalizou o estoque de processos antigos. Foi o 3º melhor resultado apresentado
dentre os tribunais de pequeno porte, valendo ressaltar que era o maior resíduo processual
dentre aquele grupo (19.612 processos). A meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho
equivale à Meta Nacional 6 do Poder Judiciário e objetiva identificar e julgar, até 31/12/2015,
as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 no 1º grau e até 31/12/2013 no 2º grau. No

94

Relatório de Gestão | Co rregedo ria-Geral da Jus tiça do Trabalho

particular, mereceu destaque a atuação do 1º grau, cuja meta era julgar as 412 ações coletivas
distribuídas até 31/12/2012 e todas foram julgadas, atingindo o Índice de Ações Coletivas
Julgadas (IACJ) de 100%.
No tópico de responsabilidade institucional, no período de realização da correição
ordinária, verificou-se, naquele momento, a ausência no sítio da internet do Tribunal Regional
da 17ª Região de um banco de dados ou de informações precisas acerca dos Incidentes
de Uniformização de Jurisprudência suscitados no âmbito do próprio Tribunal Regional.
Como aspecto positivo, destacu-se que o Tribunal Regional da 17ª Região incluiu em seu
Regimento Interno, em setembro de 2015, um dispositivo que determina a obrigatoriedade
da suscitação de Incidente de Uniformização de Jurisprudência pelo seu Presidente nos
recursos de revista interpostos, quando constatar que a decisão recorrida contrariou Súmula
do STF, Súmula ou Orientação Jurisprudencial do TST ou divergiu de decisão proferida em
julgamento de recurso de revista repetitivo no TST (art. 145-A, §2º, do Regimento Interno
do TRT), o que acarretou a abertura de 9 Incidentes de Uniformização de Jurisprudência em
virtude de acórdãos julgados com tese contrária a Súmulas e Orientações Jurisprudenciais
do TST, o que demonstra os esforços emitidos pelo Tribunal Regional da 17ª Região para
o fiel cumprimento do princípio da responsabilidade institucional, com a finalidade de se
alcançar uma célere e efetiva prestação jurisdicional.
Nos precatórios e requisições de pequeno valor, o Juízo Auxiliar de Conciliação de
Precatórios, que funciona junto ao Núcleo de Precatórios e de Pesquisa Patrimonial (NUPREP),
adotou diversas medidas com o intuito de tornar mais célere e eficiente o pagamento dos 34
precatórios pendentes, bem como a expedição, autuação e cadastro de precatórios futuros.
Verificou-se que o Estado do Espírito Santo respondia por mais de 900 precatórios pendentes
cadastrados no Sistema de Controle do TRT, totalizando valor superior a R$ 650.000.000,00.
Referido valor, entretanto, já se encontrava à disposição do TRT para pagamento, tendo
sido a maior parte deste montante já sacada pelos beneficiários. Verificou-se, ainda, que,
desde a criação do Núcleo de Precatórios, em 2010, já incluindo os recursos recebidos
neste ano de 2016, aproximadamente R$ 200.000.000,00, foram disponibilizados pelo TJES aproximadamente R$ 1.000.000.000,00, o que implicará a quitação, após a efetuação de
saque por todos os beneficiários dos precatórios, de todo o passivo devido pelo Estado do
Espírito Santo relativamente aos precatórios trabalhistas já autuados até então.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região: que
envide esforços para aprovação do Regulamento-Geral de Secretaria, para a criação de um
banco de dados ou para o fornecimento de informações precisas e atualizadas no sítio da
internet do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região acerca dos Incidentes de Uniformização
de Jurisprudência suscitados pelo próprio Tribunal Regional e para o cumprimento integral do
contido no artigo 6º da Instrução Normativa nº 37/2015 do TST, que determina a imediata
comunicação àquela Corte dos Incidentes de Uniformização de Jurisprudência solucionados;
que, na tentativa de incrementar os índices de conciliação, abarcando inclusive os processos
em trâmite no PJe, aumente o quadro de servidores à disposição do Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos; envide esforços no sentido de viabilizar a
realização de futuros acordos e/ou convênios para solucionar o problema das obrigações do
poder público vencidas e não pagas (em atraso), pondo cobro, 36 definitivamente, às dívidas da
Fazenda Municipal, satisfazendo, em consequência, os créditos trabalhistas respectivos; e dê
a necessária celeridade no processamento do Procedimento Administrativo Disciplinar contra
Magistrado nº PADMag- 0503300-89.2015.5.17.0000.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,
considerando-se a reiteração de atrasos na prolação de sentenças, inclusive com recomendações
em atas da Corregedoria Regional e, também, em atas anteriores da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, recomenda-se que, em relação às Juízas nominadas no item 8.12 dos
Aspectos Gerais, sejam tomadas as medidas legais cabíveis, inclusive, com a abertura de
processo disciplinar, se necessário, e, ainda, a revisão do processo de residência da Juíza
nominada no item 8.13 dos Aspectos Gerais; e que, a Corregedoria Regional, em observância
à Lei de Transparência (Lei nº 12.527/2011), proceda à disponibilização, no sítio eletrônico do
TRT da 17ª Região, da situação das Requisições de Pequeno Valor – RPVs, no que diz respeito
à listagem da ordem de pagamento e demais informações pertinentes.
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wwTRT da 18ª Região
Entre os dias 28 de novembro a 2 de dezembro de 2016, realizou-se correição ordinária no
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Em cinco dias de trabalho, o Corregedor-Geral e sua
equipe examinaram os dados relativos à estrutura física e administrativa do Tribunal, bem como
os prazos processuais, o cumprimento de resoluções do CNJ e CSJT e os sistemas tecnológicos,
dentre outros aspectos. Os trabalhos realizados, com base nos dados do Sistema e-Gestão e em
informações coletadas pela assessoria do Ministro, possibilitaram à Corregedoria-Geral fazer um
diagnóstico da situação do TRT da 18ª Região e propor recomendações de melhorias.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
Verificou-se, em consulta realizada no dia 30/09/2016, que, no ano de 2016, ainda existiam
remessas do Sistema e-Gestão rejeitadas no 1º Grau, em relação aos dados do legado,
em todos os meses. Verificou-se, ainda, que, no 2º Grau, no ano de 2016, ainda existiam
126 regras de validação violadas. Verificou-se, ainda, que, no 2º Grau, no ano de 2016,
ainda existiam 126 regras de validação violadas. Todavia, durante o período de correição,
o Tribunal Regional envidou esforços no sentido da validação dos dados e conseguiu a
aprovação de quase todas as remessas do 1º e 2º Graus. De outra parte, mereceu destaque o
desenvolvimento do Projeto SIG - Sistema Integrado de Gerenciamento. Trata-se de projeto
desenvolvido pela Corregedoria Regional, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicações, utilizando tecnologia de Business Intelligence, que analisa os
dados disponíveis em outros sistemas informatizados, como o e-Gestão e o Processo Judicial
Eletrônico (PJe-JT). O sistema, além de ilustrar o desempenho das 48 Varas do Trabalho
da 18ª Região, permite também que uma unidade seja comparada com outra unidade de
movimentação processual similar.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau, verificou-se que, no período de
janeiro a setembro de 2016, 72.149 processos foram recebidos, 4,5% a mais do que no mesmo
período do ano anterior; e 75.806 processos foram solucionados, 8.615 processos a mais do
que no mesmo período de 2015, o que correspondeu a um aumento de 12,8% na quantidade
de solucionados, acarretando um aumento na taxa de produtividade para 105%. Mereceu
destaque o fato de que, na etapa do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência,

97
Mi ni s tr o R e nato d e Lace r da Pa iva | 2016 - 2018

nos anos de 2015 e 2016, até outubro, o TRT18 possuía o menor prazo médio entre todos os
tribunais de médio porte. A análise da movimentação processual do segundo grau demonstrou
que, no ano de 2016, até outubro, o TRT18 recebeu 21.074 processos, 4.035 processos a mais
do que no mesmo período de ano anterior, e solucionou um montante de 19.843 processos,
4.049 processos a mais do que no mesmo período de 2015, acarretando um percentual de
produtividade de 94,1%.
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região apresentou uma taxa média de
conciliação acima da média dos tribunais de médio porte e do País nos anos de 2014 a 2016.
Constatou-se que esse resultado expressivo é fruto da política permanente de conciliação
adotada pelo TRT por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania –
Centro do TRT18. No particular, é de se realçar a relevância da conciliação praticada pelo
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, facilitando a tomada de decisões com
consciência e responsabilidade, contribuindo para o aperfeiçoamento da relação interpartes, a
redução dos conflitos e a aproximação do Poder Judiciário da sociedade. Destacou-se também
a elaboração de plano de projeto de reestruturação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania – Centro, visando dotar o órgão de estrutura física e de pessoal, com procedimentos
definidos, que permitam aumentar a sua capacidade de realização de audiências, melhorar o
seu índice de conciliação e manter os prazos de audiências dentro dos parâmetros legais,
além da instituição do Fórum de Conciliação Virtual, com aplicação aos processos trabalhistas
nas fases de conhecimento e de execução, inclusive em grau de recurso. Por fim, deve ser
evidenciado que o TRT18 adotou medidas para a observância dos parâmetros previstos na
Resolução nº 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, aprovada em 30 de setembro
de 2016, que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho.
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, em 2016, até setembro, o prazo
médio do início ao encerramento da fase de execução foi de 456 dias; a média nos tribunais de
médio porte foi de 1.022 dias e no País foi de 1.315 dias. Portanto, uma execução na 18ª Região
é 859 dias mais rápida do que a média do País e 566 dias mais rápida do que a média dos TRTs
de médio porte. Mereceu destaque a expressiva quantidade de bloqueios efetivados durante
a 6ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. Enquanto os demais tribunais regionais do
País efetivaram uma média de 1.155 bloqueios no Bacenjud, o TRT18 efetivou 4.706 bloqueios,
representando o maior quantitativo do País. Referido êxito pode ser creditado, em parte, ao
SABB - Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários.
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No que diz respeito à responsabilidade institucional, no âmbito do Tribunal Regional da
18ª Região, coube ressaltar a edição de 16 súmulas regionais no ano de 2016, em grande
parte alinhadas com o entendimento dominante do TST, demonstrando que o TRT da 18ª
Região dá o devido enfoque aos princípios da responsabilidade institucional e da disciplina
judiciária. Por fim, segundo informações prestadas pela Presidência do TRT18, mereceram
destaque algumas medidas efetivadas pelo Tribunal Regional na sua estruturação normativa
e administrativa para enfrentamento dos novos desafios da gestão dos casos repetitivos e
formação de precedentes, quais sejam: realização de alterações no Regimento Interno do
TRT18 para fins do processamento dos incidentes de uniformização de jurisprudência, dando
vazão às diretrizes da Lei 13.015/2014 e do Ato 491/2014 do TST; tramitação no âmbito
Regional de proposta de regulamentação interna do incidente de resolução de demanda
repetitiva (IRDR), incidente de assunção de competência (IAC), incidente de arguição de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e reclamação, conforme PA 17.277/2016; a criação
do sistema Nugep, regulamentado pela Portaria GP/SGJ nº 45/2015, tratando-se de sistema
de gestão de processos sujeitos às sistemáticas da repercussão geral, dos recursos de revista
repetitivos, incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR), incidentes de assunção
de competência (IAC) e dos incidentes de uniformização de jurisprudência (IUJ) do Tribunal
Regional do Trabalho da 18ª Região. Referido sistema Nugep centraliza o cadastro dos temas,
automatiza o trabalho de busca dos processos sobrestados, e permite a notificação de todas
as unidades envolvidas no momento da decisão dos temas, para fins de dessobrestamento de
processos suspensos. Sobre o Sistema Nugep, relevante destacar que o TRT/18 foi convidado
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho para gerenciar o Projeto de Integração do
Sistema NURER com o Sistema Processo Judicial Eletrônico instalado na Justiça do Trabalho,
sendo a ferramenta considerada pelo CSJT estratégica para o Sistema PJe-JT, conforme
ofício CSJT.CPJe.SETIC nº 16/2016.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que até 07/11/2016, data em
que o TRT enviou por e-remessa a resposta ao questionário formulado pela Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, 2.002 precatórios aguardavam pagamento no Tribunal Regional do Trabalho da
18ª Região, totalizando o valor de R$ 179.457.517,89. Desses precatórios, 1.779 encontram-se vencidos,
somando-se uma dívida de R$ 146.575.053,88 e 223 por vencer, totalizando R$ 32.882.464,01. Do
quantitativo de precatórios vencidos, 1.611 correspondiam a débitos estaduais que alcançam a soma
de R$ 137.842.055,46. Destacou-se positivamente as diversas iniciativas encetadas pelo TRT no
decorrer dos anos no sentido de por fim às dívidas dos entes públicos. Com efeito, a partir de outubro
de 2001, por meio do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, então denominado Juízo Auxiliar de
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Execução, foi entabulado convênio de cooperação mútua para pagamento de precatórios com diversos
entes públicos, tendo sido exitosa tal inciativa, considerando a redução de precatórios em atraso no
âmbito do TRT a partir de então. Também outros entes, apesar de não terem celebrado convênio,
utilizaram-se da estrutura do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios para tentar solucionar seus
débitos trabalhistas, o que contribuiu para o resultado positivo na quitação dessas obrigações. Em
que pese ainda o atual quantitativo de precatórios vencidos no âmbito do TRT18, correspondente
a grande maioria a débitos estaduais, especialmente da Agência Goiana de Transportes e Obras –
AGETOP, levando-se em conta a regra do regime especial para pagamento de precatórios, apenas os
Municípios de Castelândia, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Inhumas, Nerópolis, Niquelândia
e Porteirão estavam em atraso, todos esses submetidos ao regime comum. Verificou-se que, nesses
casos, os autos são incluídos em pauta para audiência de tentativa de conciliação pelo Juízo Auxiliar
de Execução e, caso não haja a celebração de acordos, esses entes públicos ficam cientes da
possibilidade de sofrerem sequestro por solicitação dos exequentes.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região: que
empreenda esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria com
o objetivo de modernizar a sua estrutura setorial, de modo a compatibilizá-la com as
recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores; e a adoção de ações
de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial,
mediante cursos e treinamentos destinados a juízes e servidores.

wwTRT da 19ª Região
A última correição ordinária do ano de 2017 foi encerrada na sexta-feira, 1º de dezembro, em
Alagoas, Maceió, sede do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. A correição teve início
no dia 27 de novembro e durante o período foram analisados dados e a estrutura judiciária
do Regional, além da realização de audiências e visitas institucionais. Os trabalhos foram
encerrados com a apresentação da ata com os resultados da correição, na qual foram apontados
os destaques positivos do Regional e feitas algumas recomendações para a efetividade da
Justiça do Trabalho em Alagoas.
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ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, no que diz respeito ao cumprimento das metas
da justiça do trabalho, coube tecer elogioso destaque no que se refere ao Índice de Conciliação – Fase de
Conhecimento (Meta 9 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho e Meta Nacional 3 do Poder Judiciário)
cujo valor de 46% encontrava-se, na ocasião da correição ordinária, bem acima da média nacional da
Justiça do Trabalho de 38,82%, representando a terceira melhor média do País em 2016.
A análise da movimentação processual no 2º grau demonstrou que o TRT19 solucionou mais
do que recebeu em 2016, acarretando uma alta taxa de produtividade de 108,2%, bem acima
da média nacional e da média dos TRTs de pequeno porte. No período de janeiro a outubro de
2017, 27.324 processos foram recebidos e 30.566 processos foram solucionados, acarretando
um aumento na taxa de produtividade de 111,8%, bem acima da média nacional e dos tribunais
de mesmo porte. Referida situação vinha acarretando uma gradativa diminuição no resíduo
processual do Tribunal Regional. Coube ressaltar que, até outubro de 2017, 11.298 processos
restavam pendentes de solução, o que corresponde ao segundo menor resíduo processual
dentre todos os tribunais do País. Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação
da sentença, o Tribunal Regional da 19ª Região possuía um trâmite processual mais célere em
comparação com as médias do País e dos Tribunais de Pequeno Porte no período analisado.
No que diz respeito à conciliação, o TRT 19 apresentou uma taxa de conciliação muito
acima da média dos Tribunais de Pequeno Porte e do País nos anos de 2015, 2016 e 2017
(até setembro). Destacou-se positivamente o uso do aplicativo Whatsapp, com o objetivo
de aumentar o índice de processos conciliados na jurisdição. Conforme dados extraídos
do Relatório da Justiça em Números de 2017 (Ano-Base 2016), o Regional obteve o maior
índice de conciliação entre todos os tribunais do País, alcançando o percentual de 35,9%,
consideradas as fases de conhecimento e execução conjuntamente.
No tópico de efetividade da execução, destacou-se o resultado positivo apresentado, no
período de 1º/11/2016 a 31/10/2017, que demonstrou um alto índice de sentenças líquidas
proferidas comparativamente ao número de processos solucionados com sentenças de
procedência ou parcial procedência (74,2%), correspondendo ao terceiro maior percentual
do País. Ademais, destacou-se que, dentre as 1.572 varas da Justiça do Trabalho, a 1ª VT de
Coruripe teve o quarto menor quantitativo de processos pendentes de execução em dezembro
de 2016 (87 execuções pendentes).
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No quesito responsabilidade institucional, mereceu relevo a aprovação pelo TRT da
Resolução Administrativa nº 94/2016, que editou o novo Regimento Interno do TRT, contendo
previsão inclusive dos procedimentos a serem adotados para fins do processamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, do Incidente de Assunção de Competência e
da Reclamação, nos termos da Lei nº 13.105/2015 e da Instrução Normativa/TST nº 39/2016.
Por fim, no tocante aos dados a respeito dos precatórios e requisições de pequeno valor,
verificou-se que, quanto aos precatórios submetidos ao regime geral, em 2017, o TRT alcançou
resultados bastante positivos, sendo que até o final de novembro de 2017 não possuía nenhum
precatório judicial vencido inscrito nesse regime. Destacou-se, positivamente, por fim, a atuação
da Juíza Auxiliar da Presidência na gestão e supervisão dos procedimentos relacionados aos
precatórios e às requisições de pequeno valor no sentido da implementação de medidas efetivas
para a redução dos resíduos de precatórios no âmbito da jurisdição.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região: o
aprimoramento da estrutura funcional da área responsável pela análise da admissibilidade do
recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, com o objetivo de reduzir o
prazo médio, bem como o resíduo de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade;
a criação de um banco de dados pesquisável com os registros eletrônicos dos casos repetitivos
julgados ou pendentes de julgamento para consulta pública, nos termos da Resolução nº
235/2016 do CNJ; a realização de estudos com o objetivo de implementar os Centros Judiciários
de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, dotando-os com estrutura física
e composição adequadas e necessárias ao seu efetivo funcionamento, observando as diretrizes
contidas na Resolução nº 174/2016 do CSJT; em relação às requisições de pequeno valor da
esfera estadual e municipal, o desenvolvimento de ferramenta que possibilite transparência e
controle do pagamento dessas obrigações específicas, e, ainda, a disponibilização no site do TRT
das informações pertinentes às RPV’s estaduais e municipais (ação originária, data da autuação,
nome do beneficiário e órgão executado); e a adoção de ações de estímulo à utilização das
ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos
destinados a magistrados e servidores.
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Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região:
orientar os magistrados a determinarem o arquivamento definitivo mediante sentença de extinção
da execução, nos termos do artigo 2º do Ato CGJT nº 17/2011; e orientar os magistrados a
iniciarem a execução somente após minutarem a decisão de homologação dos cálculos para
encerrar a liquidação.

wwTRT da 20ª Região
Após uma semana de correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, que
se iniciou no dia 24 de abril de 2017 na sede do TRT em Aracaju, Sergipe, o Corregedor-Geral
da Justiça do Trabalho encerrou os trabalhos com a apresentação da ata de correição, na Sala
de Sessões do Tribunal Pleno. A ocasião reuniu o Corregedor-Geral com toda a direção do TRT
20, bem como o Ministério Público do Trabalho em Sergipe. A ata de correição apontou aspectos
positivos e negativos encontrados ao longo da correição ordinária, bem como elencou algumas
recomendações.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, verificou-se, em consulta realizada no
dia 31/03/2017, que todas as remessas do Sistema e-Gestão de janeiro de 2015 a dezembro de
2016 foram aprovadas no 1º Grau e que, no 2º Grau, todas as remessas mensais encontram-se
aprovadas até março de 2017, não existindo inconsistências nos processos físicos registradas no
sistema de validação dos dados. Portanto, o Tribunal Regional se encontra adaptado ao Manual
de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus e ao Manual de Regras de Validação do
e-Gestão de 1º e 2º graus. De outra parte, mereceu destaque a implantação, no Tribunal, do
Sistema de Consulta a Dados Operacionais (Sicond), desenvolvido pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 7ª Região e adotado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho como um dos
Sistemas Satélites do PJe-JT, já estando implantado em diversos Tribunais Regionais do País. O
Sicond possui conjuntos de estatísticas de ambas instâncias judiciais e tem como objetivo fornecer
dados estatísticos atualizados das áreas judiciárias e administrativas, de maneira integrada e com
fácil visualização, auxiliando no controle operacional e diário das unidades do tribunal.
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Quanto às metas da Justiça do Trabalho de 2016, constatou-se que, à exceção do resultado
da meta 9 (índice de conciliação), o TRT da 20ª Região cumpriu 5 das 8 metas judiciárias da
Justiça do Trabalho (TMDP2, TMDP1, IPA, IACJ e IRA) e apresentou percentuais de melhoria
ou manutenção nas demais (IPJ e IE), obtendo um excelente desempenho no que se refere à
execução geral do plano estratégico em 2016.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau, verificou-se que o Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região recebeu 26.260 processos, um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior e
solucionou 25.897 processos, um aumento de 9,9% em comparação com o ano de 2015, acarretando
uma taxa de produtividade de 98,6%, acima da média nacional e da média dos TRTs de pequeno porte.
Entretanto, o Tribunal recebeu mais do que solucionou em 2016, acarretando um aumento de 18,2%
no quantitativo pendente de solução, restando 17.767 processos a julgar em 31/12/2016. A análise da
movimentação processual do segundo grau demonstrou que, no ano de 2016 houve aumento de
18,6% no número de processos recebidos e de 12,2% no número de processos julgados, em relação
ao ano de 2015. Apesar desses aumentos, o percentual de produtividade do tribunal diminuiu de 93%
em 2015 para 87,9% em 2016. No ano de 2017, a taxa de produtividade estava em 84,1%, verificada
apenas nas remessas mensais de janeiro a fevereiro. Desse modo, como consequência da diminuição
na produtividade, o tribunal contava com 4.860 processos pendentes de julgamento até 31/03/2017.
Entretanto, do total de 4.860 processos pendentes de julgamento até março de 2017 no segundo
grau, 1.402 processos estavam constando como suspensos ou sobrestados.
No quesito conciliação, observou-se que, das 15 varas da Região, no ano de 2016, 10 varas
apresentaram taxa de conciliação inferior a 20%. De outra parte, destacou-se, positivamente,
que a 1ª Vara do Trabalho de Nossa Senhora da Glória, no mesmo ano, teve percentual de
conciliação de 45,4%, estando, portanto, acima da média do País (38,8%).
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, em 2016, o Tribunal iniciou 7.375 execuções,
um aumento de 3,1% em relação ao ano anterior e encerrou 6.516 execuções, um decréscimo de
2,1% em comparação com o ano de 2015. Assim, encerrou 11,6% a menos do que iniciou em 2016 e o
resíduo aumentou 6,1% no período; 26.943 execuções estavam pendentes em 31/12/2016, incluindo
as que estavam em arquivo provisório. Quanto ao prazo médio do início da execução até a sua extinção,
verificou-se que, no ano de 2016, esse prazo foi de 1.132 dias; a média nos tribunais de pequeno
porte foi de 1.192 dias e no País foi de 1.122 dias. Portanto, uma execução na 20ª Região, em média,
foi encerrada 11 dias depois do que a média do País e 60 dias antes do que a média dos TRTs de
pequeno porte. Já, em 2017, o prazo médio do início da execução até a sua extinção aumentou 92,4%,
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para 2.178 dias. Todavia, esse elastecimento se deve a um trabalho de verificação de inconsistências
e saneamento levado a efeito por algumas varas do trabalho previamente à migração dos processos
físicos para o Processo Judicial Eletrônico (PJe) por meio do Cadastro de Liquidação e Execução
(CLE) e que culminou com o encerramento de mais de 500 processos de execução pendentes há
mais de 2.000 dias. A maioria pendente há mais de 4.000 dias.
No que diz respeito à responsabilidade institucional, mereceu destaque a existência de banco
de dados no sítio da internet do TRT, no qual constam os incidentes suscitados, solucionados e
pendentes de julgamento, em conformidade com os princípios da transparência na Administração
Pública e da publicidade dos atos processuais. Ressaltou-se também a edição das Resoluções
Administrativas nºs 33/2015 e 55/2016, que alteraram o Regimento Interno do TRT, contendo
previsão dos procedimentos a serem adotados para fins do processamento dos Incidentes de
Uniformização de Jurisprudência, nos termos do artigo 896 da CLT, e em atenção às diretrizes
da Lei 13.015/2014 e das Instruções Normativas 37 e 39 do C. TST, merecendo destacar a
redação do §2º do artigo 208 do Regimento Interno do TRT, segundo o qual “Não se admitirá o
incidente quando se tratar de tese em consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho, Súmula do E. Supremo Tribunal Federal ou do próprio
Tribunal”. Referido dispositivo demonstrou que a atuação do TRT da 20ª Região tem se pautado
pela regular observância aos princípios da responsabilidade institucional e da disciplina judiciária.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, quanto à regularidade no cumprimento dos
precatórios, verificou-se que a União cumpre suas obrigações regularmente. O Estado de Sergipe, por
sua vez, em virtude do advento da Emenda Constitucional nº 62/2009, aderiu ao regime especial de
pagamento de precatórios. Outrossim, dos 75 municípios existentes no Estado de Sergipe, a maioria
estava inscrita no regime especial. Em relação aos entes municipais submetidos ao regime geral,
destacou-se, positivamente, que o TRT vinha adotando mecanismo para pôr cobro às dívidas vencidas
e não pagas, realizando audiências com os seus representantes legais, o que possibilitou a assinatura
de termos de compromisso com determinados municípios, autorizando o bloqueio mensal de valores.
Por fim, quanto a atuação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região, verificou-se que a Corregedoria Regional implementou estratégia para diminuir o número
de sentenças em atraso, elaborando controle periódico dos prazos para prolação de sentenças em
atraso, utilizando-se os dados colhidos no sistema Sicond. Com referida estratégia, a gestão dos
prazos para prolação de sentenças em atraso atingiu um bom nível de organização e controle. A
metodologia envolve o contato com os magistrados (através de ofício) para fins de apresentação de
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um plano de trabalho conjunto para a solução das pendências verificadas. Os prazos estipulados nos
planos de trabalho e homologados pela Corregedoria Regional devem ser estritamente observados
sob pena de abertura de procedimento administrativo disciplinar. Todavia, constatou-se que nem
todos os prazos estipulados nos planos de trabalho foram observados. Não obstante, da análise dos
dados encaminhados a esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, aliada aos procedimentos
realizados durante a presente correição, verificou-se que a Corregedoria Regional vinha atuando de
forma efetiva, na otimização e aprimoramento da atividade jurisdicional de primeiro grau.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região: que empreenda
esforços à efetiva estruturação e funcionamento do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
(NUGEP), nos termos previstos na Resolução nº 235/2016 do CNJ; a edição de normatização
interna no âmbito do Tribunal Regional da 20ª Região, no que se refere aos procedimentos a serem
observados na tramitação dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e dos Incidentes de
Assunção de Competência, à luz da Lei nº 13.105/2015 e da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST;
a adoção de ações de estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa
patrimonial, mediante cursos e treinamentos destinados a magistrados e servidores. Recomendouse, ainda, que envide esforços no sentido de implementar, com a maior brevidade possível, o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT e, ainda, os Centros
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, dotando-os com
estrutura física e composição adequadas e necessárias ao seu efetivo funcionamento, observando
as diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; e
providencie, com a maior brevidade possível, a disponibilização aos servidores, em sua plataforma
virtual e com ampla divulgação, do curso “Formando Conciliadores”, oferecido para download pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, com o objetivo de estimular e contribuir para o
desenvolvimento das políticas judiciárias de solução de conflitos.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região: o efetivo controle e observância dos prazos homologados nos planos de trabalho
apresentados pelos magistrados que se encontram com número expressivo de sentenças com
prazo vencido, determinando-se, diante do descumprimento dos referidos prazos, a abertura
dos procedimentos administrativos cabíveis.
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wwTRT da 21ª Região
Entre os dias 04 e 08 de abril de 2016, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho realizou
correição ordinária no TRT da 21ª Região. No início dos trabalhos, o Ministro reuniu-se com a
Desembargadora-Presidente Joseane Dantas dos Santos e todos os desembargadores do TRT,
e conheceu as dependências da Escola Judicial onde esteve à disposição dos juízes titulares
e substitutos. Ao longo da correição, o Corregedor-Geral conversou ainda com advogados e
partes, além de representantes de associações e sindicatos, para ouvir as suas reivindicações.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No que diz respeito ao sistema e-Gestão, da análise das informações pertinentes ao Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, verificou-se que os dados mensais foram enviados
respeitando a data limite, assim como os dados foram apresentados com uma qualidade muito
boa de uma forma geral. Quanto à situação das 23 remessas enviadas e validação dos dados
no 2º Grau, ressaltou-se que, nos anos de 2014, 2015 e 2016, todas as remessas mensais
foram aprovadas, confirmando que o Tribunal Regional encontra-se adaptado ao Manual
de Orientações Unificado do e-Gestão de 2º Grau – versão 1.1, publicado no ambiente de
colaboração (moodle).
A análise da movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região demonstra que no ano de 2015, o Regional teve um aumento de 7,9% nos
processos recebidos e 4,8% nos processos solucionados. As varas do trabalho solucionaram
mais do que receberam em 2015, porém o quantitativo pendente de solução não diminuiu; na
verdade aumentou 12% no período. Analisando em relação ao seu grupo, a 21ª Região estava
abaixo da média do grupo de pequeno porte nas variáveis recebidos, solucionados e resíduo
nos anos de 2014 a 2016.
Quanto aos prazos médios do primeiro grau, o Tribunal Regional possuía um trâmite processual
célere em relação ao País e aos TRTs de pequeno porte. Em 2014, o prazo médio do ajuizamento
da ação até a prolação de sentença foi de 151 dias, nos tribunais de pequeno porte foi de 148
dias e no País foi de 195 dias, portanto a 21ª Região foi 44 dias mais rápida que a média do
País. Já em 2015, a situação foi ainda melhor para o Tribunal Regional, pois a 21ª Região teve
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um prazo de 140 dias, os tribunais de pequeno porte - 186 dias e o País - 219 dias, assim o
Tribunal Regional foi 79 dias mais rápido que a média nacional. No ano de 2015, a 21ª RegiãoRN teve uma diminuição de 5,1% nas execuções iniciadas, um aumento expressivo de 41,8% nas
execuções encerradas (Execuções encerradas: 2014 - 13.635; 2015 – 19.331) e uma diminuição
de 17,4% no resíduo de execução. Durante os dois anos analisados, o Tribunal Regional esteve
acima da média dos TRTs de pequeno porte nas variáveis. Um aspecto positivo é que o resíduo
na fase de execução vinha diminuindo mês a mês, chegando ao seu valor mais baixo em
fevereiro de 2016, com 49.113 processos. Observou-se, ainda, o aumento expressivo no número
de execuções encerradas pelas Varas do Trabalho do TRT no segundo semestre de 2015. No
segundo grau, no ano de 2015, o número de processos recebidos aumentou 20,3% em relação
ao ano de 2014 e o número de processos julgados aumentou 9,4%, em relação ao ano anterior.
Em relação à taxa de conciliação, o Regional esteve abaixo da média do País e dos tribunais
de pequeno porte nos dois anos avaliados (2014 e 2015). Contudo, destacou-se positivamente
que as Varas do Trabalho de Caicó, Ceará-Mirim, Currais Novos e Goianinha estiveram acima
da média do País nos anos de 2014 e 2015 e que em 2015 também a 3ª Vara do Trabalho de
Mossoró esteve acima da média nacional.
No tópico de responsabilidade institucional, em 2015, o percentual de recursos de revista
não admitidos, 87,8%, ficou acima da média nacional de 83,8%. No mesmo período, 41,9%
dos agravos de instrumento do Tribunal Regional foram encaminhados ao TST, ficando abaixo
da média nacional de 61,9%. Todavia, 2.035 processos ainda estavam pendentes de juízo de
admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional. No ano de 2015, observou-se que a taxa
de reforma pelo TST das decisões proferidas pelo Tribunal Regional nos recursos de revista
ficou em 68,9% contra uma média nacional de 64,9%. De igual modo, a taxa de reforma nos
agravos de instrumento foi de 13,1%, portanto, bem acima da média no País que foi de 7,9%.
No que diz respeito aos precatórios e requisições de pequeno valor, da análise geral dos
entes públicos, constatou-se que 94 municípios encontravam-se sem dívida com o TRT
(adimplentes), ou seja, um percentual de 56%; 44 municípios negociaram a dívida em sua
totalidade, o que representa um percentual de 26%; 15 municípios negociaram sua dívida
parcialmente, representando um percentual de 9%; apenas 2 municípios não negociaram sua
dívida, o que corresponde a um percentual de 1%; e, 12 municípios já estavam com seus
precatórios incluídos no orçamento de 2016, correspondendo a um percentual de 7%.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região:
considerando a taxa de reforma do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista bem com
a edição da Instrução Normativa nº 40/2016, que dispõe sobre o cabimento de agravo de
instrumento em caso de admissibilidade parcial de recurso de revista no Tribunal Regional
do Trabalho, o aprimoramento da estrutura funcional da área responsável pela análise da
admissibilidade do recurso de revista.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região:
que as varas do trabalho atendam a Lei de Transparência (Lei nº 12.527/2011), procedendo
a disponibilização no sítio eletrônico do TRT da 21º Região da situação das Requisições de
Pequeno Valor – RPV no que diz respeito à listagem da ordem de pagamento e Termos de
Compromisso formalizados na Vara.

wwTRT da 22ª Região
O Corregedor-Geral iniciou, na segunda-feira, 27 de junho de 2016, correição ordinária no
Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, com sede em Teresina (PI). Durante a semana,
teve audiência com advogados, partes e representantes de trabalhadores e fez visitas
institucionais à Escola Judicial e demais dependências. Após analisar os dados do e-Gestão,
as estruturas judicial e administrativa e a movimentação processual do TRT 22, o CorregedorGeral finalizou a ata da correição destacando vários pontos positivos do regional, além de
propor recomendações. A correição foi encerrada em 1º de julho de 2016, na sexta-feira.
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ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
Em 1997 o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região aprovou seu Regulamento-Geral de
Secretaria, pela Resolução Administrativa nº 08/1997. No entanto, como referido Regulamento
não passou por qualquer atualização, as competências e atribuições dos principais setores do
Órgão, atualmente, encontram-se descritas em instrumentos normativos internos, tais como:
Resoluções Administrativas e Atos da Presidência. No biênio 2014/2016, por meio de diversos Atos
e Resoluções Administrativas, fixou-se nova estrutura das unidades de Apoio Administrativo e
Judiciário do Tribunal Regional da 22ª Região, com o fito de modernizar a sua estrutura setorial, de
modo a compatibilizá-la com as recomendações instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores.
Verificou-se, entretanto, que nem todos os setores administrativos e judiciários do TRT22 sofreram
esta reestruturação.

Observou-se, também, que, ainda que o TRT22 estivesse imprimindo

esforços para otimizar seu quadro funcional, havia setores com grande déficit de servidores, o que
afetava o desempenho da atividade jurisdicional. Reforça tal conclusão o fato de que, por força da
Resolução nº 63/2010 do CSJT, seriam necessários entre 326 e 351 cargos para a composição da
2ª Instância. O TRT possuía, em abril de 2016, 262 servidores em atividade, sendo 206 do Quadro
Permanente, 5 ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, 26 requisitados e 25 removidos.
Para a composição da 1ª Instância, seriam necessários entre 237 e 251 cargos. O TRT possuía, em
abril de 2016, 161 servidores em atividade nas varas e nos foros trabalhistas, sendo 115 do Quadro
Permanente, 28 requisitados e 18 removidos. Em face das dificuldades naturais que a reduzida
estrutura de cargos e funções traz para a Administração e dos reflexos da crise econômica do País,
observou-se o não cumprimento integral das determinações do CSJT. O TRT22 sublinhou que
enfrenta outra dificuldade, qual seja, a impossibilidade de prover cargos vagos. O Tribunal Regional
da 22ª Região necessitaria, no total, de um quantitativo entre 563 e 602 servidores. Em abril de
2016, ele possuía 423 servidores em atividade, incluindo os requisitados, os removidos de outros
órgãos da Justiça do Trabalho e os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão.
Verificou-se, em consulta realizada no sistema e-Gestão, no dia 20/06/2016, que das 70 remessas
de 1º Grau esperadas para os meses de janeiro a maio de 2016, 38 foram rejeitadas e que, no 2º
Grau, no ano de 2016, ainda existiam 48 (quarenta e oito) regras de validação violadas. Todavia,
durante o período de correição, o Tribunal Regional envidou esforços no sentido da validação
dos dados e conseguiu a aprovação de todas as remessas do 1º Grau e, no 2º Grau, conseguiu
reduzir para apenas uma regra violada nos meses de janeiro a maio de 2016. É importante, ainda,
relatar que, com o apoio da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST – CESTP -, foram
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identificados processos suspeitos de estarem pendentes de finalização em mais de uma fase. Além
disso, foram identificados 70 processos pendentes de finalização em 31/5/2016 e que também
estavam pendentes em mais de uma fase (conhecimento, liquidação e execução). Também foram
identificadas incorreções no tocante ao quantitativo de Recursos de Revista Baixados (Acordo/
Desistência/Fungibilidade) e Agravos de Instrumento Interpostos nos anos de 2014 e 2015. No
tocante aos itens relativos às Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de Estados e Municípios (Itens
362, 364, 365, 367, 368, 369 e 370 do Manual de 1º Grau do e-Gestão), observou-se que estão
sendo informados iguais a zero por todas as Varas do TRT. Como o PJe-JT não controla essas
informações, pois são de natureza administrativa, é preciso que haja alguma ação para que essas
informações que não dependem do PJe sejam incluídas nas remessas de 1º Grau. Positivamente,
mereceu destaque o desenvolvimento da ferramenta CONSULTA22 pela Corregedoria Regional
para extração e apresentação de dados estatísticos com base no sistema e-Gestão, possibilitando
aos gestores das unidades judiciárias acompanhamento diário de suas atividades. Essa ferramenta
foi idealizada para suprir o atraso na atualização de dados, uma vez que os dados referentes ao
e-Gestão são enviados ao TST uma vez por mês, o que dificultava o acompanhamento diário
da movimentação processual. Além dos itens estatísticos já existentes, várias demandas, antes
manuais, foram automatizadas e incluídas na ferramenta, tais como: automatização dos indicadores
de atas correcionais; consulta de itens do e-Gestão de primeiro e segundo graus; relatório de
produtividade dos magistrados integrado ao sistema de RH, onde são apresentados indicadores
relacionando processos resolvidos com dias trabalhados; controle de processos pendentes de
julgamento; envio automatizado, através de e-mail, da produtividade e pendências dos magistrados;
controle de mandados judiciais; controle de audiências, como audiências marcadas e produtividade
por magistrado; automatização do cálculo de gratificação por acúmulo de jurisdição; mapa de
lotação dos magistrados; e relatórios de acompanhamento de metas do CNJ e do CSJT.
A movimentação processual do primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região apontou que, em 2014, as varas do trabalho do TRT22 receberam um total de 24.458
processos, solucionando 26.985 processos no referido ano, acarretando uma alta taxa de
produtividade de 103%, acima da média nacional, que foi de 92,5%, e da média dos TRTs de
pequeno porte, que foi de 95,7%. Já no ano de 2015, a 22ª Região-PI teve um aumento de 7,6%
nos processos recebidos e uma redução de 3,3% nos processos solucionados em comparação
com o ano anterior (Recebidos: 26.324 processos; Solucionados: 26.093 processos), o que
acarretou uma redução na taxa de produtividade para 96,3%, ainda assim acima da média
nacional, que foi de 91,8%, e da média dos TRTs de pequeno porte, que foi de 92,4%. Em 2014,
as Varas do Trabalho da 22ª Região receberam em média 1.871 processos e solucionaram 1.928
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processos, contra uma média nos tribunais de pequeno porte de 1.314 processos recebidos e
1.251 processos solucionados. Em 2015, as Varas do Trabalho da 22ª Região receberam em
média 1.935 processos e solucionaram 1.864 processos, contra uma média nos tribunais de
pequeno porte de 1.408 processos recebidos e 1.297 processos solucionados.
Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, o Tribunal Regional
possuía um trâmite processual mais célere em comparação com a média do País, porém mais
lento em comparação com a média dos Tribunais de Pequeno Porte nos anos de 2014 e 2015.
Em 2014, o prazo no TRT22 foi de 165 dias, enquanto que a média nos tribunais de pequeno
porte foi de 147 dias e no País foi de 195 dias. No ano de 2015, esse prazo foi de 170 dias; a
média nos tribunais de pequeno porte foi de 160 dias e no País foi de 219 dias. Portanto, um
processo na 22ª Região no ano de 2015 demorava em média 49 dias a menos do que a média
do País, porém 10 dias a mais do que a média dos TRTs de pequeno porte. Como destaque
positivo, coube observar ainda a celeridade da etapa entre a realização da 1ª audiência até o
encerramento da instrução na região, estando abaixo de todos os grupos nos anos de 2014 e
2015 (2014: 36 dias; 2015: 46 dias).
Nos anos de 2014 e 2015, na fase de execução, o Tribunal Regional esteve abaixo da média dos
TRTs de pequeno porte e do País nas variáveis: Iniciadas, Encerradas e Resíduo. Entretanto,
em 2014, o TRT22 iniciou 7.608 execuções e encerrou 5.656 execuções. Já no ano de 2015,
a 22ª Região teve um aumento de 17,4% nas execuções iniciadas e um aumento de 50,9%
nas execuções encerradas em comparação com o ano anterior (8.737 execuções iniciadas e
8.537 execuções encerradas). Desse modo, no ano de 2015, a taxa de produtividade do TRT
na fase de execução foi de 97,7%, maior do que a média nacional e do que a média nos TRTs
de pequeno porte no período. O prazo médio entre o início e o encerramento da execução foi
de 1.040 dias em 2014, 1.161 dias em 2015 e 970 dias em 2016. Nos três anos, o valor esteve
abaixo da média nacional e também da média dos Tribunais de Pequeno Porte.
No segundo grau, em 2014, o TRT22 recebeu 7.626 processos e julgou um total de 10.500
processos, o que acarretou um alto percentual de produtividade (137,7%), o maior entre todos
os tribunais do País no referido ano. No ano de 2015, o Tribunal recebeu 9.803 processos, ou
seja, 28,5% a mais do que no ano anterior, enquanto que o número de processos julgados foi
de 9.151, ou seja, 12,8% a menos em relação ao ano de 2014, acarretando um percentual de
produtividade de 93,3%, ficando, ainda assim, acima da média nacional (90,8%) e da média
dos tribunais de pequeno porte (92%). Nos quatro primeiros meses do ano de 2016, o Tribunal
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Regional continuava com uma alta taxa de produtividade, de 97,5% (3.888 processos recebidos
e 3.791 processos julgados). Em 2014, o prazo médio da autuação até a baixa foi de 149 dias,
bem abaixo da média nacional de 237 dias. No ano de 2015, o referido prazo da autuação até
baixa aumentou para 192 dias, ainda bem melhor do que a média nacional, de 230 dias. O
prazo médio entre a distribuição do feito até a sua restituição pelo relator, que era de 82 dias
em 2014, foi reduzido para 78 dias em 2015, abaixo da média nacional, de 82 dias, no referido
ano. O prazo global entre o recebimento e o julgamento dos recursos, que era de 84 dias em
2014 (melhor que a média nacional de 99 dias), aumentou para 99 dias em 2015, bem melhor
ainda do que a média nacional, que foi de 149 dias, no referido ano.

Analisando os dados específicos do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, constatou-se
que quase todas as metas da justiça do trabalho foram atingidas ou ficaram muito próximas
de serem atingidas. Coube tecer os seguintes comentários: A Meta 7 do Plano Estratégico
da Justiça do Trabalho, equivalente à Meta Nacional 2 do Poder Judiciário, teve por objetivo
identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013,
nos 1º e 2º graus, reduzindo o Índice de Processos Antigos (IPA). O resultado obtido pelo TRT
da 22ª Região superou a expectativa em 5,58 pontos percentuais, alcançando 95,58% de
julgados e reduziu significativamente o estoque de processos antigos (fonte: Sigest). Por outro
lado, mereceu destaque a meta 11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, equivalente à
Meta Nacional 5 do Poder Judiciário, cujo objetivo é baixar mais processos do que as execuções
iniciadas no período. O número de processos de execução iniciados em 2015 no TRT da 22ª
Região foi 9.416 processos. Foram baixados 7.387 processos de execução em 2015. Portanto,
o Índice de Execução (IE) foi de 78,44% e a meta não foi alcançada (fonte: Sigest). Todavia,
de acordo com os dados extraídos do sistema e-Gestão, constatou-se que, em 2015, foram
iniciadas 8.737 e encerradas 8.537 execuções. Portanto, o Índice de Execução (IE), por essa
fonte, seria de 97,71% e a meta estaria praticamente alcançada.
No que diz respeito ao tópico de responsabilidade institucional, registrou-se que, entre
2014 e 2016, foram suscitados um total de 23 IUJs no âmbito do Tribunal Regional da 22ª
Região, sendo solucionados, até a presente data, 17 Incidentes. Ademais, em decorrência dos
Incidentes de Uniformização de Jurisprudência pendentes de julgamento, existia um total de
218 processos sobrestados na Região. Mereceu destaque a existência de banco de dados
no sítio da internet do TRT22, no qual constavam todos os incidentes de uniformização de
jurisprudência suscitados, com acesso ao andamento processual, tudo de acordo com os
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princípios da transparência na Administração Pública e da publicidade dos atos processuais.
Também mereceu destaque a edição de 8 súmulas regionais no mês de junho de 2016 com
posicionamentos em conformidade com Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do TST,
demonstrando que o TRT da 22ª Região dá o devido enfoque aos princípios da responsabilidade
institucional e da disciplina judiciária.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, constatou-se que até 28/6/2016,
5.275 precatórios aguardavam pagamento no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.
Desses, 3.170 precatórios estavam no prazo constitucional, e 2015 com prazo vencido,
totalizando R$ 132.065.261,40. Salvo a União, que destina dotação orçamentária para
pagamento de seus precatórios dentro do respectivo orçamento, todos os entes públicos
cumpriam o pagamento de seus precatórios de forma parcelada, desde 1999, respeitada a
ordem cronológica de pagamento, conforme conciliação firmada perante o Núcleo Permanente
de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - Núcleo de Conciliação. Por ocasião do
advento da Emenda Constitucional nº 62/2009, que criou o regime especial de pagamentos,
aplicando-o aos Estados e Municípios que tinham precatórios em atraso em 9/12/2009, o
TRT, por iniciativa própria, já efetuava o pagamento dessas obrigações de forma parcelada.
Assim, perpetuando-se as condições acordadas, a previsão para o Estado quitar seu débito
vencido, fazendo a atualização orçamentária, seria de aproximadamente 4 anos; portanto, não
haveria que se falar em valores em atraso, tendo em vista que, mensalmente, as retenções
seriam feitas nas contas pactuadas com o executado, nos limites dos acordos celebrados.
Entretanto, constatou-se que, em função de comando oriundo de consulta formulada ao
Conselho Nacional de Justiça (CNJ nº 5292-39.2013.2.00.0000), realizada pelo Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul, foi suspenso, a partir de maio de 2016, o repasse mensal
feito pelo Estado do Piauí, por meio do Tribunal de Justiça do Estado, ao Tribunal Regional do
Trabalho da 22ª Região, e seriam retomados somente quando os orçamentos dos tribunais se
tornassem iguais; no entanto, resguardando-se os precatórios com prioridade de pagamento
por motivo de idade ou doença, conforme o art. 100, § 2º, da Constituição Federal. Em relação
aos entes municipais, também submetidos ao regime de parcelamento da dívida, não houve a
suspensão do repasse de verbas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o que permitiu
ao TRT da 22ª Região o prosseguimento na quitação das obrigações municipais vencidas,
não havendo valores em atraso. Destacou-se, nesse ponto, a conciliação obtida pelo Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos sobre redução/aumento de
repasses mensais para pagamentos de precatórios nos anos de 2015/2016 com os municípios
de Luzilândia, Miguel Alves, Uruçuí, Alto Longá, Campo Largo, Coronel José Dias, Demerval
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Lobão, Eliseu Martins, Lagoinha, Piripiri, Rio Grande do Piauí, São Gonçalo do Piauí e São João
do Piauí, e, ainda, com a Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Quanto às requisições de
pequeno valor, todas emitidas pelas varas do trabalho, constatou-se que o TRT da 22ª Região
não possuía um sistema de controle da expedição e cumprimento das referidas obrigações.
Destacou-se, ademais, que as questões invocadas nas correições parciais requeridas
perante a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, bem
como as soluções proferidas, não revelaram, na Região, a prática de situação reiterada de
procedimentos atentatórios à boa ordem processual, de forma a comprometer a devida
prestação jurisdicional. Ao contrário, o número reduzido de correições parciais revelava a
adequação dos procedimentos processuais adotados no 1º grau da 22ª Região. Verificouse, por outro lado, a efetividade da atividade correicional realizada por meio da correição
permanente, a qual era exercida pelo acompanhamento processual periódico de todas as
varas do trabalho do TRT da 22ª Região e pelo constante acompanhamento/monitoramento
da produtividade dos Juízes de primeiro grau do TRT22. No que se refere ao controle do
julgamento dos processos conclusos aos magistrados, este é procedido por meio dos dados
fornecidos pelo sistema e-Gestão e pelas informações constantes do sistema interno que foi
implementado no âmbito da Corregedoria do TRT da 22ª Região, denominado Consulta22.
Nesse contexto, a análise dos dados encaminhados a esta Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, aliada aos procedimentos realizados durante a presente correição ordinária, permitiu
verificar que a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região procedia
em conformidade às normas previstas na Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, atuando ativamente na otimização e aprimoramento da atividade
jurisdicional de primeiro grau.

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região: que
empreendesse esforços para aprovação de um novo Regulamento Geral de Secretaria; a correção
da base de dados do sistema e-Gestão no que diz respeito aos processos pendentes de finalização
em mais de uma fase bem como aos quantitativos de Recursos de Revista Baixados e Agravos
de Instrumento Interpostos nos anos de 2014 e 2015; especial atenção no lançamento de dados
destinados ao CSJT para fins de aferição do cumprimento das metas da Justiça do Trabalho

115
Mi ni s tr o R e nato d e Lace r da Pa iva | 2016 - 2018

a fim de minimizar a discrepância de dados entre a fonte SIGEST (CSJT) e o e-Gestão; que,
cessada a restrição orçamentária imposta pela Lei nº 13.255/2016, o TRT da 22ª Região envide
esforços no prosseguimento do projeto “Justiça do Trabalho Itinerante”, vinculado à Central de
Itinerância e Cidadania, considerando o seu relevante valor social; e que empreendesse esforços
para a atualização do Regimento Interno do Tribunal Regional da 22ª Região, no que se refere ao
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, à luz da Lei nº 13.015/2014.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região: que empreendesse esforços no sentido da redução do prazo médio na etapa do
ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência nas Varas do Trabalho do TRT22 assim
que restabelecido o horário normal de expediente, inclusive com a implementação de regime
de pauta dupla; que fosse feito o controle da expedição e cumprimento das requisições de
pequeno valor emitidas pelas Varas do Trabalho e a efetiva disponibilização no sítio eletrônico
do TRT das informações pertinentes; e alguma ação para que as informações relativas às
Requisições de Pequeno Valor (RPVs) de Estados e Municípios (Itens 362, 364, 365, 367, 368,
369 e 370 do Manual de 1º Grau do e-Gestão) fossem incluídas nas remessas de 1º Grau.

wwTRT da 23ª Região
Na segunda quinzena de outubro de 2017, entre os dias 16 a 20, foi realizada correição
ordinária no Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT). No dia 19 de outubro
foram encerradas as atividades, com a leitura da ata em plenário. Na ocasião o CorregedorGeral da Justiça do Trabalho elogiou o Regional, que, segundo ele, possui uma administração
muito atuante.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No tocante ao cumprimento das metas da justiça do trabalho, no que diz respeito à Meta
7 “Identificar e julgar, até 31/12/2016, pelo menos 90% dos processos distribuídos até
31/12/2014, nos 1º e 2º graus Perspectiva Processos Internos - Assegurar a celeridade e
a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador: Índice de Processos Antigos (IPA)”,
destacou-se que a meta foi cumprida pelo TRT23. A meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do
Trabalho equivale à Meta Nacional 2, aprovada no IX Encontro Nacional do Poder Judiciário.
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A meta estabelecida para o TRT da 23ª Região previa o julgamento de 12.832 processos, e
foram julgados 13.956 processos, sendo que a grande maioria do acervo, 13.460 processos, já
havia sido julgada até 2015, tendo sido julgados 496 processos em 2016. Dessa forma, foram
julgados 1.124 processos a mais do que o necessário para o cumprimento da meta. O Índice de
Processos Antigos (IPA) foi de 98%.
A análise da movimentação processual no 1º grau demonstrou que, no ano de 2016, a 23ª
Região recebeu 41.075 processos e solucionou 41.843 processos. Desse modo, o Tribunal
Regional solucionou mais do que recebeu em 2016, acarretando uma alta taxa de produtividade
de 101%, bem acima da média nacional e da média dos TRTs de pequeno porte. No período
de janeiro a agosto de 2017, 28.562 processos foram recebidos e 28.247 processos foram
solucionados, acarretando uma taxa de produtividade de 98,8%, ainda acima da média nacional
e dos tribunais de mesmo porte. Cabe asseverar, ainda, que, até agosto de 2017, 18.780
processos restavam pendentes de solução no TRT, o que correspondia ao sexto menor resíduo
processual dentre todos os tribunais do País.
No que diz respeito à efetividade da execução, o TRT23 destacou ainda a construção de um
Sistema de Pesquisa Patrimonial (PEPA), resultado de uma ação integrada entre a CAESC, atual
CJAESC, o Gabinete do Juiz Auxiliar e a Tecnologia de Informação do Tribunal, o qual passou a ser
utilizado em fevereiro de 2017. Por meio do referido sistema todo o trâmite da pesquisa patrimonial
passou a ocorrer de forma eletrônica, desde o requerimento formulado pelas varas do trabalho,
até o resultado final, com elaboração do relatório circunstanciado contendo todas as informações
relacionadas ao executado que está sendo objeto de pesquisa, tais como bens, valores, créditos,
relações entre empresas e sócios, entre outros, além de sugestões de procedimentos a serem
adotados para uma maior efetividade da execução, os quais são disponibilizados a todas as
unidades judiciárias, ocasionando maior celeridade e eficiência a todo o procedimento. Verificouse, ainda, que pelo quadro de variação percentual entre a 6ª e 7ª Semana Nacional da Execução,
elaborado pela Coordenadoria de Estatística do TST, constatou-se um acréscimo de 62% dos
bloqueios efetivados, 6% dos valores arrecadados com leilões, e 870% dos valores obtidos por
meio do Bacenjud, ocasionando um aumento de 135% do valor total obtido no ano de 2017 em
relação ao ano anterior.
Quanto às políticas afirmativas desenvolvidas pelo Regional, destacaram-se: 1 –“Projeto
Primeiro Passo”, de estímulo à aprendizagem, em parceria com MPT, SRTE, SENAI, SENAC e
Secretarias de Assistência Social de Cuiabá e Nova Mutum (PROAD 3071/2017). O projeto é
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uma ação de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem e tem por objetivo inserir
jovens carentes no mercado de trabalho, por meio da lei da aprendizagem. É desenvolvido
em parceria com o MPT, a SRTE, SENAC, SENAI e Secretarias de Assistência Social dos
municípios. Foi implantado primeiramente em Nova Mutum e Cuiabá, e está sendo implantado
no município de Colíder. A ideia é expandir para todo o estado de MT. Recebeu o nome
“Primeiro Passo” no sentido de que a aprendizagem é o primeiro passo para a entrada do
jovem no mercado de trabalho, de forma legal e segura; e 2 –“Projeto Multiação” – Através da
parceria entre o Sistema Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT), a Rede
Mato-Grossense de Televisão Centro América (TVCA) e mais de 20 parceiros, o MULTIAÇÃO é
uma iniciativa do setor empresarial com o objetivo de disponibilizar gratuitamente à população
diversos serviços de saúde, educação, empreendedorismo, cidadania, orientação jurídica e
cultura. O evento acontece todo mês, revezando-se entre Cuiabá e Várzea Grande, e é um dos
maiores e melhores projetos de responsabilidade social na baixada cuiabana. O TRT da 23ª
Região é parceiro neste importante projeto, levando aos cidadãos os serviços da ouvidoria,
consulta processual e jogos educativos sobre Segurança no Trabalho e Combate ao Trabalho
Infantil, bem como a distribuição de material informativo (cartilhas, gibis e panfletos). Ressaltouse ainda a participação da Justiça do Trabalho no “Comitê Multi-Institucional de Colíder” que
foi criado pelo Juiz do Trabalho Ângelo Cestari em 2013, com o objetivo de democratizar a
decisão do repasse dos recursos para as entidades beneficiadas, bem como para auxiliar na
fiscalização dos projetos aprovados. Além da Justiça do Trabalho, o Comitê é composto pelo
Ministério Público do Trabalho – PRT Alta Floresta, Justiça Estadual, Promotoria de Justiça e
OAB Subseção Colíder. O Comitê desde agosto de 2015 é coordenado pelo Juiz do Trabalho,
Mauro Roberto Vaz Curvo. Os recursos do Comitê são provenientes de ações civis públicas
ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, as quais foram julgadas e executadas na Vara
do Trabalho de Colíder. 74% dos valores arrecadados foram destinados para projetos em prol
de crianças e adolescentes, como é o caso, dentre outros, do “Centro de Formação Mirim
Cidadão do Futuro (Guarda Mirim)”, associação civil, sem fins lucrativos, sem caráter político,
racial ou religioso, com sede e foro na cidade de Colider, que tem por finalidade congregar
crianças na faixa etária de 07 a 16 anos, de ambos os sexos, provenientes de famílias de
baixa renda, visando contribuir para com o desenvolvimento da personalidade dos mesmos e
seu enquadramento ao meio familiar e social, por meio do preparo físico, moral e intelectual,
respeitando-se as individualidades e proporcionando-lhe plenas condições de cidadania. De
outubro de 2016 a outubro de 2017 os projetos patrocinados pelo Comitê beneficiaram 3.442
crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, sendo 2.744 apenas na cidade de Colíder. Os valores
repassados pelo Comitê, além de trazerem grande benefício social para a região, representam
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um benefício para a economia local, uma vez que a maioria dos materiais necessários para a
execução dos projetos é adquirida no comércio de Colíder, beneficiando os empresários desta
cidade, bem como a arrecadação do Município e do Estado.
Por fim, no tocante aos dados a respeito da conciliação, destacou-se, positivamente, que dentre
as 1.572 varas do trabalho da Justiça do Trabalho, a 1ª VT de Lucas do Rio Verde teve o maior
quantitativo de conciliações no País, no ano de 2016. Além disso, mereceu destaque também
o desenvolvimento do projeto “Pauta Permanente”, consistente no encaminhamento pelo juiz
das varas do trabalho da Capital e de Várzea Grande de processos à atual Coordenadoria
Judiciária de Apoio à Execução e Solução de Conflitos, a fim de que o órgão proceda à nova
tentativa conciliatória antes da audiência de instrução, apresentaram resultados satisfatórios,
em comparação com os dados apurados em outros TRTs. Com efeito, o TRT23 tem uma taxa
média de conciliação muito acima da média dos tribunais de pequeno porte e do País nos anos
de 2015, 2016 e 2017 (até agosto).

ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região: a revisão
do disposto no §1º do artigo 7º do Regimento Interno do TRT da 23ª Região a fim de adequá-lo às
disposições do artigo 1º da Resolução nº 17/2006 do CNJ; a elaboração de estudos no sentido de
detectar eventual necessidade de remoção das varas do trabalho com pouca movimentação processual
para as localidades que mais necessitam, observando-se o contido no artigo 8º da Resolução nº 63/2010
do CSJT; a revisão do algoritmo utilizado no Sistema Integrado de Gerenciamento (SIG) para apuração
do Índice de Execução (IE) a fim de minimizar a discrepância de dados entre as fontes SIGEST (CSJT)
e e-Gestão; empreender de esforços no sentido de reduzir o prazo médio entre a distribuição do feito
até a sua restituição pelo relator no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região; envidar esforços
no sentido de incrementar os índices conciliatórios praticados no âmbito do 2º grau de jurisdição;
em relação às requisições de pequeno valor da esfera estadual e municipal, o desenvolvimento de
ferramenta que possibilite transparência e controle do pagamento dessas obrigações específicas, e,
ainda, a disponibilização no site do TRT das informações pertinentes às RPV’s federais, estaduais e
municipais (ação originária, data da autuação, nome do beneficiário e órgão executado).
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wwTRT da 24ª Região
No dia 10 de março de 2017, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho finalizou a correição
ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. A equipe da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho (CGJT) iniciou as atividades na segunda-feira, 6 de março de 2017 e, no
período, colheu e analisou alguns dados sobre a estrutura e a movimentação processual do
TRT de Mato Grosso do Sul.

ww Considerações Sobre a Correição Ordinária
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, verificou-se, em consulta
realizada no dia 13/02/2017, que todas as remessas do Sistema e-Gestão de janeiro de
2015 a dezembro de 2016 foram aprovadas no 1º Grau e que, no 2º Grau, todas as remessas
mensais encontravam-se aprovadas até março de 2017, não existindo inconsistências nos
processos físicos registradas no sistema de validação dos dados. Portanto, o Tribunal Regional
se encontrava adaptado ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 1º e 2º graus e
ao Manual de Regras de Validação do e-Gestão de 1º e 2º graus.
Analisando a movimentação processual do primeiro grau, verificou-se que o Tribunal
Regional do Trabalho da 24ª Região recebeu 35.018 processos em 2016, um decréscimo de
2,1% em relação ao ano anterior e solucionou 32.392 processos, um aumento de 7,2% em
comparação com o ano de 2015, acarretando uma taxa de produtividade de 95,5%, abaixo da
média nacional. Analisando em relação ao seu grupo, nos anos de 2015 e 2016, a 24ª Região
está acima da média do grupo de pequeno porte nas variáveis recebidos e pendentes de
solução; e abaixo da média na variável solucionados. A análise da movimentação processual
do segundo grau demonstra que, no ano de 2016 houve aumento de 7,9% no número de
processos recebidos e de 25,5% no número de processos julgados, em relação ao ano de
2015. Com isso, o percentual de produtividade do Tribunal Regional aumentou de 88,6%
em 2015, para 103% em 2016; situando-se o TRT24 na 3ª colocação dentre os 24 tribunais
regionais naquele ano. Coube asseverar que, comparativamente aos tribunais de pequeno
porte, a segunda instância do TRT24 contou com a segunda maior quantidade de processos
distribuídos por desembargador no ano de 2016 (1.701 processos por desembargador).
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No quesito conciliação, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região obteve uma taxa média
de conciliação uma taxa média de conciliação acima da média dos tribunais de pequeno porte e
do País nos anos de 2015 e 2016. O percentual de acordos nas Varas Trabalhistas da 24ª Região
em 2015 foi de 42,2% e diminuiu em 2016 para 39,9%. Destacou-se positivamente que, das 26
varas da Região, 13 estiveram acima da média do País no ano de 2016 (38,8%). Constatou-se que
esse resultado expressivo é fruto, dentre outras ações, da adoção pelo TRT, desde 2011, de política
permanente de conciliação por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução
de Conflitos do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região - NPMCSC, instituído em atenção
à Política Judiciária estabelecida na Resolução CNJ nº 125/2010, com o objetivo de mediar, na
fase pré-processual, os conflitos de natureza coletiva, e conciliar, na fase processual, os conflitos
decorrentes da relação de trabalho em andamento na 2ª instância. Merece destaque, ainda, que o
TRT24, em observância às diretrizes contidas na Resolução nº 174/2016 do CSJT, aprovada em 30
de setembro de 2016, que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho,
editou a Portaria TRT/GP/SCJ nº 003/2017, em 14/2/2017, criando o Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Disputas - NUPEMEC-JT (em substituição ao NPMCSCJT) e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT, no
âmbito da 24ª Região. E, dando prosseguimento ao cumprimento da atual política conciliatória da
Justiça do Trabalho, o TRT24 inaugurou o CEJUSC-JT/Campo Grande para atendimento às varas
do trabalho da capital, marcando audiências de conciliação para o mês de março de 2017, as quais,
inicialmente, contemplariam os processos que tramitam na 2ª Vara do Trabalho da capital.
No tópico de efetividade da execução, verificou-se que, em 2016, 10.065 execuções foram
iniciadas, uma redução de 2,2% em relação ao ano anterior, e foram encerradas 6.265
execuções, um aumento de 11,6% em comparação com o ano de 2015. Tal êxito decorreu, em
parte, dos resultados obtidos com o trabalho de apoio às varas do trabalho, realizado pelos
servidores do Grupo de Apoio Judiciário - GAJ, com o objetivo de promover, dentre outras
tarefas, o arquivamento de processos na fase de execução, após o registro de valores quitados
e análise de inexistência de pendências. Por outro lado, o Tribunal Regional encerrou 37,8%
processos a menos do que iniciou em 2016. Assim, o resíduo aumentou 10,1% no período. Em 31
de dezembro de 2016, 27.669 execuções estavam pendentes. Quanto ao prazo médio do início ao
encerramento da fase de execução, verificou-se que, no ano de 2016, esse prazo foi de 520 dias;
a média nos tribunais de pequeno porte foi de 1.237 dias e no País foi de 1.134 dias. Portanto, no
período analisado, uma execução na 24ª Região, em média, foi encerrada 614 dias antes do que
a média do País e 717 dias antes do que a média dos TRTs de pequeno porte, representando o
menor prazo médio dentre os TRTs de pequeno porte.
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No que diz respeito à responsabilidade institucional, no âmbito do Tribunal Regional da 24ª
Região, foram suscitados, entre 2015 e 2017, um total de 34 Incidentes de Uniformização de
Jurisprudência, sendo 30 solucionados até março de 2017, com a consequente edição de
súmulas ou teses jurídicas prevalecentes. Constatou-se ainda a existência de banco de dados no
sítio da internet do TRT24, no qual constam os incidentes suscitados, solucionados e pendentes
de julgamento, com o devido acesso ao andamento processual atualizado, tudo de acordo com
os princípios da transparência na Administração Pública e da publicidade dos atos processuais.
Quanto aos precatórios e requisições de pequeno valor, mereceu relevo que, em relação às
requisições de pequeno valor, não foram registrados casos de inadimplência quanto às RPVs
federais. Entretanto, quanto às requisições de pequeno valor dos estados e municípios, expedidas
e processadas pelas varas do trabalho, verificou-se que a Corregedoria Regional não faz o
acompanhamento do cumprimento dessas obrigações. Além disso, foi constatado pelo Comitê
Gestor Regional do e-Gestão do TRT24, na reunião ocorrida em 20 de fevereiro de 2017, que os
dados respectivos não estavam sendo alimentados no referido sistema. Deliberou-se, então, que
serão envidados esforços no sentido de detectar o tipo de lançamento faltante e, por fim, repassá-lo
à Coordenadoria da Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC para a solução da questão.
Por fim, quanto a atuação da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da
24ª Região, verificou-se a efetiva atuação da Corregedoria Regional, com apoio da Secretaria
de Coordenação Judiciária, no acompanhamento e auxílio ao funcionamento das varas do
trabalho que compõem o Tribunal Regional da 24ª Região. Para tanto, foi criado o Grupo de
Apoio Judiciário, que tem, dentre outras atribuições, auxiliar nas atividades das secretarias das
varas do trabalho e postos avançados. Constatou-se, ainda, que a Corregedoria Regional realiza
o controle efetivo de pendências de julgamento, conforme procedimento acima detalhado
no item 8.12 da Análise Global e a aferição do cumprimento dos prazos para prolação de
decisões durante as correições ordinárias, oportunidade em que são relacionados todos os
processos cujos prazos para prolação de decisões estejam vencidos (acima de 30 dias) e,
não havendo a regularização até o término da correição, tais atrasos são consignados na
respectiva ata, na qual é feita recomendação de que o magistrado profira as mencionadas
decisões no prazo de 10 (dez) dias e apresente perante a Secretaria da Corregedoria Regional
as eventuais justificativas para o atraso. Tem-se, assim, da análise dos dados encaminhados a
esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, aliada aos procedimentos realizados durante
a correição, que o Corregedor Regional atua de forma efetiva, na otimização e aprimoramento
da atividade jurisdicional de primeiro grau.
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ww Recomendações Exaradas
Durante a Correição Ordinária
Recomendou-se à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região: que
empreenda esforços para a aprovação de novo Regulamento Geral de Secretaria com o objetivo
de modernizar a sua estrutura setorial, de modo a compatibilizá-la com as recomendações
instituídas pelos Conselhos e Tribunais Superiores, como também à efetiva estruturação e
funcionamento do núcleo de pesquisa patrimonial, nos termos previstos na Resolução nº
138/2014, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho; a adoção de ações de estímulo à
utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial, mediante cursos
e treinamentos destinados a magistrados e servidores; a regulamentação e implantação, no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes (Nugep), à luz da Resolução nº 235/2016 do CNJ; que a Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho da 24ª Região, em atenção à atual política de conciliação e mediação
na Justiça do Trabalho, envide esforços para a efetiva adequação do Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Disputas - NUPEMEC-JT e implementação dos Centros
Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-JT, em cumprimento
às diretrizes estabelecidas na Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho - CSJT, aprovada em 30 de setembro de 2016; que, em relação às requisições de
pequeno valor emitidas pelas varas do trabalho (estaduais e municipais), seja feita a efetiva
disponibilização no sítio eletrônico do TRT da 24ª Região das informações pertinentes (número
da ação originária, data de autuação, data do trânsito em julgado, vara de origem, nome do
beneficiário e órgão executado, valor pago e mês de quitação); e, considerando-se a necessidade
de implantação de uma ferramenta de gestão que traga mais segurança e dinâmica na atuação
da Corregedoria Regional e auxilie a gestão das diversas áreas do tribunal, recomendou-se
que o Tribunal Regional estimule a implantação do Sistema de Consulta a Dados Operacionais
(Sicond), já iniciada nesta Corte Regional, ou outra ferramenta similar de gestão.
Recomendou-se à Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região:
considerando-se a prática adotada por alguns magistrados de não efetuarem a imediata
conclusão para a prolação de sentença daqueles processos cujo acervo probatório já foi
ultimado, recomenda-se o controle permanente do quantitativo de processos aguardando o
encerramento da instrução a fim de se reduzir o prazo médio entre a realização da 1ª audiência
e o encerramento da instrução.
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wwAcompanhamento do Cumprimento
das Recomendações
Durante o biênio 2016-2018, foram exaradas 180 recomendações a todos os Tribunais
Regionais do Trabalho do País por ocasião da realização das correições ordinárias em
suas sedes, das quais 123 recomendações foram dirigidas às Presidências e 57 às
Corregedorias Regionais.
Das 24 Cortes Regionais correicionadas, 11 cumpriram integralmente todas as recomendações
a eles direcionadas. Nos outros 13 demais Tribunais, houve parcial cumprimento das
recomendações em quantitativos distintos.
Importante ressaltar que o acompanhamento do cumprimento das recomendações se dá
noventa dias após a publicação da ata de correição.
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TRT

Período

Recomendações à
Presidência

Recomendações
à CorregedoriaRegional

Total de
Recomendações

Situação em
06/02/2018

TRT 21

4 a 8 de abril
de 2016

1
(1 cumprida)

1
(1 cumprida)

2

Integralmente
cumpridas

TRT 17

25 a 28 de
abril de 2016

6
(6 cumpridas)

2
(2 cumpridas)

8

Integralmente
cumpridas

TRT 5

16 a 20 de
maio de 2016

3
(três cumpridas)

2
(2 cumpridas)

5

Integralmente
cumpridas

TRT 6

6 a 10 de junho
de 2016

2
(2 cumpridas)

6 (6 cumpridas)

8

Integralmente
cumpridas

TRT 22

27de junho a
1º de julho de
2016

5
(5 cumpridas)

3
(3 cumpridas)

8

Integralmente
cumpridas
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TRT 7

25 a 29 de
julho de 2016

6
(6 cumpridas)

2
(2 cumpridas)

8

Integralmente
cumpridas

TRT 10

15 a 19 de
agosto de 2016

4 (3 cumpridas
e 1 parcialmente
cumprida)

2 (1 cumprida e
1 uma parcialmente cumprida)

6

Parcialmente
cumpridas

TRT 15

12 a 16 de
setembro de
2016

1
(1 cumprida)

5 (2 parcialmente cumpridas e
3 cumpridas)

6

Parcialmente
cumpridas

TRT 16

3 a 7 de outubro de 2016

7 (3 cumpridas,
2 parcialmente
cumpridas e 2
sem resposta)

2 (1 cumprida
e 1 parcialmente
cumprida)

9

Parcialmente
cumpridas

TRT 13

24/10 a 28/10
de 2016

8 (6 cumpridas
e 2 parcialmente
cumpridas)

2
(2 cumpridas)

10

Parcialmente
cumpridas

TRT 18

28 de novembro a 2 de
dezembro de
2016

2
(2 cumpridas)

6
(6 cumpridas)

8

Integralmente
cumpridas

TRT 1

13 a 17 de fevereiro de 2017

7 (5 cumpridas,
1 parcialmente
cumprida e 1 sem
resposta)

4 (3 cumpridas
e 1 parcialmente
cumprida)

11

Parcialmente
cumpridas

TRT 24

6 a 10 de março de 2017

7 (4 cumpridas
e 3 parcialmente
cumpridas)

1
(1 cumprida)

8

Parcialmente
cumpridas

TRT 8

27 a 31 de
março de 2017

6
(6 cumpridas)

2
(2 cumpridas)

8

Integralmente
cumpridas

TRT 20

24 a 28 de
abril de 2017

5 (2 cumpridas,
2 parcialmente
cumpridas e 1 não
cumprida)

1
(1 cumprida)

6

Parcialmente
cumpridas

TRT 3

15 a 19 de maio
de 2017

1
(1 cumprida)

1
(1 cumprida)

2

Integralmente
cumpridas

TRT 9

5 a 9 de junho
de 2017

7 (3 cumpridas
e 4 parcialmente
cumpridas)

2
(2 cumpridas)

9

Parcialmente
cumpridas
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TRT 11

26 a 30 de
junho de 2017

8
(8 cumpridas)

2
(2 cumpridas)

10

Integralmente
cumpridas

TRT 4

24 a 28 de
julho de 2017

7 (1 cumprida e 6
sem resposta)

2
(2 cumpridas)

9

Parcialmente
cumpridas

TRT 14ª

14 a 18 de
agosto de 2017

6 (1 cumprida e
5 parcialmente
cumpridas)

1
(1 cumprida)

7

Parcialmente
cumpridas

TRT 2

11 a 15 de setembro de 2017

9
(9 sem resposta)

3
(3 cumpridas)

12

Parcialmente
cumpridas

TRT 23

16 a 20 de outubro de 2017

6
(6 cumpridas)

6

Integralmente
cumpridas

TRT 12

6 a 10 de
novembro de
2017

4
(4 sem resposta)

3
(3 sem resposta)

7

Sem
resposta

TRT 19

27 de novembro a 1º de
dezembro de
2017

5
(5 sem resposta)

2
(2 sem resposta)

7

Sem
resposta

123

57

180

Cumprimento
integral - 11

TOTAL

126
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3. Inspeções
Permanentes
De acordo com o inciso I do art. 6º do RICGJT, encontra-se entre as atribuições do CorregedorGeral exercer funções de inspeção permanente ou periódica sobre acompanhamento das atividades
do magistrado (produtividade, cumprimento de prazos processuais, atendimento às preferências
legais etc.) e regularidade dos serviços judiciários de segundo grau da Justiça do Trabalho.
Nesse sentido, cabe-lhe realizar controle mensal estatístico-processual do movimento
judiciário e da atuação jurisdicional dos Tribunais Regionais do Trabalho, por seus órgãos e
juízes, mediante as informações disponibilizadas no Sistema e-Gestão (RICGJT, art. 6º, XIII; e
Consolidação dos Provimentos, art. 132).
As inspeções permanentes, as quais objetivam verificar aspecto pontual e específico ou fato
determinado que o Corregedor-Geral entenda relevante, ocorrem de forma contínua durante
a gestão com a periodicidade definida de acordo com o tema abordado. Durante a gestão,
foram realizados dois tipos de inspeções permanentes: gestão de processos em atraso e
acompanhamento das remessas do Sistema e-Gestão.

wwInspeção Permanente de Processos
em Atraso
Considerando o princípio constitucional da razoável duração do processo, é realizado
levantamento dos gabinetes dos desembargadores que possuem mais de 20 processos
distribuídos sem decisão há mais de 180 dias a partir da distribuição, prazo máximo estipulado
considerando o estabelecido nos regimentos internos dos Tribunais Regionais do Trabalho e
no Código de Processo Civil.
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Nesse caso, são expedidos ofícios solicitando preferência na análise daqueles processos e, em casos
críticos (mais de 100 processos), o desenvolvimento de planos de ação para redução do passivo.
Com base nos dados sobre processos pendentes extraídos do Sistema e-Gestão, a CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho oficia os magistrados cujos gabinetes se encontram na referida
situação para regularização do acervo.
O acompanhamento é efetuado trimestralmente em planilha atualizada com os ofícios de resposta
dos desembargadores e com a geração de novos relatórios utilizando o Sistema e-Gestão.
Na última inspeção permanente de processos em atraso realizada em novembro de 2017,
foram enviados 42 (quarenta e dois) ofícios solicitando preferência na análise de processos e
35 (trinta e cinco) ofícios solicitando a apresentação de plano de ação a desembargadores dos
Tribunais Regionais do Trabalho.

wwInspeção Permanente das Remessas do
Sistema e-Gestão
Sendo o Sistema e-Gestão a fonte oficial de controle estatístico-processual do movimento
judiciário e da atuação jurisdicional da Justiça do Trabalho, e tendo em vista a consequente
importância da credibilidade dos dados dali extraídos, é realizado acompanhamento bimestral
da situação das remessas de informações dos processos físicos geradas pelos Tribunais
Regionais do Trabalho no referido sistema.
Dessa forma, são extraídos relatórios do Sistema e-Gestão dos 24 Tribunais, que acusam o
status de aprovação ou rejeição das remessas de primeiro e segundo graus, o quantitativo de
remessas rejeitadas e os meses em que ocorreu a não aprovação dessas remessas.
Com base nessas informações, são encaminhados, com os respectivos relatórios anexos, pelo
Sistema Malote Digital, ofícios às Presidências daqueles Tribunais cujas remessas estejam
rejeitadas para sua regularização.
Na última inspeção permanente das remessas do Sistema e-Gestão realizada em agosto de
2017, foram enviados ofícios circulares aos Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª, 6ª, 8ª, 12ª,
15ª 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª e 24ª Regiões.
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4. Correições
Parciais, Pedidos
de Providências e
Consultas
Conforme previsto no artigo art. 7º do Regimento Interno da CGJT, todos os órgãos
dos Tribunais Regionais, incluindo-se seus presidentes, desembargadores e juízes
convocados, estão sujeitos à ação fiscalizadora do Corregedor-Geral da Justiça do
Trabalho, cabendo às Corregedorias Regionais atuar em relação aos atos praticados
pelos magistrados de primeiro grau.
Também estão sujeitos à atuação do Corregedor-Geral as Seções e os Serviços Judiciários dos
Tribunais Regionais do Trabalho para a verificação do andamento dos processos, regularidade
dos serviços e observância dos prazos e seus Regimentos Internos.
Dentre os diversos âmbitos de atuação, é atribuição do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
decidir correições parciais ajuizadas pelas partes litigantes contra atos reputados atentatórios
à boa ordem processual praticados pelos Tribunais Regionais, seus presidentes e juízes, desde
que contra referida decisão não exista recurso processual específico (art. 13, caput, do RICGJT).
O parágrafo único do art. 13 do RICGJT dispõe que “em situação extrema ou excepcional,
poderá o Corregedor-Geral adotar as medidas necessárias a impedir lesão de difícil reparação,
assegurando, dessa forma, eventual resultado útil do processo, até que ocorra o exame da
matéria pelo órgão jurisdicional competente”.
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Ressalte-se que a prerrogativa prevista no referido dispositivo possui natureza
eminentemente acautelatória, e sua aplicação não ocasiona manifestação conclusiva do
Corregedor-Geral a respeito das pretensões formuladas pelas partes no processo judicial
em que foi proferida a decisão objeto da correição parcial, mas simples juízo de prevenção
similar ao contido nas ações cautelares.
No particular, deve-se deixar claro que o exercício do poder geral de cautela conferido ao
Corregedor-Geral não ocasiona interferência na atividade jurisdicional do juiz natural da causa.
Referida prerrogativa possibilita apenas que, em alguns casos, a decisão monocrática cujo
cumprimento foi determinado seja suspensa até o pronunciamento do Colegiado a respeito
da matéria, ocasionando maior segurança jurídica ao jurisdicional, e evitando a ocorrência de
lesão de difícil reparação.
Portanto, a atuação do Corregedor-Geral, no particular, é meramente administrativa e tem como
finalidade determinar a observância das normas processuais em vigor ou impedir lesão de difícil
reparação até que o órgão jurisdicional competente examine a matéria de forma conclusiva.
Por fim, conforme previsto nos incisos III e IV do art. 6º do RICGJT, também são atribuições
do Corregedor-Geral processar e decidir Pedidos de Providência em matéria de atribuição
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, e dirimir dúvidas apresentadas em Consultas
formuladas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, seus Órgãos ou seus integrantes.
Durante o período da gestão, a Secretaria da Corregedoria-Geral procedeu à autuação de 226
Correições Parciais (CorPar), 6 Pedidos de Providência (PP) e 5 Consultas (Cons) (Fonte: SAD
- Sistema de Apoio à Decisão).
Dentre as 226 Correições Parciais (CorPar), 55 tiveram sua liminar deferida.
Também foram interpostos 82 Agravos Regimentais em Correição Parcial (AgR-CorPar), 2 Embargos
de Declaração em Agravo Regimental em Pedido de Providência (ED-AgR-PP), 17 Embargos de
Declaração em Correição Parcial (ED-CorPar) e 15 Embargos de Declaração em Agravo Regimental
em Correição Parcial (ED-AgR-CorPar). (Fonte: SAD - Sistema de Apoio à Decisão).
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5. Sistema
BACEN JUD
Nos termos da Resolução CNJ nº 61/2008, nos arts. 28 a 34 do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e nos arts. 101 a 115 da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o interessado em cadastrar conta única apta a
acolher bloqueios eletrônicos realizados por meio do Sistema BACEN JUD deverá encaminhar
requerimento ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
Uma vez deferido, o cadastramento de conta única no Sistema BACEN JUD valerá para todos
os órgãos da Justiça Comum dos Estados e Distrito Federal, Justiça Federal, Justiça Militar da
União e Justiça do Trabalho (art. 104 da Consolidação de Provimentos da CGJT).
É importante ressaltar que “a pessoa física ou jurídica obriga-se a manter na conta indicada
numerário suficiente para o cumprimento da ordem judicial” (art. 105 da Consolidação de
Provimentos da CGJT).
Em outras palavras, o sistema de conta única foi criado para evitar inconvenientes causados pela
possibilidade de bloqueio de várias contas, permitindo que pessoas físicas e jurídicas indiquem
uma única conta bancária para receber os bloqueios, comprometendo-se, assim, a mantê-las
com saldo suficiente para o cumprimento da ordem judicial.
Desde 26 de fevereiro de 2016, primeiro ano de gestão, foram efetuados 371 pedidos envolvendo
cadastramento, alteração, recadastramento e descadastramento de conta única no Sistema
BACEN JUD. Alguns deles envolvendo CNPJs de matriz e filiais ou empresas integrantes
de um mesmo grupo econômico e CPFs. Atualmente, mais de 20 mil CNPJs e CPFs estão
inscritos no BACEN JUD.
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Pedidos em Espécie
Cadastramento

Alteração

Descadastramento

Recadastramento

Nº de
pedidos

Nº de
CNPJs

Nº de
pedidos

Nº de
CNPJs

Nº de
pedidos

Nº de
CNPJs

Nº de
pedidos

Nº de
CNPJs

Fevereiro/2016
(a partir de 26/02)

0

0

1

282

0

0

0

0

Março/2016

5

10

8

193

1

1

1

70

Abril/2016

5

5

6

451

0

0

4

4

Maio/2016

16

81

5

5

0

0

1

1

Junho/2016

14

61

2

2

1

62

1

1

Julho/2016

3

26

3

3

6

117

0

0

Agosto/2016

11

57

6

39

0

0

0

0

Setembro/2016

6

77

1

1

2

2

1

905

Outubro/2016

6

9

2

15

0

0

1

1

Novembro/2016

6

32

7

392

1

8

0

0

Dezembro/2016

5

410

0

0

0

0

0

0

Janeiro/2017

3

67

3

3

0

0

1

1

Fevereiro/2017

6

6

1

1

0

0

0

0

Março/2017

6

64

2

2

0

0

2

2047

Abril/2017

11

83

1

1

0

0

1

1

Maio/2017

8

16

0

0

0

0

1

4

Junho/2017

28

61

6

14

1

1

3

19

Julho/2017

19

51

4

7

0

0

0

0

Agosto/2017

27

218

2

2

0

0

0

0

Setembro/2017

11

16

4

186

1

1

1

1

Outubro/2017

16

56

3

2

0

0

2

2

Novembro/2017

48

68

1

26

1

1

1

1

Dezembro/2017

5

1

5

14

0

0

0

0

Janeiro/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

Fevereiro/2018

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

265

1475

73

1641

14

193

21

3058

TOTAL PEDIDOS: 373
TOTAL CNPJs: 6.367

Caberá, ainda, Pedido de Providências de iniciativa do juiz que preside a execução ao constatar
que a pessoa física ou jurídica não mantém numerário suficiente na conta única cadastrada no
sistema BACEN JUD para o atendimento à ordem judicial de bloqueio (art. 106 da Consolidação
de Provimentos da CGJT).
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Na ausência de numerário bastante para atender à ordem judicial de bloqueio, a ordem
será direcionada às demais instituições financeiras e, após ouvida a parte interessada para
apresentação de justificativa, a conta única poderá ser descadastrada (art. 108 da Consolidação
de Provimentos da CGJT).
De 26/02/2016 a 31/12/2017, foram despachados 118 (cento e dezoito) Pedidos de Providências,
dos quais apenas dois ainda se encontram em tramitação, e os demais já foram arquivados.
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Nº de Pedidos
de Providências

Nº de CNPJs
descadastrados

Fevereiro/2016 (a partir de 26/02)

0

0

Março/2016

22

1205

Abril/2016

8

3

Maio/2016

6

2

Junho/2016

14

7

Julho/2016

3

0

Agosto/2016

6

0

Setembro/2016

0

0

Outubro/2016

2

1

Novembro/2016

3

1

Dezembro/2016

3

0

Janeiro/2017

0

0

Fevereiro/2017

6

2

Março/2017

8

3

Abril/2017

6

166

Maio/2017

8

3

Junho/2017

8

1

Julho/2017

5

0

Agosto/2017

6

9

Setembro/2017

9

41

Outubro/2017

1

12

Novembro/2017

2

3

Dezembro/2017

-

-

Janeiro/2018

-

-

Fevereiro/2018

-

-

Março/2018

-

-

TOTAL

126

1459
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Em face dos referidos pedidos de providências foram interpostos 05 (cinco) Agravos Regimentais,
sendo que quatro já foram submetidos à apreciação do Órgão Especial, na forma preconizada
pelo artigo 69, inciso I, letra “g”, do RITST, e o restante, mediante despacho de reconsideração.
Cabe ressaltar ainda que, durante a gestão, a fim de reduzir o acervo físico relativo a contas
únicas do Sistema BACEN JUD, as pastas organizadas pelos nomes das empresas e ano do
protocolo do pedido começaram a ser arquivadas na Coordenadoria de Gestão Documental e
Memória (CGEDM).
Para tanto, das 2.912 empresas registradas entre os anos 2003 a 2017, a documentação de
cerca de 1.520 empresas foi digitalizada com o respectivo conteúdo certificado e, em seguida,
encaminhadas para arquivamento.
Tendo em conta que, a partir de 1º de setembro de 2017, esta Corregedoria deixou de receber
pedidos físicos de cadastramento, alteração, descadastramento e recadastramento de conta
única no BACEN JUD, que passou a ser feito exclusivamente via Sistema Bacen Jud Digital – JT,
por força do Ato CSJT nº 5, de 31/05/2017, todo o material relativo ao Sistema BACEN JUD
passou a ser armazenado em meio eletrônico.
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6. Demandas
do Conselho Nacional
de Justiça
Na Corregedoria-Geral são recebidos expedientes encaminhados pelo Conselho Nacional
de Justiça, em função de sua competência disciplinar e correicional concorrente, na forma
estabelecida no Termo de Cooperação nº 1/2011, celebrado entre a Corregedoria Nacional de
Justiça e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
A movimentação dos referidos procedimentos ocorre da seguinte forma: As petições são
dirigidas e recebidas pelo CNJ, que autua e encaminha os expedientes para a CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho por meio do Processo Judicial Eletrônico (PJe-CNJ). Em seguida,
a Corregedoria-Geral elabora ofício de encaminhamento dos documentos ao órgão competente
para julgar e processar o feito, conforme a competência definida para a prática do ato, valendo
ressaltar que, via de regra, tal incumbência recai sobre os Tribunais Regionais do Trabalho.
Os procedimentos encaminhados pelo CNJ a esta Corregedoria-Geral consistem em:
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR: são reclamações de caráter disciplinar formuladas contra
atos praticados por magistrados (infrações disciplinares) durante o exercício de suas funções
judicantes ou, ainda, por atos atribuídos a servidores da Justiça do Trabalho.
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS: são pedidos formulados visando à adoção de “providências”, em
razão de algum ato irregular processual praticado por magistrado durante a sua atuação jurisdicional.
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REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO: são representações formuladas contra o
juízo ou magistrado, em razão da morosidade no trâmite de uma reclamação trabalhista, tendo
em vista a garantia constitucional da duração razoável do processo.
Trata-se de requerimentos formulados contra atos atribuídos a Juízos de Primeiro e Segundo
Graus, que são, como relatado acima, encaminhados ao CNJ, Órgão de Cúpula do Poder
Judiciário, para a adoção das providências cabíveis quanto à fiscalização e/ou disciplina dos
representados e/ou requeridos.
Todavia, como a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é o órgão do TST “incumbido
da fiscalização, disciplina e orientação da administração da Justiça do Trabalho sobre os
Tribunais Regionais do Trabalho, seus Juízes e Serviços Judiciários” (art. 1º, RICGJT), o CNJ
faz a remessa desses expedientes a esta Corregedoria para a necessária apuração dos fatos
narrados pelos requerentes e adoção das providências cabíveis.
Logo, a importância desses expedientes para a CGJT é que, por meio deles, toma ciência
das irregularidades apontadas e, sendo o procedimento da sua competência (e não da
competência originária do TRT), exercerá diretamente o seu poder fiscalizador e disciplinar
sobre os Tribunais Regionais do Trabalho e seus órgãos.
No período de 26/02/2016 a 31/12/2017, foram encaminhados a esta Corregedoria-Geral pelo
Conselho Nacional de Justiça um total de 322 expedientes, distribuídos da seguinte forma:
•

Reclamação Disciplinar: 101

•

Pedido de Providências: 68

•

Representação por Excesso de Prazo: 153
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7. Tabelas Processuais
Unificadas de Movimentos
e Complementos com
Acréscimos da Justiça
do Trabalho
O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de melhorar a administração da justiça e
a prestação jurisdicional, estabeleceu procedimentos a serem utilizados por todo Judiciário,
definindo padrões de interoperabilidade, entre os quais está a uniformização das tabelas
básicas de classificação processual, movimentação e fases processuais, assuntos e partes.
Com isso, cada novo processo recebe nomenclatura padrão para o procedimento utilizado, de
acordo com o que dispõe a Resolução CNJ nº 12, de 14 de fevereiro de 2006.
Implementadas pela Resolução CNJ nº 46, de 18 de dezembro de 2007, as Tabelas Processuais
Unificadas do Poder Judiciário visam à uniformização taxonômica e terminológica de classes,
assuntos e movimentação processuais no âmbito da Justiça Estadual, Federal, do Trabalho e
do Superior Tribunal de Justiça, a serem empregadas nos respectivos sistemas processuais.
A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho prevê, em seu
art. 34, que “O registro de classes, movimentos e assuntos observará as tabelas processuais
unificadas aprovadas pelo CNJ e pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho”.
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Dessa forma, a Corregedoria-Geral tem como atribuição atualizar as Tabelas Processuais
Unificadas e fiscalizar sua utilização pelos órgãos da Justiça do Trabalho.
Ressalte-se que, durante a gestão do Ministro Renato de Lacerda Paiva, o Grupo Gestor
Nacional das Tabelas Processuais Unificadas reuniu-se em oito oportunidades. A última
reunião do Grupo data do dia 28 de setembro de 2017.
Na primeira reunião realizada em 06 de maio de 2016, foram apresentadas demandas decorrentes
da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe destacar que foi
solicitada a criação das classes processuais “Pedido de Mediação Pré-Processual” (já aprovada),
“Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos” (já aprovada),
“Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” (já aprovada), bem como a alteração
do nome da classe processual “12083-Tutela Antecipada Antecedente” para “12083-Tutela
Provisória Antecipada Antecedente” (não aprovada). Também deliberou-se, na reunião do dia
06 de maio de 2016, a atribuição de novos valores a alguns complementos da Tabela Processual
Unificada de Complemento, os quais ainda não foram incluídos na referida tabela.
Já na segunda reunião, realizada em 15 de setembro de 2016, inicialmente, comunicouse sobre a aprovação das classes processuais propostas na reunião do dia 06 de maio de
2016, pelo Comitê Gestor Nacional das Tabelas Processuais Unificadas do CNJ. Ato contínuo,
deliberou-se sobre: (1) a criação e alteração de códigos referentes à classe processual “Tutela
Provisória”; (2) a liberação de algumas classes processuais, referentes a incidentes, para
a Justiça do Trabalho, como por exemplo, a liberação da classe incidente de assunção de
competência para o TST, como já liberado para o 2º grau. Outrossim, em razão da entrada em
vigor do novo Código de Processo Civil, deliberou-se pela breve atualização do conteúdo da
coluna “Dispositivo” da Tabela Processual Unificada de Movimentos, fazendo referência aos
novos dispositivos legais aplicáveis.
Na terceira reunião, realizada em 30 de setembro de 2016, inicialmente, houve uma breve
apresentação acerca do impacto do microssistema de demandas repetitivas do novo Código de
Processo Civil nas Tabelas Processuais Unificadas, apontando as dúvidas e as divergências da
doutrina sobre determinados aspectos práticos e operacionais de cada um dos procedimentos.
Após, foram analisadas demandas apresentadas pelo “Grupo de Requisitos de Adaptação do
Sistema PJe-JT ao novo Código de Processo Civil” e pela Coordenadoria de Estatística e
Pesquisa do TST, e, por fim, foram feitas alterações nas Tabelas Processuais Unificadas,
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entre as quais é oportuno destacar: (1) alteração do valor “7461-Tutela de Evidência Incidental”
do complemento “16-tipo de petição” para “7461-Tutela de Evidência”; e (2) criação do valor
“7482-Incidente de Uniformização de Jurisprudência”.
Em 14 de fevereiro de 2017, realizou-se a quarta reunião do Grupo Gestor Nacional das
Tabelas Processuais Unificadas. Na data, deliberou-se por criar valores para os complementos
“19-tipo de petição” e “4-tipo de documento”, bem como alterar o valor “7448” para “Acórdão
(representativo da controvérsia)”. Também, foram analisadas demandas apresentadas pelo
Tribunal Superior do Trabalho, pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa e pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 3ª Região.
Já em 05 de abril de 2017, foi realizada reunião conjunta entre o Grupo Gestor Nacional das Tabelas
Processuais Unificadas, a Coordenação Nacional do Sistema PJe, o Comitê Gestor Nacional do
Sistema e-Gestão e o Grupo Técnico de Aperfeiçoamento do Extrator do Sistema e-Gestão.
Em 06 de abril de 2017, o Grupo Gestor Nacional de Tabelas Processuais Unificadas, entre
outros pontos, analisou demandas do Grupo Nacional do PJe. Na reunião, decidiu-se criar/
alterar valores para os complementos “19-tipo de petição”, “4-tipo de documento”, “5019-motivo
do recebimento”, “7-destino”, “5028-remetente”, “16-tipo de audiência”, “5044-interessado”,
“5059-nome do incidente repetitivo”, “5063-motivo da admissão” e “5034-tipo de depósito”. Na
mesma data, deliberou-se por incluir, na página da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, as atas das reuniões do Grupo Gestor Nacional das
Tabelas Processuais Unificadas, tudo em observância ao princípio da publicidade.
Em virtude de tal deliberação, as atas das reuniões do Grupo Gestor Nacional das Tabelas
Processuais Unificadas encontram-se publicadas na página da Corregedoria-Geral no sítio do
Tribunal Superior do Trabalho.
Além disso, é de se destacar a edição do Ato nº 4/GCGJT, de 20/04/2017, que, em decorrência
das alterações introduzidas pelo Novo Código de Processo Civil, divulgou a nova versão das
Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos da Justiça do Trabalho.
Nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, foi realizada a sétima reunião do Grupo Gestor Nacional das
Tabelas Processuais Unificadas. Dentre as diversas demandas apresentadas, o Grupo deliberou
por revisar a Tabela de Assuntos, tendo em vista a edição, em 21 de agosto de 2017, do Ato nº
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8/GCGJT, bem como por atualizar as Tabelas de Movimentos e de Complementos. Também,
deliberou-se por criar, alterar e inativar diversos valores, complementos e movimentos.
Por fim, tendo em vista as conclusões apresentadas pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ato
Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 24, de 12/05/2017, destinado a apresentar estudo de viabilidade
com o objetivo de dar máxima eficácia ao art. 194 do Código de Processo Civil, que impõe
o respeito à independência da plataforma computacional do Processo Judicial Eletrônico –
PJe (gtAutomaçãoPJe), bem como em virtude da revisão e do aperfeiçoamento realizados
pelo Grupo Gestor Nacional das Tabelas Processuais Unificadas da Justiça do Trabalho, foi
editado o Ato nº 15/GCGJT, de 07 de dezembro de 2017, o qual divulgou a nova versão das
Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos da Justiça do Trabalho,
disponibilizando-as no portal da Corregedoria-Geral, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho.
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8. Atividade
Normativa
ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT N° 01 , DE 04 DE MAIO DE 2016
Dispõe sobre a Plataforma Tecnológica do Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão).
ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP.CGJT N° 24, DE 12 DE MAIO DE 2017
Institui Grupo de Trabalho destinado a apresentar estudo de viabilidade com o objetivo de
reduzir a quantidade de movimentos, complementos de movimentos, tarefas e nós no Processo
Judicial Eletrônico – PJe, dando máxima eficácia ao art. 194 do Código de Processo Civil.
ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT N° 1, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017
Dispõe sobre a contagem de prazo em dias úteis para prolação de despachos, decisões
interlocutórias e sentenças pelos magistrados trabalhistas.
ATO Nº 1/GCGJT, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2016
Convoca a Exma Sra. GISELA ÁVILA LUTZ para atuar como juíza auxiliar da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 2/GCGJT, DE 02 DE MARÇO DE 2016
Edita o calendário oficial das correições ordinárias a ser realizadas em 2016 no âmbito dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
ATO Nº 3/GCGJT, DE 02 DE MARÇO DE 2016
Atualiza a composição do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão.
ATO Nº 4/GCGJT, DE 02 DE MARÇO DE 2016
Atualiza a composição do Grupo Gestor Nacional das Tabelas Processuais Unificadas.
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ATO Nº 5/GCGJT, DE 29 DE MARÇO DE 2016
Revoga os artigos 78 e 79 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho.
ATO N° 6/GCGJT, DE 10 DE MAIO DE 2016.
Constitui Grupo Técnico de Aperfeiçoamento do Módulo de Extração de Dados do Sistema
PJe-JT para o e-Gestão.
ATO N° 7/GCGJT, DE 23 DE JUNHO DE 2016.
Dispõe sobre a Política de Suporte ao Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas
e Judiciárias da Justiça do Trabalho (e-Gestão) bem como ao Módulo de Extração de Dados do
Sistema PJe-JT para o e-Gestão (Extrator de Dados).
ATO Nº 8/GCGJT, DE 24 DE JUNHO DE 2016
Altera o § 2º do artigo 134 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho.
ATO Nº 9/GCGJT, DE 05 DE AGOSTO DE 2016
Atualiza a composição do Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão.
ATO Nº 10/GCGJT, DE 18 DE AGOSTO DE 2016
Dispõe sobre procedimentos para alienação de bens e Semana Nacional da Execução.
ATO Nº 11/GCGJT, DE 1º DE SETEMBRO DE 2016
Altera a ementa do Provimento nº 3/2015 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 12/GCGJT, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2016
Edita o calendário oficial das correições ordinárias a ser realizadas em 2017 no âmbito dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
ATO Nº 01/GCGJT, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017
Dispõe sobre a abertura de procedimento administrativo para verificação de descumprimento
do prazo de lei para a prolação de sentenças ou decisões interlocutórias pelos juízes de 1º grau.

143
Mi ni s tr o R e nato d e Lace r da Pa iva | 2016 - 2018

ATO Nº 2/GCGJT, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017
Altera o calendário oficial das correições ordinárias a ser realizadas em 2017 no âmbito dos
Tribunais Regionais do Trabalho.
ATO Nº 3/GCGJT, DE 1º DE MARÇO DE 2017
Trata da disponibilização da base de dados do Sistema e-Gestão para correção de dados
apurados em 2016.
ATO Nº 4/GCGJT, DE 20 DE ABRL DE 2017
Divulga nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos
da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 5/GCGJT, DE 31 DE MAIO DE 2017
Dispõe sobre a utilização do Sistema Bacen Jud Digital - JT e estabelece parâmetros para sua
implementação e funcionamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST).
ATO Nº 6/GCGJT, DE 31 DE MAIO DE 2017
Altera o artigo 102, caput, e § 1º, III, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho, acrescidos os incisos IV e V, ao § 1º, e os §§ 3º, 4º, 5º, 6º, e 7º.
Altera o artigo 113, caput, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho. Acresce à Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho o parágrafo único do artigo 114 e o artigo 114-A. Dá nova redação aos artigos 29,
caput, e 34 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 7/GCGJT, DE 16 DE JUNHO DE 2017
Atualiza a composição do Grupo Gestor Nacional das Tabelas Processuais Unificadas.
ATO Nº 8/GCGJT, DE 21 DE AGOSTO DE 2017
Institui Grupo de Trabalho com objetivo de propor a revisão, a atualização e o aprimoramento
da Tabela Processual Unificada de Assuntos com Acréscimos da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 9/GCGJT, DE 21 DE AGOSTO DE 2017
Dispõe sobre o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de Informações
Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho.
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ATO Nº 10/GCGJT, DE 21 DE AGOSTO DE 2017
Institui Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do Sistema de
Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho e dá
outras providências.
ATO Nº 11/GCGJT, DE 21 DE AGOSTO DE 2017
Define a composição de Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do
Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 12/GCGJT, DE 20 DE SETEMBRO DE 2017
Altera o art. 9º, § 2º, e o art. 12, caput, e revoga o art. 13 do Ato n° 7/GCGJT, de 23 de junho de 2016.
ATO Nº 13/GCGJT, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
Altera o artigo 71, caput, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 14/GCGJT, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017
Determina a abertura de sindicância investigativa.
ATO Nº 15/GCGJT, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017
Divulga nova versão das Tabelas Processuais Unificadas de Movimentos e de Complementos
da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 16/GCGJT, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017
Altera a redação do parágrafo único do art. 23 da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
ATO Nº 1/GCGJT, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018
Altera o § 2° do art. 134, o § 1° do art. 136 e o parágrafo único do art. 139 e acresce os § § 3° e 4°
ao art. 136 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
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RECOMENDAÇÃO Nº 1/GCGJT, DE 24 DE JUNHO DE 2016
Recomenda aos Tribunais Regionais do Trabalho a revogação dos dispositivos contidos em seus
atos internos ou provimentos que tratem dos procedimentos a serem adotados na aplicação da
teoria da desconsideração da personalidade jurídica de modo contrário aos regulados pelo Novo
Código de Processo Civil e pela Instrução Normativa nº 39/2016 do Tribunal Superior do Trabalho.
RECOMENDAÇÃO Nº 1/GCGJT, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017
Recomenda aos Tribunais Regionais do Trabalho a alteração dos dispositivos contidos em seus
atos internos a fim de que o processamento e a instrução prévia da Correição Parcial ocorram
perante a Corregedoria Regional, ainda que referida medida seja apresentada diretamente no
juízo de origem.
RECOMENDAÇÃO Nº 1/GCGJT, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018
Recomenda aos Tribunais Regionais do Trabalho que orientem os magistrados vinculados às suas
jurisdições a utilizar a opção de requisitar às instituições financeiras o extrato bancário consolidado
do executado sempre que determinar a constrição de valores por meio do Sistema BacenJud.
RECOMENDAÇÃO Nº 02/GCGJT, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018
Recomenda aos juízes de 1ª grau que se abstenham de indicar terceiros estranhos aos quadros
da Administração para o fim de elaborarem os cálculos necessários à prolação de sentenças
líquidas, ainda que as unidades judiciárias estejam desprovidas de contadores ou serviço
próprio de contadoria.
PROVIMENTO CGJT N° 1, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018
Regulamenta a padronização do Procedimento de Reunião de Execuções no âmbito da Justiça
do Trabalho.
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Expediente
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
Ministro Renato de Lacerda Paiva
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Dra. Gisela Ávila Lutz
Juíza Auxiliar
Carlos Eduardo Tiusso
Diretor da Secretaria
Roberta Favilla Vaz
Chefe de Gabinete
Assessores
Magda Fonseca Martins Mayolino
Alessandro Oliveira da Natividade
Lívio Lourenço de Brito
Pedro Ernesto Laurentino Barbosa Pereira
Assistentes
Nara Grasiela de Oliveira
Thelma Gomes Silva da Cunha
Camila Maria Parente de Pinho
Lucas Sampaio Cunha
Fábio Soares Martins
Joana Angélica Wense Dias Ferreira Vieira da Silva
Juliana Wanderley de Azevedo Alves
Karina Queiroz Mendes
Tatiane de Brito Silva
João Carlos Henrique Bezerra de Oliveira
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Geralda Eliane Silva Frota
Vinícius Nanini Pereira
Angel Maria de Sousa Santos
Géssica Carla Santos de Souza
Ana Cláudia Paz Zanoni Hausen
Josédima Lopes Palmeira
Nelson Alves Carneiro
Helysjane Andrade de Ramos
Marcela Alves De Sousa
Lucíola Porfírio Silva Siqueira
Hugo Pereira De Jesus Júnior
Valéria Fernandes Santos
Sue Ellen Karla Souza Brandão
Comitê Gestor Nacional do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e
Judiciárias da Justiça do Trabalho
Maria Regina Machado Guimarães, Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Décima
Região - Coordenadora
Roberta Carolina de Novaes e Souza Dantas, Juíza do Trabalho Substituta da Segunda Região
Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, Diretor da Secretaria da Sexta Vara do Trabalho de Brasília
Paulo Jorge Bacchini de Araújo Lima, Coordenador de Gestão da Informação e Inteligência
Organizacional do Tribunal Superior do Trabalho
Sandro Magnos Karkow, Supervisor da Seção de Acompanhamento Estatístico dos TRTs da
Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho
Diêgo Carneiro Lopes, Supervisor da Seção de Acompanhamento Estatístico das Varas do Trabalho
da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho
Carlos Eduardo Tiusso, Diretor da Secretaria da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho
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Grupo Gestor Nacional das Tabelas Processuais Unificadas
Alexandre de Azevedo Silva, Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Taguatinga –
Coordenador
Gisela Ávila Lutz, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
Maximiliano Pereira de Carvalho, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Alciane Margarida, Juíza Titular de Vara do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região
e membro do grupo nacional de negócio do PJe na Justiça do Trabalho
Camila Ribeiro Rocha, Analista Judiciário da Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas da
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Superior do Trabalho
Junes Aparecida Cerqueira Cavalcante Alves da Silva, Assessora da Secretaria-Geral Judiciária do
Tribunal Superior do Trabalho
Júlio César Moreira Marino, Coordenador de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho
Gilberto Tuller Esposito, Diretor da Coordenadoria de Projetos Judiciários do Tribunal Regional do
Trabalho da Vigésima Quarta Região
João Carlos Henrique Bezerra de Oliveira, Assistente do Gabinete da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho
Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma Tecnológica do Sistema de Gerenciamento
de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho
Gisela Ávila Lutz, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho – Coordenadora
Diêgo Carneiro Lopes, servidor da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal
Superior do Trabalho
Sandro Magnos Karkow, servidor da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal
Superior do Trabalho
Gustavo Henrique Orair, servidor da área de tecnologia da informação do Tribunal Superior do Trabalho
Cláudia Maria Lima de Figueiredo, servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região
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Marco Aurélio Willman Saar de Carvalho, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Marco Antonio Torres dos Santos, servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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Coordenação Editorial e Revisão
Secretaria da Corregedoria-Geral
Projeto Gráfico e Diagramação
Stéfano Pessoa de Lima
Secretaria de Comunicação Social - SECOM
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Seção de Elaboração de Termo de Referência e Reprografia do TST
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