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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA

NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,

NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JULHO DE 2017

CorOrd - 10351-17.2017.5.00.0000

No período de 24 a 28 de julho de 2017, o Excelentíssimo Senhor

Ministro Renato de Lacerda Paiva, Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

sediado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sua

Excelência esteve acompanhado do Diretor de Secretaria da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Carlos Eduardo Tiusso,

e dos assessores, Alessandro Oliveira da Natividade, Lívio

Lourenço de Brito, Magda Fonseca Martins Mayolino, Pedro Ernesto

Laurentino Barbosa Pereira e Roberta Favilla Vaz, para realizar a

Correição Ordinária objeto do edital divulgado no Diário Eletrônico

da Justiça do Trabalho de 14 de junho de 2017. Foram previamente

cientificados do trabalho correicional o Excelentíssimo Senhor

Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, Presidente do Tribunal

Superior do Trabalho; a Excelentíssima Senhora Desembargadora

Beatriz Renck, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região; o Excelentíssimo Senhor Ronaldo Curado Fleury,

Procurador-Geral do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor Rogério

Uzun Fleischmann, Procurador-Chefe do Ministério Público do

Trabalho da 4ª Região; a Excelentíssima Senhora Lisiane Ferrazzo

Ribeiro, Procuradora-Chefe da União no Rio Grande do Sul; o

Excelentíssimo Senhor Rodrigo Trindade de Souza, Presidente da

Associação dos Magistrados do Trabalho da 4ª Região; o

Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Breier, Presidente do

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio

Grande do Sul; e o Excelentíssimo Senhor João Vicente Araújo,

Presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas.

Respaldado nas observações in loco e nas informações prestadas

pelo Tribunal Regional, pela Coordenadoria de Estatística e

Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho, bem como naquelas

extraídas dos sistemas e-Gestão, Sigest (Sistema de Gestão

Estratégica) e SAD (Sistema de Apoio à Decisão), o Ministro

Corregedor-Geral registra o seguinte:

I - ANÁLISE GLOBAL:

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

4ª REGIÃO. 1.1. ESTRUTURA JUDICIAL. 1.1.1. ÓRGÃOS

FRACIONÁRIOS. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região é

composto pelos seguintes órgãos (art. 5º do RI/TRT): Tribunal

Pleno; Órgão Especial; Seções Especial izadas; Turmas;

Presidência; Corregedoria. Há, no tribunal onze turmas, as quais,

conforme o art. 36 do RI/TRT, são compostas de até quatro

desembargadores. 1.1.2. DESEMBARGADORES. O tribunal é

composto por quarenta e oito (48) desembargadores (art. 1º, caput,

da Lei n. 12.421/2011). Os atuais integrantes da Corte são: Beatriz

Renck (Presidente); João Pedro Silvestrin (Vice-Presidente); Maria

da Graça Ribeiro Centeno (Corregedora-Regional); Marçal Henri

dos Santos Figueiredo (Vice-Corregedor Regional); Rosane Serafini

Casa Nova; João Alfredo Borges Antunes de Miranda; Ana Luiza

Heineck Kruse; Berenice Messias Corrêa; Tânia Rosa Maciel de

Oliveira; Cleusa Regina Halfen; Ana Rosa Pereira Zago Sagrilo;

Ricardo Carvalho Fraga; Flávia Lorena Pacheco; Luiz Alberto de

Vargas; Maria Cristina Schaan Ferreira; Cláudio Antônio Cassou

Barbosa; Carmen Izabel Centena Gonzalez; Emílio Papaléo Zin;

Vania Maria Cunha Mattos; Denise Pacheco; Alexandre Corrêa da
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Cruz; Clóvis Fernando Schuch Santos; Rejane Souza Pedra; Wilson

Carvalho Dias; Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa;

Francisco Rossal de Araújo; Marcelo Gonçalves de Oliveira; Maria

Helena Lisot; Lucia Ehrenbrink; Iris Lima de Moraes; Maria

Madalena Telesca; Herbert Paulo Beck; George Achutti; Tânia

Regina Silva Reckziegel; Laís Helena Jaeger Nicotti; Marcelo José

Ferlin D'Ambroso; Gilberto Souza dos Santos; Raul Zoratto

Sanvicente; André Reverbel Fernandes; João Paulo Lucena;

Fernando Luiz de Moura Cassal; Brígida Joaquina Charão Barcelos

Toschi; João Batista de Matos Danda; Karina Saraiva Cunha;

Fabiano Holz Beserra; Ângela Rosi Almeida Chapper e Janney

Camargo Bina. 1.1.3. QUANTITATIVO DE JUÍZES TITULARES E

SUBSTITUTOS E O NÚMERO DE CARGOS VAGOS . Em 31 de

maio de 2017, havia 132 cargos de juízes titulares (131 providos e 1

vago) e 115 cargos de juízes substitutos (114 providos e 1 vago).

1.1.4. ESCOLHA DE MAGISTRADOS QUE IRÃO SUBSTITUIR OS

MEMBROS DO TRT – RESOLUÇÕES NºS 17 E 72 DO CNJ. No

âmbito do TRT4, conforme o art. 70 do seu Regimento Interno, as

convocações de juízes do trabalho para atuar no tribunal, em

substituição temporária e eventual, observarão as regras fixadas em

resolução administrativa. A norma interna que regulamenta o

supracitado artigo é a Resolução Administrativa nº 09/2006.

Segundo o art. 1º da RA nº 09/2006, deverão ser observados os

seguintes critérios para substituição, eventual e temporária, de

membros do tribunal: 1) em caso de vaga a ser provida pelo critério

de antiguidade, deverá ser convocado o juiz mais antigo; 2) em

caso de vaga a ser provida por merecimento, ou afastamento

superior a 30 dias, deverá ser empregado o mesmo critério utilizado

para a aferição de merecimento para a promoção de magistrado na

Região. Nos termos do art. 2º da RA nº

09/2006, não poderão ser convocados juízes punidos com as penas

de advertência, censura, remoção compulsória e disponibilidade

com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nem os que

estejam respondendo a processo para a decretação da perda do

cargo. Outrossim, consoante o art. 3º da RA nº 09/2006, caberá ao

Órgão Especial deliberar, por maioria absoluta, sobre as

convocações. 1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO

INSTALADAS. A 4ª Região possui cento e trinta e duas varas do

trabalho, todas instaladas, sendo trinta varas no município de Porto

Alegre, seis varas no município de Caxias do Sul, cinco varas em

cada um dos municípios de Canoas e Novo Hamburgo, quatro varas

em cada um dos municípios de Gravataí, Passo Fundo, Pelotas, Rio

Grande, São Leopoldo e Taquara, três varas em cada um dos

municípios de Erechim, Santa Cruz do Sul, Sapiranga, duas varas

em cada um dos municípios de Bagé, Bento Gonçalves,

Cachoeirinha, Esteio, Estrela, Gramado, Lajeado, Santa Maria,

Santa Rosa, Sapucaia do Sul e Uruguaiana e uma vara em cada um

dos municípios de Alegrete, Alvorada, Arroio Grande, Cachoeira do

Sul, Camaquã, Carazinho, Cruz Alta, Encantado, Estância Velha,

Farroupilha, Frederico Westphalen, Guaíba, Ijuí, Lagoa Vermelha,

Montenegro, Osório, Palmeira das Missões, Rosário do Sul,

Santana do Livramento, Santa Vitória do Palmar, Santiago, Santo

Ângelo, São Borja, São Gabriel, São Jerônimo, Soledade, Torres,

Três Passos, Triunfo, Vacaria e Viamão. Atualmente, na 4ª Região,

a proporção é de 1,9 Juízes por vara; são 132 varas e 247 cargos

de juiz (132 cargos de juiz titular e 115 cargos de juiz substituto).

Essa proporção não atende ao disposto no art. 10 da Resolução

CSJT n. 63/2010 que estabelece: “O quantitativo de cargos de Juiz

do trabalho substituto, em cada Região, corresponderá ao número

de Varas do Trabalho”.  1.1.6. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA

JURISDIÇÃO TRABALHISTA. A 4ª Região compreende 497

municípios (fonte: www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rs),

todos abrangidos pela jurisdição trabalhista. 1.1.7. ATIVIDADE

ITINERANTE NO 1º GRAU. Não há atividade itinerante no âmbito

da 4ª Região (fonte: TRT4). 1.1.8. POSTOS AVANÇADOS.

Atualmente, há 10 Postos Avançados na estrutura do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região. Os Postos Avançados estão

localizados nos seguintes municípios: 1) Capão da Canoa,

vinculado à Vara do Trabalho de Torres; 2) Dom Pedrito, vinculado

ao Foro de Bagé; 3) Itaqui, vinculado à Vara do Trabalho de São

Borja; 4) Marau, vinculado ao Foro de Passo Fundo; 5) Nova Prata,

vinculado ao Foro de Bento Gonçalves; 6) Panambi, vinculado à

Vara do Trabalho de Palmeira das Missões; 7) São Lourenço do

Sul, vinculado à Vara do Trabalho de Camaquã; 8) São Sebastião

do Caí, vinculado ao Foro de São Leopoldo; 9) Taquari, vinculado à

Vara do Trabalho de Triunfo; 10) Tramandaí, vinculado à Vara do

Trabalho de Osório. Os Postos Avançados efetuam os mesmos

atendimentos das varas do trabalho, desenvolvendo atividades

típicas de Secretaria de Vara e, inclusive, realização de audiências.

Atualmente, há 76 servidores em atuação nos Postos Avançados do

TRT4. O TRT da 4ª Região atendeu as orientações contidas no

Provimento CGJT nº 02/2015, passando a lotar todos os servidores

que atuam nos Postos Avançados nas respectivas varas ou foros a

que estão subordinados, distribuindo equitativamente a lotação dos

servidores entre as varas que compõem os Foros quando é o caso

(fonte: TRT4). 1.1.9. NÚCLEO DE PESQUISA PATRIMONIAL

(RESOLUÇÃO Nº 138 DO CSJT). O Núcleo de Pesquisa

Patrimonial do TRT4 foi criado em 2014, por intermédio da Portaria

Conjunta nº 7.868, de 19/12/2014 e está vinculado ao Juízo Auxiliar

de Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP). Com a instituição

dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de

Disputas – CEJUSC-JT (Resolução CSJT n° 174/2016 e Portaria
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Conjunta TRT4 n° 1.791/2017), o JACEP foi transformado em JAEP

(Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios), por meio da Portaria n°

3.260/2017 (fonte: TRT4). 1.1.10. PLANTÃO JUDICIAL. O plantão

judicial, no segundo grau, é realizado em observância à Resolução

nº 71/2009 do CNJ. No segundo grau, todos os magistrados estão

cadastrados no Gabinete do Plantonista no sistema PJe, mas

somente aqueles que estão na escala de plantão acessam esse

perfil. A escala de plantão é organizada pelos magistrados

integrantes da 1ª e 2ª Seção de Dissídios Individuais. As escalas

não são divulgadas para evitar que a parte possa escolher o

magistrado que apreciará a liminar. Na competência da SDC, o Vice

-Presidente aprecia todas as questões relativas aos plantões (art.

77, § 8º, do RI/TRT). As medidas judiciais urgentes e que não forem

de competência da 1ª SDI, da 2ª SDI ou da SDC, serão apreciadas

pelo magistrado plantonista integrante da 1ª SDI (art. 77, § 9º, do

RI/TRT). Não há vinculação dos magistrados plantonistas aos

processos nos quais tenham despachado, que são regularmente

distribuídos (art. 77, § 10, do RI/TRT). Há ampla divulgação do

plantão judicial no Portal do TRT da 4ª Região na internet

(www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/servicos/plantao), bem como no

quadro de avisos dos advogados no PJe. Para medidas urgentes

(em regime de plantão), as unidades judiciárias devem ser

contatadas previamente por meio telefônico. No primeiro grau, O

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região adota plantão

permanente nas Unidades Judiciárias, nos períodos em que não há

expediente forense normal, para apreciação de medidas urgentes,

nos termos da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria

Regional. Cabe ao juiz titular ou ao juiz substituto, no exercício da

titularidade, organizar as escalas de plantão permanente, que são

semestrais. As escalas ocorrem em sistema de rodízio semanal, as

quais são integradas por equipes compostas pelo juiz titular da vara

do trabalho ou pelo juiz do trabalho substituto que esteja

respondendo pela unidade judiciária, pelo Diretor de Secretaria ou

seu substituto e por um oficial de justiça. Nas localidades onde há

Direção do Foro, ao Juiz Diretor incumbe elaborar as escalas, de

modo a viabilizar alternância do plantão entre as respectivas

unidades judic iár ias.  ( fonte:  TRT4).  1.2.  ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA. 1.2.1. QUANTITATIVO DE SERVIDORES,

ESTAGIÁRIOS E EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE

SERVIÇO. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região conta

com 3.293 servidores do quadro de pessoal permanente, 1

requisitado, 92 removidos e 2 ocupantes exclusivamente de cargo

em comissão. Possui, ainda, 263 estagiários (fonte: e-Gestão) e 451

terceirizados (fonte: TRT4). Em maio de 2017, o TRT possuía 610

(18,0%) servidores em atividade na área Administrativa (596 do

quadro permanente e 14 removidos) e 2.778 (82,0%) na Judiciária

(2.697 do quadro permanente, 2 ocupantes exclusivamente de

cargo em comissão, 1 requisitado e 78 removidos); atendendo,

portanto, ao art. 14 da Resolução CSJT n. 63/2010, que estabelece

que o quantitativo de servidores vinculados às unidades de apoio

administrativo corresponderá a, no máximo, 30% do total de

s e r v i d o r e s  ( f o n t e :  e - G e s t ã o ) .  1 . 2 . 2 .  E S T R U T U R A

ORGANIZACIONAL. O organograma administrativo do Tribunal

R e g i o n a l  p o d e  s e r  a c e s s a d o  n o  s í t i o  e l e t r ô n i c o

http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/institucional/organograma.

1.2.3. SERVIDORES EM ATIVIDADE NOS GABINETES DE

DESEMBARGADORES E NAS VARAS DO TRABALHO.  No

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, há 394 servidores

lotados em gabinetes de desembargadores e 1.697 em varas do

trabalho. Conforme o disposto no Anexo I da Resolução nº 63/2010

do CSJT, poderão estar lotados, em cada um dos 48 gabinetes de

desembargador do TRT, entre 11 e 12 servidores, uma vez que a

média de processos recebidos por desembargador, no triênio 2014-

2016, foi de 1.475. No TRT da 4ª Região, todos os gabinetes estão

abaixo dos parâmetros estabelecidos pela resolução acima citada

(fonte: e-Gestão). 1.2.4. SERVIDORES QUE EXERCEM A

FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS. Atualmente, há 245

servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário, na

especialidade Execução de Mandados (fonte: TRT4). Conforme o

art. 7º da Resolução CSJT n. 63/2010, poderiam ser lotados, nas

132 varas trabalhistas instaladas da Região Judiciária, 375

servidores dessa especialidade. (fonte: e-Gestão e Coordenaria de

Estatística e Pesquisa do TST). 1.2.5. SERVIDORES QUE

EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD

HOC. Atualmente, não há, na estrutura do TRT da 4ª Região,

servidor designado para o exercício da função de execução de

mandados ad hoc (fonte: TRT4) . 1.2.6. QUANTITATIVO DE

HABITANTES POR JUIZ. Conforme disposto no site do IBGE, o

censo demográfico de 2010 aponta 10.693.929 pessoas residentes

no Estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, tem-se em média

36.251 habitantes por magistrado (considerando o total de

desembargadores (48) e juízes (247)); 222.790 habitantes por

desembargador (considerando o total de 48 desembargadores);

81.015 habitantes por juiz titular (considerando o total de 132 juízes

titulares de vara do trabalho); 92.991 habitantes por juiz substituto

(considerando o total de 115 juízes do trabalho substitutos); e

43.295 habitantes por juiz (considerando o total de juízes titulares

(132) e juízes substitutos (115)). 1.2.7. QUANTITATIVO DE

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS.  No

segundo grau, há, em exercício, 159 cargos em comissão e 702

funções comissionadas, enquanto na primeira instância existem, em

exercício, 159 cargos em comissão e 927 funções comissionadas.
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Em maio de 2017, o tribunal possuía 1.987 FCs/CJs, 56,1% do

quantitativo de cargos efetivos (3.540), atendendo, portanto, ao art.

2º da Resolução CSJT nº 63/2010: “Na estrutura dos Tribunais

Regionais do Trabalho, o número de cargos em comissão e funções

comissionadas deve corresponder a no máximo 70% do quantitativo

de cargos efet ivos do órgão”. ( fonte: e-Gestão). 1.2.8.

SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS

JUDICIÁRIAS FEDERAIS. O TRT contava, em maio de 2017, com

2 servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais,

todos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. Esse

quantitativo correspondia a 0,06% de sua força de trabalho,

atendendo, portanto, ao que estabelece o caput do art. 3º da

Resolução CSJT n. 63/2010: “O Tribunal Regional do Trabalho não

poderá contar com mais de 10% de sua força de trabalho oriunda

de servidores que não pertençam às carreiras judiciárias federais”.

(fonte: e-Gestão). 1.2.9. SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA SERVIDORES NO

BIÊNIO 2014/2016. Segundo informações prestadas pelo TRT da 4ª

Região, em 2015, foi instaurado, contra servidor, 1 procedimento

administrativo, o qual resultou na aplicação da penalidade de

suspensão. Já, no ano de 2016, foram instaurados 2 procedimentos

administrativos, dos quais 1 restou arquivado e 1 encontra-se em

andamento (fonte: TRT4). 1.2.10. OUVIDORIA. Conforme o art. 112

do Regulamento Geral do TRT4 e o art. 227-D do Regimento

Interno do TRT4, à Ouvidoria, como órgão independente da

administração da justiça, objetivando a transparência do Poder

Judiciário e a viabilização de medição da qualidade dos serviços

prestados, em respeito aos princípios constitucionais de eficiência,

eficácia e da participação do usuário na administração pública,

incumbe: a) receber sugestões, críticas, denúncias, elogios, pedidos

de informação e reclamações que tenham por objeto serviços

judiciários e administrativos prestados por quaisquer das unidades

da Justiça do Trabalho na 4ª Região, bem como pedidos de acesso

à informação fundamentados na Lei nº 12.527/2011; b) quando

necessário,  encaminhar as manifestações às unidades

competentes, sol ic i tando informações que viabi l izem a

apresentação de resposta ao manifestante; c) apresentar resposta

ao manifestante, instruindo-a, se for o caso, com as informações

prestadas pelas unidades competentes; d) promover a apuração

das reclamações acerca de deficiências na prestação de serviços,

abusos e erros cometidos, respeitada a competência da

Corregedoria; e) sugerir aos demais órgãos do tribunal a adoção de

medidas administrativas tendentes à melhoria e aperfeiçoamento

das atividades desenvolvidas, com base nas informações,

sugestões, reclamações, denúncias, críticas e elogios recebidos; f)

apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das

manifestações recebidas e providências adotadas; e g) encaminhar

ao Presidente do tribunal, anualmente, relatório das atividades

desenvolvidas pela Ouvidoria. A Ouvidoria recebeu 5.204

manifestações no decorrer do ano de 2016. Relativamente à forma

de acesso à Ouvidoria, o modo predominante foi o formulário

eletrônico disponível na página do tribunal na internet (50,60% dos

casos). O envio de mensagens eletrônicas representou 33,55% do

total, e o terceiro modo mais utilizado pelos usuários foi a via

telefônica (14,95%). Na composição do total da demanda, o

comparecimento pessoal representou apenas 0,83% dos casos.

No que diz respeito ao exercício de 2017, até o dia 20.06.2017,

ingressaram 2.365 manifestações na Ouvidoria, as quais deram

origem à abertura de 1.852 novos expedientes. Para resposta às

demandas recebidas, a Ouvidoria conta com o apoio das diversas

unidades do tribunal, que prestam informações para viabilizar as

respostas prestadas aos manifestantes (jurisdicionados, advogados,

servidores, magistrados e outros cidadãos). Como órgãos internos

destinados ao aperfeiçoamento dos serviços prestados aos

jur isdic ionados/advogados destacam-se a Presidência,

Corregedoria e sua Assessoria Técnico-Operacional, Diretoria-

Geral, Secretaria-Geral Judiciária e Secretaria de Tecnologia da

Informação e Telecomunicações, aos quais são encaminhadas

manifestações que, muitas vezes, requerem medidas visando

aperfeiçoar os serviços prestados pelo Tribunal. Destaca-se que, no

ano de 2016, foi formalizada a adesão do tribunal ao Programa

Federal de Fortalecimento das Ouvidorias, consoante Processo

Administrativo nº 0008194.94.2016.5.04.0000, e está em fase de

implantação o Sistema Eletrônico PROAD para uso do módulo de

Ouvidoria, que deverá ser implementado ainda no ano de 2017.

Atualmente, a Ouvidora do tribunal é a Desembargadora Iris Lima

de Moraes e a Vice-Ouvidora é a Desembargadora Laís Helena

Jaeger Nicotti (fonte: TRT4). 1.2.11. NÚCLEO DE SEGURANÇA –

RESOLUÇÃO Nº 148/2012 DO CNJ. O TRT da 4ª Região não se

utiliza de serviços de segurança e assessoramento prestados de

modo permanente por policiais militares. 1.2.12. CRIAÇÃO DE

COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE

ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO –

RESOLUÇÃO Nº 194/2014 DO CNJ. O Comitê Gestor Regional da

Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de

Jurisdição foi instituído pela Portaria Conjunta n. 6.028/2014. 1.2.13.

INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E

ADMINISTRATIVAS. Atualmente, o TRT da 4ª Região tem, em sua

estrutura, oitenta e um imóveis, sendo: 1) quatro imóveis próprios;

2) trinta e nove imóveis alugados; 3) trinta e oito imóveis cedidos

sem ônus por terceiros.

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
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ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO

T R A B A L H O  –  E - G E S T Ã O .  2 . 1 .  A T E N D I M E N T O  À

CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-

GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.  Para a melhoria contínua

do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e

Judiciárias da Justiça do Trabalho - e-Gestão -, os presidentes dos

tribunais regionais do trabalho deverão instituir comitês gestores

regionais a fim de receberem as orientações do Comitê Gestor

Nacional quanto às regras referentes à coleta e disponibilização das

informações que serão repassadas aos respectivos tribunais

regionais do trabalho e varas do trabalho da região. O comitê gestor

regional do sistema e-Gestão será coordenado, preferencialmente,

por desembargador e deverá ter composição multidisciplinar,

contando com, pelo menos, um juiz de 1º grau e servidores afetos

às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e

de negócio judicial de 1º e 2º graus, conforme prevê o art. 135, § 1º,

da Cons.Prov.CGJT. O comitê regional reunir-se-á mensalmente

para, entre outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos

dados remetidos ao TST, retratadas nos relatórios da pasta

denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema e-

Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-

Gestão a respectiva ata, conforme prevê o art. 135, § 2º, da

Cons.Prov.CGJT. No que diz respeito ao § 1º do art. 135, o Comitê

Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT da 4ª Região é

coordenado por Juiz Auxiliar da Presidência e possui na sua

composição multidisciplinar magistrado de 1º grau e servidores das

áreas de tecnologia da informação, de estatística e de negócio

judicial de 1º e 2º graus, atendendo ao § 1º do art. 135 da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do

Trabalho: Andréa Saint Pastous Nocchi, (Coordenadora) Juíza

Auxiliar da Presidência; Clocemar Lemes Silva, Juiz Auxiliar da

Corregedoria Regional; Bárbara Burgardt Casaletti, Diretora Geral;

Onélio Luis Soares dos Santos, Secretário-Geral Judiciário;

Francisco José Fetter Furtado, Área de Estatística; Jeferson Daniel

de Matos, Área de Estatística; Nora Helena Rothfuchs Albrecht,

Secretaria de Informática; Cristina Schmidt, Gestão de Pessoas;

Luiz Eduardo de Freitas, Área de Negócio Judicial (1ª Grau); Flávio

Cesar Girotto, Área de Negócio Judicial (1ª Grau); Elizete de Fátima

de Freitas Machado, Área de Negócio Judicial (2ª Grau); e Corine

Angélica de Oliveira, Área de Negócio Judicial (2ª Grau). Com

relação ao § 2º do art. 135, até o presente momento, 25 atas de

reunião foram enviadas pelo Comitê Gestor Regional do Sistema e-

Gestão do TRT da 4ª Região e encontram-se publicadas no

ambiente de colaboração. 2.2. SITUAÇÃO DAS REMESSAS. 2.2.1.

PRIMEIRO GRAU. O relatório “01 – Relatório de Erros de Validação

– Resumo Último Lote” localizado no Sistema e-Gestão no

e n d e r e ç o  “ P a s t a s  P ú b l i c a s \ e - G e s t ã o \ C o n t r o l e  d e

Remessas\Relatórios de Detalhamento de Erros” é o utilizado para

a avaliação da situação das remessas de 1º e 2º Graus da Justiça

do Trabalho. Por meio dele, verificou-se que todas as remessas do

Sistema e-Gestão de janeiro de 2016 a junho de 2017 foram

aprovadas no 1º Grau. 2.2.2. SEGUNDO GRAU. Os dados mensais

referentes aos processos físicos estão sendo enviados dentro do

prazo e dos parâmetros de qualidade exigidos pelo Comitê Gestor

Nacional do e-Gestão. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, até junho,

todas as remessas mensais estão aprovadas. Sendo assim, o

regional encontra-se adaptado aos Manuais de Regras de

Validação Temporal e Não Temporal do e-Gestão – versão 4.5 e ao

Manual de Orientações Unificado do e-Gestão – versão 1.2. 2.3.

PROCESSOS SUSPEITOS. PENDENTES DE FINALIZAÇÃO. O

saldo de processos pendentes de finalização é classificado por fase

processual. Os processos que estão na fase de liquidação não

podem estar nas fases de conhecimento e de execução. Do mesmo

modo, processos em execução não estão mais nas fases de

conhecimento e de liquidação, e vice-versa. Não existe previsão

para que um processo fique pendente em mais de uma fase ao

mesmo tempo. Os processos também não podem estar pendentes

em mais de um sistema de tramitação (Legado e PJe) e também em

mais de uma vara ao mesmo tempo. Partindo dessa premissa,

foram identificados 297 processos pendentes de finalização em

31/5/2017 e que estavam pendentes em mais de um sistema, fase

ou vara. 2.4. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS

ANTIGOS. O processo mais antigo pendente de julgamento no 1º

grau, em 31 de maio de 2017, foi distribuído no ano de 1971. A 4ª

Região possui 330 processos pendentes de julgamento há mais de

10 anos. Destaca-se que a maioria desses processos está

aguardando a 1ª sessão de audiência.

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2016

(Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020). 3.1.

META 4 - Reduzir o prazo médio na 2ª instância, em relação ao

ano base 2014: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a

celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador:

Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2). A

meta 4 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho “reduzir o

tempo médio de duração do processo – 2º grau”, aprovada no IX

Encontro Nacional do Poder Judiciário. A meta estabelecida para o

TRT da 4ª Região era de que o Tempo Médio de Duração do

Processo no 2º Grau fosse igual ou inferior a 203 dias em 2016. No

entanto, o resultado acumulado durante o ano foi de 236 dias, 33 a

mais do que a redução de 2% necessária ao atingimento da meta.

Pode-se observar, ainda, aumento de 35 dias no prazo médio em

relação a 2015 e de 29 dias em relação a 2014 (ano base) (fonte:
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Sigest). 3.2. META 5 - Reduzir o prazo médio na 1ª instância, em

relação ao ano base 2014: Perspectiva Processos Internos -

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

– Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de

Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c). A meta 5 equivale à meta

específica da Justiça do Trabalho “reduzir o tempo médio de

duração do processo – 1º grau”, aprovada no IX Encontro Nacional

do Poder Judiciário. A meta estabelecida para o TRT da 4ª Região

era de que o Tempo Médio de Duração do Processo no 1º Grau

fosse igual ou inferior a 224 dias em 2016. O resultado (TMDP1c),

no entanto, foi de 253 dias, 29 dias a mais do que a redução de 2%

necessária ao atingimento da meta em 2016, 3 dias a menos do que

em 2015 e 25 dias a mais do que em 2014 (ano base) (fonte:

Sigest). 3.3. META 6 - Julgar quantidade maior de processos de

conhecimento do que os distribuídos no ano corrente:

Perspectiva Processos Internos - Assegurar a celeridade e a

produtividade na prestação jurisdicional - Indicador: Índice de

Processos Julgados (IPJ). A meta 6 do Plano Estratégico da Justiça

do Trabalho equivale à Meta Nacional 1, aprovada no IX Encontro

Nacional do Poder Judiciário. No âmbito do TRT da 4ª Região,

foram distribuídos 258.296 casos novos no ano de 2016 e julgados

237.954, restando 20.343 processos a serem julgados para o

atingimento da meta. O Índice de Processos Julgados (IPJ) foi de

92,1% em 2016 (fonte: Sigest). 3.4. 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). A meta 7 do Plano

Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 2,

aprovada no IX Encontro Nacional do Poder Judiciário. A meta

estabelecida para o TRT da 4ª Região previa o julgamento de

114.236 processos, e foram julgados 120.336 processos, sendo que

a grande maioria do acervo, 99.761 processos, já havia sido julgada

até 2015, tendo sido julgados 20.575 processos em 2016. 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%. Meta cumprida (fonte: Sigest). 3.5. META 8 - Identificar

e julgar, até 31/12/2016, as ações coletivas distribuídas até

31/12/2013 no 1º grau e até 31/12/2014 no 2º grau: Perspectiva

Processos Internos - Assegurar a celeridade e a produtividade na

prestação jurisdicional – Indicador: Índice de Ações Coletivas

Julgadas (IACJ). A meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do

Trabalho equivale à Meta Nacional 6, aprovada no IX Encontro

Nacional do Poder Judiciário. 3.5.1. 1º Grau: No 1º grau do TRT da

4ª Região, a meta era julgar as 905 ações coletivas distribuídas até

31/12/2013, e foram julgadas 894. Restaram, assim, 11 ações

coletivas a serem julgadas para o atingimento da meta. O Índice de

Ações Coletivas Julgadas (IACJ) no 1º grau foi de 98,8% (fonte:

Sigest). 3.5.2. 2º Grau: No 2º grau do TRT da 4ª Região, a meta era

julgar 342 ações coletivas distribuídas até 31/12/2014, e foram

julgadas 239. Restaram, assim, 103 ações coletivas a serem

julgadas para o atingimento da meta. O Índice de Ações Coletivas

Julgadas (IACJ) no 2º grau foi de 70% (fonte: Sigest). 3.6. META 9 -

Aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento,

em relação à média do biênio 2013/2014, em 2 pontos

percentuais em 2016: Perspectiva Processos Internos - Estimular a

conciliação e as soluções alternativas de conflito – Indicador: Índice

de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc). A meta 9

equivale à Meta Nacional 3, aprovada no IX Encontro Nacional do

Poder Judiciário. A meta para o TRT da 4ª Região em 2016 seria

aumentar em 2 pontos percentuais o índice de conciliação em

relação ao biênio 2013/2014, alcançando 46%, sendo que, dos

184.026 processos solucionados, 77.201 foram conciliados,

perfazendo, assim, 42% do índice (fonte: Sigest). 3.7. META 10 -

Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes

em relação ao ano anterior até 2020: Perspectiva Processos

Internos - Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes –

Indicador: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes

(IRA). A meta 10 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

equivale à Meta Nacional 7, aprovada no IX Encontro Nacional do

Poder Judiciário. O total de processos dos 10 maiores litigantes em

31/12/2015 somado ao que foi distribuído em 2016 era de 47.749

processos. Dessa forma, seria necessário para atingir a meta de

2016 que o TRT da 4ª Região julgasse 29.231 processos dos 10

maiores litigantes, sendo que o número de processos dos 10

maiores litigantes julgados em 2016 foi de 28.379 processos, 852

processos a menos do que o número necessário para o atingimento

da meta. Portanto, o Índice de Concentração de Processos dos

Maiores Litigantes (ICP) foi de 95,60% (fonte: Sigest). 3.8. META 11

- Baixar mais processos do que as execuções iniciadas no

período: Perspectiva Processos Internos - Impulsionar as

execuções trabalhistas e fiscais – Indicador: Índice de Execução

(IE). A meta 11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

equivale à Meta Nacional 5 do Poder Judiciário, aprovada no IX

Encontro Nacional do Judiciário. O TRT da 4ª Região iniciou 62.164

processos de execução em 2016 e foram baixados 53.705, restando

8.460 para o cumprimento da meta. O Índice de Execução (IE) foi

de 86% (fonte: Sigest).

4.  MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO,

DESPESAS E CUSTO DO PROCESSO. 4.1. MOVIMENTAÇÃO

PROCESSUAL. 4.1.1 MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 2º

GRAU. - Movimentação processual em 2015  (fonte: e-Gestão):
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estoque remanescente de 2014: 16.830; casos novos: 61.339;

processos recebidos: 76.234; recursos e ações originárias julgados:

55.010; processos solucionados: 68.339; produtividade: 89,6%

(média nacional: 90,8%; média entre os TRTs de grande porte*:

93,1%); taxa de congestionamento: 26,8% (média nacional: 28,1%;

média entre os TRTs de grande porte*: 25,5%); resíduo processual

para 2016: 19.414. - Movimentação processual em 2016 (fonte: e-

Gestão): estoque remanescente de 2015: 19.414; casos novos:

72.720; processos recebidos: 87.383; recursos e ações originárias

julgados: 60.306; processos solucionados: 75.025; produtividade:

85,9% (média nacional: 89,6%; média entre os TRTs de grande

porte*: 86,0%); taxa de congestionamento: 30,6% (média nacional:

29,8%; média entre os TRTs de grande porte*: 31,0%); resíduo

processual para 2017: 29.465. - Movimentação processual em

2017 (fonte: e-Gestão – até maio): estoque remanescente de 2016:

29.465; casos novos: 32.221; processos recebidos: 37.502;

recursos e ações originárias julgados: 23.214; processos

solucionados: 26.680; produtividade: 76,5%. Prazos médios em

2015 (fonte: e-Gestão): da distribuição à restituição com visto do

relator: 64 dias (média nacional: 81,3 dias); do recebimento para

inclusão em pauta ao julgamento: 38 dias (média nacional: 52,49

dias); da autuação ao julgamento do recurso: 103 dias (média

nacional: 146 dias); da autuação até a baixa do recurso: 198,92 dias

(média nacional: 228 dias). - Prazos médios em 2016  (fonte: e-

Gestão): da distribuição à restituição com visto do relator: 78 dias

(média nacional: 76 dias); do recebimento para inclusão em pauta

ao julgamento: 47 dias (média nacional: 37,55 dias); da autuação ao

julgamento do recurso: 119 dias (média nacional: 124,53 dias); da

autuação até a baixa do recurso: 232 dias (média nacional: 240

dias). - Prazos médios em 2017 (fonte: e-Gestão – até junho): da

distribuição à restituição com visto do relator: 108 dias (média

nacional: 97,55 dias); do recebimento para inclusão em pauta ao

julgamento: 60 dias (média nacional: 46,45 dias); da autuação ao

julgamento do recurso: 163 dias (média nacional: 149,84 dias); da

autuação até a baixa do recurso: 285 dias (média nacional: 250,26

dias). Carga de trabalho per capita dos Desembargadores em

2015 (fonte: e-Gestão): magistrados atuando em turmas: 44;

estoque inicial por magistrado: 382; casos novos por magistrado:

1.394; processos recebidos por magistrado: 1.732,59; carga de

trabalho por magistrado: 2.114,59; processos solucionados por

magistrado: 1.553,15; resíduo processual para 2016 por magistrado:

441,22; - Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

em 2016 (fonte: e-Gestão): magistrados atuando em turmas: 44;

estoque inicial por magistrado: 441,22; casos novos por magistrado:

1652,7; processos recebidos por magistrado: 1.986; carga de

trabalho por magistrado: 2.427; resíduo processual para 2017 por

mag is t rado :  669 ,6 .  Movimentação  Processua l  dos

Desembargadores em exercício: a.  no ano de 2015.

ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.567, solucionados: 1.429); ANA

LUIZA HEINECK KRUSE (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 402, solucionados: 39); ANA ROSA PEREIRA

ZAGO SAGRILO (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 2.107, solucionados: 2.101); ANDRÉ REVERBEL

FERNANDES (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.626, solucionados: 1.619); ANGELA ROSI ALMEIDA

CHAPPER (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

741, solucionados: 772); BEATRIZ RENCK (recebidos - distribuídos

e recursos internos conclusos: 36, solucionados: 11); BERENICE

MESSIAS CORRÊA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.718, solucionados: 1.271); BRÍGIDA JOAQUINA

CHARÃO BARCELOS TOSCHI (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.600, solucionados: 1.452); CARMEN IZABEL

CENTENA GONZALEZ (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 54, solucionados: 0); CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU

BARBOSA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.334, solucionados: 1.262); CLEUSA REGINA HALFEN (recebidos

- distribuídos e recursos internos conclusos: 175, solucionados: 57);

CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.568, solucionados: 1.421); DENISE

PACHECO (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.646, solucionados: 1.449); EMÍLIO PAPALÉO ZIN (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.472, solucionados:

1.286); FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.464, solucionados:

1.299); FLÁVIA LORENA PACHECO (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.405, solucionados: 1.345);

FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 815, solucionados: 565); GEORGE

ACHUTTI (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.643, solucionados: 1.555); GILBERTO SOUZA DOS SANTOS

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.604,

solucionados: 1.501); HERBERT PAULO BECK (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.599, solucionados:

1.401); IRIS LIMA DE MORAES (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.614, solucionados: 1.542); JOÃO ALFREDO

BORGES ANTUNES DE MIRANDA (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 2.251, solucionados: 2.077); JOÃO

BATISTA DE MATOS DANDA (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 2.140, solucionados: 2.011); JOÃO PAULO

LUCENA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.681, solucionados: 1.579); JOÃO PEDRO SILVESTRIN
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(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.273,

solucionados: 950); KARINA SARAIVA CUNHA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.392, solucionados:

1.141); LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.666, solucionados: 1.447); LUCIA

EHRENBRINK (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 2.207, solucionados: 2.006); LUIZ ALBERTO DE

VARGAS (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

2.281, solucionados: 2.139); MARÇAL HENRI DOS SANTOS

FIGUEIREDO (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.397, solucionados: 1.486); MARCELO GONÇALVES

DE OLIVEIRA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.146, solucionados: 988); MARCELO JOSÉ FERLIN

D'AMBROSO (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.791, solucionados: 1.571); MARIA CRISTINA SCHAAN

FERREIRA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.680, solucionados: 1.517); MARIA DA GRAÇA RIBEIRO

CENTENO (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.770, solucionados: 1.993); MARIA HELENA LISOT (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.439, solucionados:

1.401); MARIA MADALENA TELESCA (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.612, solucionados: 1.448); RAUL

ZORATTO SANVICENTE (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.632, solucionados: 1.506); REJANE SOUZA

PEDRA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

2.079, solucionados: 1.915); RICARDO CARVALHO FRAGA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.564,

solucionados: 1.513); RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA

MARTINS COSTA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.485, solucionados: 1.337); ROSANE SERAFINI CASA

NOVA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.492, solucionados: 1.417); TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.594,

solucionados: 1.272); TÂNIA ROSA MACIEL DE OLIVEIRA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.430,

solucionados: 1.269); VANIA MARIA CUNHA MATTOS (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 2.260, solucionados:

1.994); WILSON CARVALHO DIAS (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.388, solucionados: 1.235).

Movimentação Processual dos Desembargadores em exercício:

a. no ano de 2016. ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 347, solucionados: 373);

ANA LUIZA HEINECK KRUSE (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.341, solucionados: 1.069); ANA ROSA

PEREIRA ZAGO SAGRILO (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 2.626, solucionados: 2.404); ANDRÉ

REVERBEL FERNANDES (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 2.006, solucionados: 1.726); ANGELA ROSI

ALMEIDA CHAPPER (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.822, solucionados: 1.690); BEATRIZ RENCK

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 20,

solucionados: 6); BERENICE MESSIAS CORRÊA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.757, solucionados:

1.357); BRÍGIDA JOAQUINA CHARÃO BARCELOS TOSCHI

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 2.177,

solucionados: 1.649); CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.585,

solucionados: 866); CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.603,

solucionados: 1.649); CLEUSA REGINA HALFEN (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 2.222, solucionados:

1.266); CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.914, solucionados:

1.681); DENISE PACHECO (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.806, solucionados: 1.500); EMÍLIO PAPALÉO

ZIN (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.712,

solucionados: 1.498); FABIANO HOLZ BESERRA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.358, solucionados:

855); FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.805, solucionados:

1.626); FLÁVIA LORENA PACHECO (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.525, solucionados: 1.508);

FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.829, solucionados: 1.354); GEORGE

ACHUTTI (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.919, solucionados: 1.553); GILBERTO SOUZA DOS SANTOS

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 934,

solucionados: 835); HERBERT PAULO BECK (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.717, solucionados:

1.504); IRIS LIMA DE MORAES (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.877, solucionados: 1.617); JOÃO ALFREDO

BORGES ANTUNES DE MIRANDA (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 2.699, solucionados: 2.087); JOÃO

BATISTA DE MATOS DANDA (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 2.582, solucionados: 2.286); JOÃO PAULO

LUCENA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

2.022, solucionados: 1.701); JOÃO PEDRO SILVESTRIN

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 693,

solucionados: 615); KARINA SARAIVA CUNHA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.885, solucionados:

1.776); LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 2.146, solucionados: 1.687); LUCIA
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EHRENBRINK (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.757, solucionados: 1.567); LUIZ ALBERTO DE

VARGAS (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

2.369, solucionados: 2.746); MARÇAL HENRI DOS SANTOS

FIGUEIREDO (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 122, solucionados: 401); MARCELO GONÇALVES DE

OLIVEIRA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

235, solucionados: 0); MARCELO JOSÉ FERLIN D'AMBROSO

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 2.249,

solucionados: 1.858); MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.812,

solucionados: 1.654); MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 66,

solucionados: 258); MARIA HELENA LISOT (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.653, solucionados:

1.446); MARIA MADALENA TELESCA (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.808, solucionados: 1.728); RAUL

ZORATTO SANVICENTE (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 1.813, solucionados: 1.612); REJANE SOUZA

PEDRA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

2.644, solucionados: 2.212); RICARDO CARVALHO FRAGA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.820,

solucionados: 1.715); RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA

MARTINS COSTA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 1.565, solucionados: 1.370); ROSANE SERAFINI CASA

NOVA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.838, solucionados: 1.592); TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.897,

solucionados: 1.627); TÂNIA ROSA MACIEL DE OLIVEIRA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.703,

solucionados: 1.473); VANIA MARIA CUNHA MATTOS (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 2.774, solucionados:

2.228); WILSON CARVALHO DIAS (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.622, solucionados: 1.453).

Movimentação Processual dos Desembargadores em exercício:

a. no ano de 2017 (até maio) : ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 4,

solucionados: 0); ANA LUIZA HEINECK KRUSE (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 749, solucionados: 546);

ANA ROSA PEREIRA ZAGO SAGRILO (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 1.170, solucionados: 747); ANDRÉ

REVERBEL FERNANDES (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 849, solucionados: 741); ANGELA ROSI

ALMEIDA CHAPPER (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 977, solucionados: 838); BEATRIZ RENCK (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 2, solucionados: 1);

BERENICE MESSIAS CORRÊA (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 197, solucionados: 1); BRÍGIDA JOAQUINA

CHARÃO BARCELOS TOSCHI (recebidos - distribuídos e recursos

internos conclusos: 912, solucionados: 691); CARMEN IZABEL

CENTENA GONZALEZ (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 615, solucionados: 440); CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU

BARBOSA (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

708, solucionados: 687); CLEUSA REGINA HALFEN (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.149, solucionados:

734); CLÓVIS FERNANDO SCHUCH SANTOS (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 833, solucionados: 667);

DENISE PACHECO (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 748, solucionados: 631); EMÍLIO PAPALÉO ZIN

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 691,

solucionados: 578); FABIANO HOLZ BESERRA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 774, solucionados: 744);

FERNANDO LUIZ DE MOURA CASSAL (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 735, solucionados: 808); FLÁVIA

LORENA PACHECO (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 692, solucionados: 565); FRANCISCO ROSSAL DE

ARAÚJO (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

801, solucionados: 623); GEORGE ACHUTTI (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 749, solucionados: 617);

GILBERTO SOUZA DOS SANTOS (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 0, solucionados: 0); HERBERT PAULO

BECK (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 809,

solucionados: 639); IRIS LIMA DE MORAES (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 855, solucionados: 718);

JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 1.124, solucionados:

700); JOÃO BATISTA DE MATOS DANDA (recebidos - distribuídos

e recursos internos conclusos: 1.204, solucionados: 644); JOÃO

PAULO LUCENA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 836, solucionados: 689); JOÃO PEDRO SILVESTRIN

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 406,

solucionados: 191); KARINA SARAIVA CUNHA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 946, solucionados: 480);

LAÍS HELENA JAEGER NICOTTI (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 861, solucionados: 667); LUCIA

EHRENBRINK (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 919, solucionados: 574); LUIZ ALBERTO DE VARGAS

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 690,

solucionados: 696); MARÇAL HENRI DOS SANTOS FIGUEIREDO

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 14,

solucionados: 8); MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 0,



2283/2017 Tribunal Superior do Trabalho
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 02 de Agosto  de 2017

solucionados: 0); MARCELO JOSÉ FERLIN D'AMBROSO

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 863,

solucionados: 755); MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 761,

solucionados: 488); MARIA DA GRAÇA RIBEIRO CENTENO

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 9,

solucionados: 7); MARIA HELENA LISOT (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 778, solucionados: 575); MARIA

MADALENA TELESCA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos:  814,  so luc ionados:  700) ;  RAUL ZORATTO

SANVICENTE (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 815, solucionados: 755); REJANE SOUZA PEDRA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 1.180,

solucionados: 743); RICARDO CARVALHO FRAGA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 837, solucionados: 643);

RICARDO HOFMEISTER DE ALMEIDA MARTINS COSTA

(recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos: 768,

solucionados: 594); ROSANE SERAFINI CASA NOVA (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 812, solucionados: 682);

TÂNIA REGINA SILVA RECKZIEGEL (recebidos - distribuídos e

recursos internos conclusos: 872, solucionados: 599); TÂNIA ROSA

MACIEL DE OLIVEIRA (recebidos - distribuídos e recursos internos

conclusos: 773, solucionados: 500); VANIA MARIA CUNHA

MATTOS (recebidos - distribuídos e recursos internos conclusos:

1.165, solucionados: 701); WILSON CARVALHO DIAS (recebidos -

distribuídos e recursos internos conclusos: 743, solucionados: 485).

Resíduo processual – situação em 30/06/2017 (fonte: e-Gestão):

pendentes de autuação: 1; aguardando manifestação do MPT: 156;

pendentes de distribuição: 11; pendentes de conclusão ao relator:

398; pendentes de julgamento: 36.802; pendentes em diligência:

456; pendentes suspensos ou sobrestados: 803. 4.1.2.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO 1º GRAU. - Fase de

conhecimento – 2015 (fonte: e-Gestão): estoque remanescente

de 2014: 114.214; casos novos: 180.404; processos recebidos:

181.236; processos solucionados: 165.967; taxa de produtividade:

91,9% (média nacional: 92%; média dos TRTs de grande porte*:

92%); taxa de congestionamento: 46% (média nacional: 36%; média

dos TRTs de grande porte*: 42%). - Fase de conhecimento – 2016

(fonte: e-Gestão): estoque remanescente de 2015: 133.202; casos

novos: 186.949; processos recebidos: 187.342; processos

solucionados: 184.043; taxa de produtividade: 98,2% (média

nacional: 95%; média dos TRTs de grande porte*: 92,47%); taxa de

congestionamento: 44,05% (média nacional: 36%; média dos TRTs

de grande porte*: 41,83%). Fase de conhecimento – 2017 (fonte:

e-Gestão – até maio):  estoque remanescente de 2016: 146.528;

casos novos: 74.257; processos recebidos: 74.343; processos

solucionados: 78.180; taxa de produtividade: 105%. No ano de 2016

a média de Recebidos por Vara do Trabalho, incluídos os processos

recebidos por redistribuição, na 4ª Região foi de 1.483 processos e

a média de solucionados foi de 1.394, portanto, em média, as Varas

do Trabalho receberam 89 processos a mais do que julgaram. As

médias de recebidos e solucionados por Vara do Trabalho

estiveram muito abaixo das médias dos Tribunais de Grande Porte

e do País. Analisando em relação ao seu grupo, nos anos de 2015,

2016 e 2017 (até maio), a 4ª Região está abaixo das médias do

Grupo de Grande Porte e acima da média do País nas variáveis

recebidos, solucionados e pendentes de solução. Dentre as 132

Varas da Região, 38 conseguiram solucionar mais processos do

que receberam no ano 2016, dentre essas a 1ª VT de Arroio

Grande, a 1ª VT de Ijuí, a 1ª VT de São Borja, a 1ª VT de São

Gabriel, a 1ª e a 2ª VTs de Sapucaia do Sul, a 4ª VT de Taquara e a

1ª e 2ª VTs de Uruguaiana também solucionaram mais que

receberam em 2015. O Tribunal possui 10 Varas que solucionaram

mais de 2.000 processos cada uma no ano de 2016. Prazo Médio –

2015: O prazo médio no TRT4 do ajuizamento da ação até a

prolação da sentença foi de 256,47 dias; a média nos tribunais de

grande porte foi de 233,71 dias e no País foi de 210,23 dias.

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. O prazo médio do

ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência foi de 65,69

dias. O prazo médio entre a realização da 1ª audiência até o

encerramento da instrução foi de 152,04 dias. Já na etapa da

conclusão até a prolação da sentença, o prazo foi de 62,51 dias. -

Prazo Médio – 2016:  O prazo médio no TRT4 do ajuizamento da

ação até a prolação da sentença foi de 252,58 dias, enquanto que a

média nos tribunais de grande porte foi de 244,19 dias e no País foi

de 222,75 dias. 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. O prazo médio do

ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência foi de 73,27

dias. O prazo médio entre a realização da 1ª audiência até o

encerramento da instrução foi de 166,16 dias. Já na etapa da

conclusão até a prolação da sentença, o prazo foi de 68,13 dias.

Prazo Médio – 2017 (até maio):  O prazo médio no TRT4 do

ajuizamento da ação até a prolação da sentença foi de 283,45 dias,

enquanto que a média nos tribunais de grande porte foi de 265,42

dias e no País foi de 243,1 dias. 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
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encerramento da instrução; e da conclusão até a prolação da

sentença. O prazo médio do ajuizamento da ação até a realização

da 1ª audiência foi de 84,01 dias. O prazo médio entre a realização

da 1ª audiência até o encerramento da instrução foi de 192,38 dias.

Já na etapa da conclusão até a prolação da sentença, o prazo foi de

72,29 dias. Recursos Remetidos ao 2º Grau: No ano de 2016, as

Varas do Trabalho da 4ª Região remeteram ao 2º Grau de jurisdição

68.945 recursos, uma redução de 7,5% em relação ao ano anterior.

A 4ª Região enviou menos recursos ao 2º Grau que as médias dos

TRTs de Grande Porte e mais recursos do que a média do País nos

anos de 2016 e 2017 (até maio). Nos 4 primeiros meses de 2017 o

Tribunal remeteu ao 2º Grau menos do que nos 4 primeiros meses

dos dois anos anteriores. 4.1.3. ARRECADAÇÃO. – 2015 (fonte: e-

Gestão) – recolhimentos previdenciários: R$ 196.719.639,24;

recolhimentos fiscais: R$ 47.661.750,81; custas processuais: R$

46.192.970,07; emolumentos: R$ 198.904,68; multas: R$

342.428,45; total arrecadado: R$ 291.115.693,25. – 2016 (fonte: e-

Gestão) - recolhimentos previdenciários: R$ 195.294.048,52;

recolhimentos fiscais: R$ 48.440.562,95; custas processuais: R$

27.888.893,27; emolumentos: R$ 84.361,96; multas: 105.561,82;

total arrecadado: 271.813.428,52. - 2017 (fonte: e-Gestão – até

maio) - recolhimentos previdenciários: R$ 89.599.470,45;

recolhimentos fiscais: R$ 23.349.299,28; custas processuais: R$

11.784.088,3; emolumentos: R$ 69.580,92; multas: 67.503,44; total

arrecadado: 124.869.942,39. No ano de 2016, as Varas do Trabalho

arrecadaram R$ 271.813.428,5, um decréscimo de 6,6% em relação

ao ano de 2015. Em relação aos grupos, a 4ª Região arrecadou

menos do que as médias dos TRTs de Grande Porte e mais do que

a média do País nos três anos avaliados. 4.1.4. VALORES PAGOS

AOS RECLAMANTES. - 2015 (fonte: e-Gestão) - decorrentes de

execução: R$ 1.559.568.337,99; decorrentes de acordo:

209.783.775,87; decorrentes de pagamento espontâneo:

4.278.526,63; total: R$ 1.773.630.640,49. – 2016 (fonte: e-Gestão)

- decorrentes de execução: R$ 1.778.298.030,7; decorrentes de

acordo: R$ 482.374.840,15; decorrentes de pagamento espontâneo:

20.869.853,98; total: R$ 2.281.542.724,83. - 2017 (fonte: e-Gestão

– até maio)  - decorrentes de execução: R$ 619.724.255,75;

decorrentes de acordo: R$ 286.491.205,37; decorrentes de

pagamento espontâneo: 12.076.105,62; total: R$ 918.291.566,74.

No ano  de  2016 ,  fo ram pagos  aos  rec lamantes  R$

2.281.542.724,83, um aumento de 28,6% em relação ao ano de

2015. Em relação aos grupos, a 4ª Região pagou menos do que as

médias dos TRTs de Grande Porte e mais do que a média do País

nos três anos avaliados.

5. CONCILIAÇÃO. 5.1. CONCILIAÇÕES NO 1º GRAU – FASE DE

CONHECIMENTO - ANO DE 2015  (fonte: e-Gestão): Total de

processos conciliados: 72.286; processos solucionados: 165.967;

percentual de conciliação: 43,55% (média nacional: 38,88%; média

dos TRTs de grande porte: 39,83%) . ANO DE 2016 (fonte: e-

Gestão): Total de processos conciliados: 77.202; processos

solucionados: 184.043; percentual de conciliação: 41,95% (média

nacional: 38,81%; média dos TRTs de grande porte: 40,28%). ANO

DE 2017 (fonte: e-Gestão – período de referência: 31/05/2017):

Total de processos conciliados: 31.611; processos solucionados:

78.180; percentual de conciliação: 40,43% (média nacional: 37,26%;

média dos TRTs de grande porte: 38,47%). FASE DE EXECUÇÃO

– ANO DE 2015  (fonte: e-Gestão - período de referência –

31/05/2017): Total de processos extintos por acordo: 3.115;

execuções encerradas: 46.396. ANO DE 2016 (fonte: e-Gestão -

período de referência – 31/05/2017): Total de processos extintos por

acordo: 2.812; execuções encerradas: 43.997. ANO DE 2017 (fonte:

e-Gestão - período de referência – 31/05/2017): Total de processos

extintos por acordo: 1.223; execuções encerradas: 20.244. 5.2.

TAXA DE CONCILIAÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO (fonte: e-

Gestão). Em relação ao percentual de conciliação, o Tribunal

Regional teve 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). O percentual de acordos nas Varas Trabalhistas da

4ª Região foi de 43,55% em 2015 e de 41,95% em 2016. No ano de

2016, das 132 Varas do Trabalho da 4ª Região, 77 (58,3%)

estiveram acima da média nacional em 2016 (38,8%). Entre as

1.572 Varas do Trabalho da Região, a 1ª VT de Estância Velha teve

o 9º maior percentual de conci l iação no País (69,3%),

quantitativamente foi a 2ª com o maior número de conciliações no

País, 2.133 conciliações. Por outro lado, a 18ª VT de Porto Alegre

conciliou apenas 2,71% dos processos solucionados, sendo o 2º

menor percentual do País, quantitativamente foi a 4ª com o menor

número de conciliações, apenas 49. Entretanto, adequando o

percentual de conciliação à nova forma de cálculo contida no

glossário de Metas do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (Meta 3

do CNJ – 2017), que desconsidera as soluções de “arquivamentos”

e “desistências” na variável “solucionados”, o Tribunal Regional da

4ª Região apresenta uma taxa média de conciliação próxima a

média dos Tribunais de Grande Porte e do País nos anos de 2015,

2016 e 2017 (até maio). O percentual de acordos nas Varas

Trabalhistas da 4ª Região foi de 48,96% em 2015 (média nacional:

48,21%; média dos TRTs de grande porte: 48,26%); 48,31% em

2016 (média nacional: 47,66%; média dos TRTs de grande porte:

48,41%) e 46,47% em 2017 (período de referência – 31/05/2017 -

média nacional: 45,86%; média dos TRTs de grande porte: 46,38).

5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS

NO ÂMBITO DO TRT DA 4ª REGIÃO (fonte: TRT4). No ano de
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2015 foram designadas 3.128 audiências para tratativas de

conciliação, das quais resultaram 1.552 acordos homologados. Em

2016, foram designadas 6.395 audiências de conciliação, resultando

em 3 .036 acordos  e fe t i vados .  5.4 .  IN ICIATIVAS DE

CONCILIAÇÃO. 5.4.1. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS – NUPEMEC-TRT4

(fonte: TRT4). Pela Portaria nº 2.029/2011, de 18 de maio de 2011,

foi instituído o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de

Solução de Conflitos, objetivando desenvolver a política judiciária de

resolução consensual de conflitos de interesses. No entanto, em

04/04/2017, a referida portaria, bem assim as Portarias nºs

778/2014 e 1.008/2016, foram revogadas pela Portaria nº

1.596/2017, que instituiu o Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas do Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região (NUPEMEC-TRT4), em atenção aos ditames

da Resolução nº 174/2016 do CSJT. Ao NUPEMEC-TRT4 incumbe

desenvolver a política judiciária de tratamento adequado das

disputas de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho,

estabelecida na Resolução CSJT nº 174/2016, bem como planejar,

implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao

cumprimento da política e suas metas. Ao NUPEMEC coube a

proposição de instalação dos Centros Judiciários de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, com

competência para a realização de sessões de conciliação e

mediação dos órgãos por eles abrangidos. O NUPEMEC-TRT4 é

composto por seis membros: dois Desembargadores do Trabalho,

um Juiz integrante do Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e

Precatórios – JACEP (transformado em Juízo Auxiliar de Execução

e Precatórios – JAEP pela Portaria nº 3.260/2017), um Juiz Titular

de Vara do Trabalho, um Juiz do Trabalho Substituto e um servidor.

A coordenação é exercida por um dos Desembargadores

integrantes do Núcleo, atualmente, o Dr. Ricardo Hofmeister de

Almeida Martins Costa (designado pela Portaria nº 1008, de 2 de

março de 2016) e conta com a colaboração da Assessoria de

Gestão Estratégica do TRT. Foi informado que há reuniões

regulares para estudo e cumprimento das atribuições elencadas no

art. 2º da Portaria nº 1.596/2017, além de deliberação sobre os atos

a serem praticados pelos Centros Judiciários de Métodos

Consensuais e de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, a partir de

demandas recebidas (Presidência, Juízes, Gabinetes de

Desembargadores,  empresas e s ind icatos de c lasses

trabalhadoras). A Presidência e a Corregedoria do TRT instituíram

dois Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de

Disputas – CEJUSC-JT (um com atuação nos processos

submetidos à jurisdição do primeiro grau e outro com atuação nos

processos submetidos à jurisdição do segundo grau), vinculados ao

NUPEMEC-TRT4, por meio da Portaria Conjunta nº 1.791, de 11 de

abril de 2017. Quanto ao CEJUSC-JT de primeiro grau, a Portaria

nº 1951/17, de20 de abril de 2017,designou os Drs. Luis Henrique

Bisso Tatsch e Eduardo Batista Vargas para atuarem no referido

centro, sendo a coordenação exercida segundo o critério de

antiguidade. Os Juízes coordenadores do CEJUSC 1º grau

acumulam a condução do Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios

– JAEP. O CEJUSC-JT 1º grau funciona no prédio em que estão

instaladas as varas do trabalho de Porto Alegre. A Secretaria do

referido centro está sendo estruturada e substituirá a extinta Seção

de Concil iação. Foram informados os seguintes projetos

desenvolvidos pelo JACEP e ora absorvidos pelo  CEJUSC 1º grau:

a) pré-sentença: realização de nova tentativa de conciliação nos

processos já encerrados para prolação de sentença (sem que os

autos sejam retirados da conclusão do juiz). Atualmente, cada vara

do trabalho de Porto Alegre está autorizada a encaminhar 20

processos pré-sentença para tentativa de conciliação; b) audiências

iniciais: realização de audiências iniciais para as varas de trabalho

de Porto Alegre, com ênfase na conciliação. É feita pelas unidades

judiciárias uma triagem dos processos com potencial conciliatório.

Inicialmente, o projeto prevê a remessa de até 50 processos por

vara; c) por reclamada/expedientes: condomínio de credores,

atuação institucional junto aos grandes litigantes ou, sendo grandes

devedores, reunião de execuções; d) diversos: os processos são

encaminhados para conciliação pelos juízes, desembargadores e

por solicitação das partes; e) juízo itinerante: audiências realizadas

nas cidades de Gravataí e São Jerônimo; f) expedientes: existem

diversos, dentre eles: ULBRA - venda judicial de bens com cerca de

1300 ações habilitadas, URCAMP - Universidade da Campanha

com a reunião das execuções, venda judicial e repasses mensais

para pagamento parcial de 500 ações; FUGAST - reunião das

execuções e real ização de audiências de conci l iação;

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - recebimento

de um valor mensal, fruto de uma penhora de créditos, que é

distribuído para as unidades jurisdicionais para pagamento de

acordos e execuções; g) grandes litigantes: é feito o monitoramento

das reclamadas que possuem grande número de ações ajuizadas e

a partir daí é realizado um contato institucional do Tribunal com tais

empresas, visando identificar quais os principais motivos da

existência das demandas e adotar medidas que diminuam a

litigiosidade e, em relação aos processos já ajuizados, instigar as

empresas a incrementarem a política de conciliação, realizando

pautas exclusivas de tentativa de acordo, envolvendo diversos

processos de uma mesma empresa. Ou seja, a partir da

identificação de empresas com o maior número de demandas, são

traçados planos de ação que se iniciam a partir de reuniões entre o
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Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios, atual Juízo

Auxiliar de Execução e Precatórios, e os representantes dessas

reclamadas, objetivando organizar e estabelecer plano de

diminuição do número de ações, incrementando a política de

conciliação e realizando pautas específicas, abrangendo processos

em fase de execução, nos quais incentiva-se a reunião de

execuções ou a criação de condomínios de credores em face do

mesmo devedor. Exemplos dessa atuação:WMS do Brasil Ltda.,

BRF Brasil Foods S/A, Companhia Zaffari Ltda., General Motors do

Brasil, Contax-Mobitel S/A, Banco Itaú S/A, dentre outras. Foi

informado que alguns desses expedientes serão encaminhados

futuramente ao atual JAEP, porque o objeto deles não é

especificamente a conciliação. Em relação à capacidade atual de

audiências de conciliação: a) Dos juízes - aproximadamente 60

audiências/semana - 270/mês; e b) Dos concil iadores -

aproximadamente 62 audiências/semana - 280/mês (quatro

servidores/conciliadores, em estágio final, estão realizando

audiências de conciliação desde o início de julho/2017). Foram

informados os seguintes dados estatísticos: a) 2016 - processos

recebidos: 2.694, audiências realizadas: 1.935, acordos

homologados: 970 e valores envolvidos: R$ 82.453.286,52; e b)

2017(até 20/07/2017) - processos recebidos: 2.234, audiências

realizadas: 1.726, acordos homologados: 867 e valores envolvidos:

R$ 164.385.956,51. O CEJUSC-JT do segundo grau, por sua vez,

está localizado no Prédio-Sede (sala de sessões - sala 506-C). Foi

informado pela Assessoria do JAEP que ainda não foram

designados magistrados para atuarem especificamente no órgão

nem tampouco há quadro de servidores. O Gabinete da Secretaria

Geral Judiciária, utilizando a estrutura do Serviço Processual,

responde pelas atividades de apoio ao CEJUSC do 2º grau. O

Serviço Processual é responsável pela montagem das pautas e

intimação das partes. Há um servidor destacado para secretariar as

audiências e fazer os controles estatísticos. Os critérios para

inclusão dos processos em pauta são: a) cada desembargador faz a

triagem no seu gabinete; e b) a pedido da parte, após deliberação

do Desembargador. As audiências são presididas: a) pelo próprio

Desembargado r  v i ncu lado  ao  fe i t o ;  b )  po r  um dos

Desembargadores integrantes do Núcleo; e c) pelos Juízes

Coordenadores do CEJUSC-JT do 1º grau. Atualmente, para

atender a demanda, foi ajustado que a cada 15 dias haverá pauta

no CEJUSC-JT 2º grau,  presid ida por um dos Juízes

Coordenadores do CEJUSC-JT 1º grau. Em relação aos resultados

estatísticos das pautas de conciliação do CEJUSC 2º grau foram

informados os seguintes dados: 1) Acordo – sim, quantidade – 32,

valor R$ 1.151.844,29 e percentual – 21,77%; 2) Acordo parcial – 0;

3) Acordo – não, quantidade – 89, percentual – 60,54%; 3) Adiado

ou Retorno das partes – 21, percentual  – 14,29%; 4)

Desistência/Exclusão processo sessão – 5, percentual – 3,40%; e 5)

Total, quantidade – 147, valor R$ 1.151.844,29 e percentual –

100,00%. 5.4.2. APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA DE

CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO -

RESOLUÇÃO Nº 174/2016 DO CSJT, DE 30 DE SETEMBRO DE

2016 (fonte: TRT4). Constatou-se a criação dos Centros Judiciários

de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT de

1º e 2º graus por meio da Portaria Conjunta nº 1.791, de 11 de abril

de 2017, com inauguração durante a Semana Nacional da

Conciliação Trabalhista, em maio do presente ano, com a presença

do Ministro Vice-Presidente do TST, Excelentíssimo Senhor

Emmanuel Pereira. Atualmente, com a extinção do Juízo Auxiliar de

Conciliação, Execução e Precatórios (JACEP) e a instituição dos

CEJUSCs de 1º e 2º graus, todas audiências de conciliação

(solicitadas a pedido das partes ou processos encaminhados pelos

magistrados) já estão sendo realizadas nos respectivos centros,

conforme descrito no item 5.4.1. 5.4.3. CONCILIAÇÃO EM

PROCESSOS DE RECURSOS DE REVISTA (fonte: TRT4). A

Administração do Tribunal Regional, até o início de 2015,

empreendia tentativas de conciliação em recursos de revistas ainda

não despachados (Projeto “Recurso de Revista”). As partes, antes

da prolação dos despachos, eram notificadas sobre a possibilidade

de celebração de acordos. Em caso afirmativo, o Juízo Auxiliar de

Conciliação, Execução e Precatórios - JACEP recebia o processo,

notificava a parte adversa e marcava a audiência de conciliação.

Entretanto, o projeto foi interrompido pelo TRT, uma vez que o

percentual de número de acordos celebrados em comparação à

movimentação de recursos de revista era pouco expressivo. Por

essa razão, o TRT não promove, atualmente, por iniciativa própria,

a conciliação em recursos de revista. Foi informado, entretanto, que,

no ano de 2016, em todos os feitos aguardando o exame de

admissibilidade, em que manifestada pelas partes a possibilidade

de acordo, os autos foram encaminhados aos Juízos de Primeiro

Grau ou ao JACEP.  5.4 .4 .  SEMANA NACIONAL DE

CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fontes: TRT4 e site do CSJT). O

TRT da 4ª Região participou de campanhas e semanas nacionais

de conciliação promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça e

Conselho Superior da Justiça do Trabalho desenvolvidas nos

exercícios de 2015 e 2016. Nas Semanas de Conciliação do CNJ,

os dados informados são: a) 2015 - O TRT4 não participou da

Semana Nacional de Conciliação no referido ano; e b) 2016 -

audiências de 1º grau: audiências realizadas – fase de

conhecimento – 1617, audiências realizadas – fase de execução –

259, total de acordos homologados - 114, soma total dos valores

homologados – R$ 3.589.887,93, total de acordos homologados –
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1483, soma total dos valores homologados – R$ 15.434.475,80,

número de pessoas atendidas – 4803, e participantes (magistrados)

– 420. Nas Semanas de Conciliação do CSJT, os dados informados

são: a) 2015 - audiências de 1º grau: audiências de conciliação em

fase de conhecimento designadas – 7.943, audiências de

conciliação em fase de conhecimento realizadas – 6.967,

audiências de conciliação em fase de execução - 523 e audiências

de conciliação em fase de execução realizadas – 514; acordos

efetuados em fase de conhecimento – 1.486 e soma total dos

valores homologados – R$ 13.719.032,35; acordos efetuados em

fase de execução – 155, soma total dos valores homologados – R$

7.326.779,61; número de pessoas atendidas: 4.404; participantes –

juízes de 1ª grau: 148 e soma total dos valores homologados: R$

21.045.811,96; e b) 2016 – audiências de 1º grau: audiências de

conciliação em fase de conhecimento designadas – 1.936,

audiências de conciliação em fase de execução realizadas – 1.934,

audiências de conciliação em fase de execução designadas - 521 e

audiências de conciliação em fase de execução realizadas – 521;

acordos efetuados em fase de conhecimento – 1.572 e soma total

dos valores homologados – R$ 23.869.086,18; acordos efetuados

em fase de execução – 237, soma total dos valores homologados –

R$ 9.312.905,71, audiências de 2º grau em fase de conhecimento:

audiências de conciliação designadas em fase de conhecimento –

172 e audiências de concil iação realizadas em fase de

conhecimento – 172, audiências de conciliação em fase de

execução designadas – 28 e audiências de conciliação em fase de

execução realizadas – 28; acordos efetuados em 2º grau fase de

conhecimento – 13, soma total dos valores homologados em fase

de conhecimento – R$ 174.150,00; acordos efetuados em 2º grau

de execução - 1, soma total dos valores homologados em fase de

execução – R$ 47.000,00; total de acordos de processos que estão

no TST – 12 e valor total de acordos de processos que estão no

TST – R$ 1.089.358,42, número de pessoas atendidas – 4623 e

soma total dos valores homologados – R$ 34.478.070,31. Em 2017,

conforme dados colhidos no site do Conselho Superior da Justiça

do Trabalho, os acordos firmados durante a 3ª Semana Nacional da

Conciliação Trabalhista, ocorrida no período de 22 a 26 de maio de

2017, resultaram no pagamento de R$ 31.853.187,76 em créditos

trabalhistas, sendo que mais de 4.308 pessoas foram atendidas nas

unidades do TRT4, culminando em 1.421 acordos firmados para o

encerramento de processos. Em média, na referida semana, o

percentual de acordos homologados em relação às audiências

realizadas foi de 41,1%, sendo que o TRT4 ficou com percentual

acima da média, no importe de 70,1%. 5.4.5. OUTRAS AÇÕES DE

ESTÍMULO À ATIVIDADE CONCILIATÓRIA (fonte: TRT4). Com o

trabalho desenvolvido pelo então Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos na Justiça do Trabalho, criado

nos moldes do art. 7º da Resolução nº 125/2010 do CNJ e

implantado pelo TRT, foram identificadas as empresas com o maior

número de demandas, sendo que, a partir de reuniões realizadas

com os representantes dessas reclamadas, foram implementadas

políticas de conciliação para resolução dos respectivos passivos

trabalhistas. No transcurso de 2015, algumas empresas ou

procuradores jurídicos que defendem sindicatos das categorias

profissionais acorreram ao JACEP, mormente com o intuito de

construir uma solução, embora nem sempre definitiva, que

amenizasse a preocupante situação de seus passivos trabalhistas.

Citem-se as seguintes empresas: Indústria e Comércio de Papéis

Caldeia Ltda. e Global Comércio de Materiais Reciclados Ltda.,

Engarrafadora Schiavon Ltda. e Industrial de Vinagres Padova

Ltda., Têxtil Klein Ltda., Retificadora de Motores Pampa Ltda.,

Pampa Telecomunicações e Eletricidade Ltda. Em 2016, com

objetivo de auxiliar os juízes de primeiro grau, foram implantados os

projetos “Pré-Sentença” e “Audiência Inicial”. O primeiro projeto

englobou processos que estavam conclusos para sentença, que

foram selecionados e incluídos em pauta para mais uma tentativa

conciliatória, resultando, no respectivo ano, em 766 audiências

realizadas, com 199 acordos homologados. Além disso, houve ação

específica do projeto “Pré-Sentença”, em agosto de 2016,

envolvendo a maior litigante do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região (empresa WMS Supermercados do Brasil Ltda.), na qual

foram realizadas 45 audiências que resultaram na celebração de 29

acordos. Por outro lado, o Projeto “Audiência Inicial” foi criado

visando dar celeridade às pautas inaugurais nas varas do trabalho.

O procedimento consiste na realização dessas audiências, nas

próprias varas do trabalho originárias, presididas pelos juízes

conciliadores do Tribunal. Ou seja, são realizadas pautas extras nas

varas do trabalho para tentativas de conciliação pelo JACEP. Com a

implantação do CEJUSC-JT 1º Grau, as audiências iniciais

passaram a ser realizadas na sede do próprio centro (os processos

são triados pelos juízes das varas do trabalho de Porto Alegre). Foi

relatado, ainda, que no ano de 2016, foram celebrados acordos,

perante o Juízo, com a União Federal. São as ações em que a

União foi acionada de forma subsidiária, ou solidária, e que a

empresa prestadora de serviço encerrou suas atividades. Das 76

reclamatórias pautadas, 59 foram quitadas mediante composição e

11 adiadas, com possibilidade de solução consensual. Outra prática

inovadora se deu em relação a processos do Grupo Hospitalar

Conceição, com recurso pendente perante o TST, incluídos em

pauta na Seção para definição do rito de prosseguimento da

execução (direta ou por precatório). As partes compuseram para

seguimento da execução por precatório, pondo fim a pendência
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existente perante o TST. Deu-se continuidade ao trabalho

desenvolvido juntamente aos grandes litigantes (Companhia

Estadual de Silos e Armazéns – CESA, Universidade da Região da

Campanha /URCAMP - tradicional instituição de ensino superior e

de saúde da fronteira oeste do Estado, e sua mantenedora,

Fundação Áttila Taborda), Associação Educacional Luterana do

Brasil - Aelbra, empresa Pampa Telecomunicações a Eldorado

Mineração e Fundação Riograndense Univers i tár ia de

Gastroenterologia – FUGAST. No ano de 2016, em dados

sintéticos, foram recebidos 2.559 processos pela Seção de

Conciliação, todos analisados, resultando em 2.242 pautas

designadas, 2.239 audiências realizadas somente na sede do

JACEP e 965 acordos celebrados, satisfazendo 2.289 pessoas.

Além disso, foram realizadas pautas itinerantes em Varas do

Trabalho de Porto Alegre (Projeto “Audiência Inicial”) e em três das

quatro Varas do Trabalho de Gravataí (Projeto “Pré-Sentença”). Foi

informado, ainda, a instituição do ambiente de Conciliação Virtual,

pelo Provimento Conjunto nº 04, de 10 de maio de 2017, cuja

finalidade é incentivar a autocomposição de conflitos, bem como a

responsabilidade dos Tribunais pelo desenvolvimento de programas

destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição; dar

efetivo impulso à Política Nacional de tratamento de conflitos de

interesses no âmbito do Poder Judiciário (Resolução nº 125/2010 do

CNJ); dar efetivo impulso à política judiciária nacional de tratamento

adequado das disputas de interesse no âmbito do Poder Judiciário

Trabalhista (Resolução nº 174/2016 do CNJ); fornecer ferramenta

para fomentar a realização das audiências de mediação e

conciliação que ocorrerem no âmbito dos CEJUSCs-JT (Portaria

Conjunta n° 1.791/2017). O Ambiente de Conciliação Virtual foi

disponibilizado às partes e procuradores em maio de 2017, havendo

apenas dados parciais sobre a ferramenta. Segundo informações do

JACEP, atual JAEP, já passaram de 70 os pedidos de conciliação

iniciadas e foram celebrados 3 acordos via plataforma virtual. A

SETIC está trabalhando no sentido de minimizar algumas

dificuldades de uso do sistema pelos advogados. 5.4.6. CURSOS

DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT4). A Secretaria de Gestão de

Pessoas - SEGESP realizou o curso Formando Conciliadores, na

modalidade a distância, obtido por compartilhamento junto ao

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (período de realização:

01/03 a 03/04/2017, número de servidores capacitados: 414 e carga

horária: 30 horas). Foi informada a realização da segunda turma

desse curso no período de 08/05 a 19/06/2017, perfazendo mais

235 servidores capacitados. Por outro lado, a Escola Judicial

planejou, no ano de 2017, a primeira turma do curso de Mediação e

Conciliação na Justiça do Trabalho, destinado à capacitação de

servidores, em atendimento às diretrizes da Resolução CSJT nº

174/2016. O curso foi formatado prevendo 3 módulos (teórico,

laboratório judicial de observação de audiência e laboratório judicial

de estágio supervisionado). A carga horária do curso totalizará 105

h/a. Houve a inscrição de 12 servidores, sendo que 9 concluirão o

curso. Na segunda quinzena de agosto o 3º módulo referente ao

estágio supervisionado será iniciado. Há planejamento para novas

turmas desse curso a partir do segundo semestre do ano de 2017.

5.4.7. MEDIAÇÃO (fonte: TRT4). A mediação de conflitos coletivos

no âmbito do TRT4 é feita pela Vice-Presidência, que atua tanto em

demandas coletivas pré-processuais como em dissídios coletivos já

instaurados. Foi informado que, em 2016, foram realizadas 48

reuniões de mediação referentes a 33 conflitos coletivos, sendo 15

em processos de dissídio coletivo e 18 decorrentes de petição em

conflitos coletivos diversos, alcançando o seguinte resultado: 23

foram resolvidas por acordo, 6 pendem de execução de acordo ou

negociação (negociações não passíveis de chancela judicial, tais

como, as referentes a parcelamentos de verbas rescisórias), 2

foram encerradas sem acordo, 1 foi distribuído e 1 negociação

prosseguiu de forma direta. Destacam-se as seguintes empresas:

Robertshaw Soluções de Controles Ltda., General Motors do Brasil

Ltda. e Santa Casa de Misericórdia de Uruguaiana. Já em 2017, até

18/7/2017, foram realizadas 29 reuniões de mediação referentes a

18 conflitos coletivos, sendo 5 em processos de dissídio coletivo e

13 decorrentes de petição em conflitos coletivos diversos,

alcançando o seguinte resultado: 6 foram resolvidas por acordo, 11

pendem de execução de acordo ou negociação (negociações não

passíveis de chancela judicial) e 1 foi encerrada sem acordo. 5.4.8.

DIVULGAÇÃO. (fonte: TRT 4). O Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos tem por prática, sempre que

necessário à divulgação, o contato e a realização de visitas às

entidades de Classe (OAB, AGETRA E SATERGS). A Secretaria de

Comunicação Social acompanha todas as atividades, com

publicação de artigos, textos e matérias na página eletrônica do

TRT, e repasse de informações aos meios de comunicação local.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. 6.1. MOVIMENTAÇÃO

PROCESSUAL (fonte: e-Gestão): a. Execuções Iniciadas,

Encerradas e Resíduo: No ano de 2016, a 4ª Região iniciou 63.001

execuções, representando um aumento de 14,8% em relação ao

ano anterior, e encerrou 43.997 execuções, uma redução de 5,2%

em comparação com o ano de 2015. O tribunal encerrou 30,1% a

menos do que iniciou em 2016 e o resíduo aumentou 4,5% no

período; 233.490 execuções estavam pendentes em 31 de

dezembro de 2016, incluindo as que estavam em arquivo provisório.

Das execuções pendentes, 29.926 (12,8%) estavam tramitando no

Sistema Processual Judicial Eletrônico – PJe. Durante os anos de

2015, 2016 e 2017 (até maio), o Tribunal Regional esteve muito
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acima da média do País e abaixo da média dos TRTs de grande

porte nas variáveis: Iniciadas, Encerradas e Resíduo. Dentre as

1.572 varas do trabalho da Justiça do Trabalho, a 18ª Vara do

Trabalho de Porto Alegre tem o 2º maior resíduo de processos

pendentes de execução no País, 5.690 execuções pendentes

(incluindo o arquivo provisório). b. Prazo médio: Quanto ao prazo

médio do início da execução até a sua extinção, no ano de 2016,

esse prazo foi de 709 dias; a média nos tribunais de grande porte foi

de 1.221 dias; e no País foi de 1.122 dias. Portanto, uma execução

na 4ª Região, em média, foi encerrada 413 dias antes do que a

média do País e 512 dias antes do que a média dos TRTs de

mesmo porte. Durante os anos de 2015, 2016 e 2017 (até maio), o

Tribunal Regional teve um prazo médio de execução bem mais

rápido do que os TRTs de grande porte e do País, representando,

em 2016, o 2º menor prazo dentre os tribunais de mesmo porte. 6.2.

ORGANIZAÇÃO. Conforme disposto na Portaria Presidencial nº

3.260/2017, de 30 de junho de 2017, as atividades de pesquisa

patrimonial são executadas nos processos sujeitos à atuação do

Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP, o qual pode ser

coordenado por dois magistrados, titulares ou substitutos, que

exercem referida função pelo prazo de dois anos, prorrogável uma

única vez por igual período, consoante estabelecem as Resoluções

72/2009 e 209/2015 do CNJ, e Resolução Administrativa nº 05/2017

do TRT4. Atualmente, os magistrados Luiz Carlos Bisso e Eduardo

Batista Vargas foram designados como coordenadores da referida

unidade, a qual é composta pela Seção de Execução e Pesquisa

Patrimonial e pela Seção de Precatórios. O servidor Cícero Antônio

Fruet Fiad ocupa atualmente a função de chefe da Seção de

Execução e Pesquisa Patrimonial, atuando em outras atividades e

conjuntamente com 3 outros servidores que se dedicam

exclusivamente às atividades de pesquisa patrimonial. Consoante

previsto no artigo 4º da referida Portaria, as atividades de pesquisa

patrimonial são executadas preferencialmente em processos ativos

nas unidades judiciárias do TRT4, observados, cumulativamente, o

“I – esgotamento da pesquisa patrimonial básica nos próprios

Juízos de origem, mormente quanto ao uso dos meios eletrônicos já

disponíveis, sem que tenha havido êxito na garantia da execução

e/ou penhora de bem(ns); e II – o(s) demandado(s) seja(m)

executado(s) em Juízos diversos, salvo na hipótese de número

expressivo de execuções em tramitação em Vara única.”. O Tribunal

informou que a Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, em

conjunto com a Assessoria de Gestão estratégica, está trabalhando

para a melhoria das ferramentas de pesquisa patrimonial, que

permitirá a reunião de informações, com a criação de banco de

dados na execução, que facilitará os trabalhos das varas do

trabalho, dos Oficiais de Justiça, Leiloeiros, e da própria Seção de

Execução e Pesquisa Patrimonial. Referido projeto reunirá

informações e dados, inclusive bens, constritos ou não, dos

processos que entrarem em liquidação, evitando diligências

desnecessárias e agil izando a tramitação processual. O

procedimento adotado no TRT4 inicia-se em sua maioria por

iniciativa do Juízo Auxiliar de Execução e Precatório, por meio da

Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, em que são escolhidos

determinados processos para serem objeto de pesquisa patrimonial

dos executados, considerando-se a antiguidade do ajuizamento da

causa e a condição dos devedores, o quais são considerados

contumazes ou “grandes devedores” a partir da existência de pelo

menos 20 processos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas

– BNDT. Os procedimentos de pesquisa patrimonial envolvem a

utilização de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis, e dos

convênios necessários à consecução das atividades da Seção.

Após a realização dos trabalhos, a Seção de Execução e Pesquisa

Patrimonial elabora amplo relatório a respeito das atividades

desenvolvidas e dos resultados obtidos, inclusive indicando, em

determinados casos, a constatação de mecanismos ilícitos

utilizados pelos devedores para fraudar a execução, apresentando

sugestões de prevenção, obstrução e neutralização de tais

atividades. Também são reportadas as manobras utilizadas pelos

devedores para ocultar patrimônio e frustrar a execução, bem como

a solução para superá-las, inclusive com sugestões de

procedimentos para prevenção de casos semelhantes. 6.3.

REUNIÃO DE EXECUÇÕES. Segundo informações obtidas durante

a correição ordinária, constatou-se que o procedimento de reunião

de execuções ocorre em sua maioria de forma isolada no Juízo

Auxiliar de Execução e Precatórios. Neste caso, os coordenadores

do referido Juízo elegem determinados processos que têm o

mesmo executado como parte passiva, e os solicitam perante o

juízo de origem. A partir de então, elege-se o mais antigo dentre

eles como “matriz”, iniciando-se os procedimentos de pesquisa

patrimonial dos devedores e os consequentes atos de execução de

forma concentrada, cabendo ao Juízo Auxiliar de Execução e

Precatório solucionar todos os incidentes surgidos durante os

procedimentos f inais da execução. 6.4. FERRAMENTAS

UTILIZADAS. O Tribunal informou que se utiliza das seguintes

ferramentas públicas para consulta patrimonial: I - Convênio com o

Banco Central - BANCENJUD, o qual permite a penhora online de

saldo em conta corrente dos executados; II - Adesão ao convênio

nacional que visou ampliar o alcance das constrições judiciais

realizadas em veículos automotores, por meio do sistema

RENAJUD, que permite o acesso e restrição online e em tempo real

às informações cadastrais de todos os veículos cadastrados no

sistema RENAVAM; III - Adesão ao convênio celebrado entre a
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Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Tribunal Superior do

Trabalho para fornecimento de informações à Justiça do Trabalho

mediante a uti l ização do Sistema INFOJUD (Sistema de

Informações ao Judiciário da Receita Federal),possibilitando

identificação de sinais exteriores de riqueza, localização de

endereços, identificação de procuradores, localização de bens

imóveis declarados, etc; IV - Convênio firmado com a Junta

Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERG, o qual

possibilitando a localização de endereços, identificação de sócios,

mapeamento de grupo econômico; V -  Convênio com o

SERASAJUD - SERASA EXPERIAN, que permite aos juízes enviar

solicitações de inclusão de nomes de executados na lista de

inadimplentes ou de esclarecimentos de dúvidas sobre um

contribuinte, ocasionando ainda a restrição de crédito dos sócios e

das empresas; VI - Termo de adesão com a Associação dos

Registradores Imobiliários de SP - ARISP, que possibilita o

intercâmbio de informações, possibilitando à autoridade judiciária o

acesso e utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de

Bens – CNIB, do Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis

(Penhora Onl ine )  e  dos demais  serv iços e le t rôn icos

disponibilizados pela Central de Registradores de Imóveis; VII -

Convênio com o Departamento Estadual de Trânsito do RS –

DETRAN, que permite acesso a base de dados, às consultas e

sistema de controle de acessos; VIII – Convênio firmado com a

Caixa Econômica Federal - CEF , permitindo o acesso às

informações relativas aos saldos dos depósitos judiciais e recursais

dos executados; IX - Termo de Adesão ao Convênio de Cooperação

Institucional firmado entre o Banco Central - BC e o Conselho

Nacional de Justiça - CNJ, que assegura acesso do Tribunal

Regional às informações contidas no Cadastro de Clientes do

Sistema Financeiro Nacional (CCS);  X - Adesão ao Termo de

Cooperação celebrado entre CNJ e SERASA, para envio de ordens

judiciais e acesso às respostas da SERASA, via Sistema

SERASAJUD; XI - Termo de cessão de uso de informações firmado

com a Companhia Riograndense de Saneamento –  CORSAN, que

permite acesso a banco de dados para instrução do processo

judicial; XII - Termo de convênio firmado com a ECT, Protocolo

Postal – SPP – Prestação pela ECT ao Conveniado, o qual consiste

no recebimento e protocolo nas Unidade de Atendimento da ECT de

petições endereçadas aos Órgãos Judiciais sob a jurisdição do

Conveniado; XIII - Convênio formalizado com o Serviço Federal de

Processamento de Dados – SERPRO, que permite o acesso à base

de dados dos Sistemas CPF/CNPJ, por meio da tecnologia Web

Service – InfoConv-WS;. Além disso, foram formalizados diversos

convênios viabilizando a alienação judicial eletrônica, mediante a

utilização dos serviços disponibilizados pelos conveniados. 6.5.

EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO

TRABALHISTA. Em 2015 foi realizada a 5ª Semana Nacional de

Execução Trabalhista, no período de 21 a 25 de setembro. Os

resultados obtidos no primeiro e segundo graus foram os seguintes:

audiências realizadas – 821; acordos efetuados – 273; valores dos

acordos homologados - R$24.771.047,46; leilões realizados –;

valores arrecadados com leilões –; bloqueios efetivados

(BACENJUD) – 1.282; valores arrecadados com bloqueios

(BACENJUD) - R$ 11.210.533,58 (fonte: Relatório da Semana

Nacional de Execução Trabalhista elaborado pela Coordenadoria de

Estatística e Pesquisa do TST). Em 2016, foi realizada a 6ª Semana

Nacional de Execução Trabalhista, no período de 19 a 23 de

setembro. Os resultados obtidos no primeiro e segundo graus foram

os seguintes: audiências realizadas – 356; acordos efetuados – 179;

valores dos acordos homologados - R$3.467.422,10; leilões

realizados –; valores arrecadados com leilões – R$ 0; bloqueios

efetivados (BACENJUD) – 1.413; valores arrecadados com

bloqueios (BACENJUD) - R$ 22.845.029,28 (fonte: Relatório da

Semana Nacional de Execução Trabalhista elaborado pela

Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST). Além da

participação na 5ª e 6ª edições da Semana Nacional da Execução

Trabalhista, o Tribunal Regional informou que as principais ações

de estímulo a atividade executiva foram: 1) cobrança de processos

arquivados com dívida há mais dez anos, mediante uso de

ferramentas eletrônicas (BACEN-JUD e RENAJUD) não disponíveis

na época do arquivamento provisório destes processos, a qual

importou na liberação de aproximadamente R$ 4.020.000,00 (quatro

milhões e vinte mil reais) em 849 (oitocentos e quarenta e nove)

processos entre os anos de 2015 e 2016; 2) atividades de pesquisa

pat r imonia l  ampla e  cobrança de grandes devedores

(aproximadamente 6 expedientes, sendo 2 concluídos e 1 deles

com êxito e pagamento de 42 processos). 6.6. CURSOS

VOLTADOS À EXECUÇÃO TRABALHISTA NOS ANOS DE 2015

E 2016. O Tribunal Regional informou também a realização dos

seguintes cursos voltados à execução: Em 2015: “Certidão de

Cálculos Trabalhistas”, carga horária: 60ha, modalidade: EAD,

Tutor: Cláudio Luiz Stuepp (Servidor TRT4); “Execução Geral e

Ferramentas Eletrônicas na Efetividade da Execução”, carga

Horária: 14ha, modalidade: presencial, ministrantes: Juiz Ben-Hur

Silveira Claus e o Servidor Adilson Kemmerich da Cruz; “Minicurso

Cumprimento da Sentença”, carga horária: 24ha, modalidade:

presencial, ministrantes: Juiz TRT9 José Aparecido dos Santos; Juiz

Marcos Vinicius Barroso; Juiz Júlio César Bebber; Des. do TRT13

Wolney de Macedo Cordeiro; “Execução Efetiva: a aplicação da

medida legal de indisponibilidade de bens à execução trabalhista -

da teoria à prática”, carga horária: 1,5ha, modalidade: presencial,
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ministrantes: Juiz Ben-Hur Silveira Claus. Em 2016: “O novo CPC:

fundamentação da sentença, recursos nos Tribunais e execução”,

carga horária: 3,5ha, modalidade presencial, ministrantes:

Desembargadores do TRT4, Francisco Rossal de Araújo e João

Pedro Silvestrin.

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. 7.1. RECURSOS DE

REVISTA. Recursos de revista em 2015  (fonte: e-Gestão):

Recursos de revista (RR) interpostos: 34.551; RR despachados:

28.826; RR pendentes: 6.819; RR admitidos: 9.174; RR não

admitidos: 19.652; Taxa de admissibilidade do RR: 31,8% (média

nacional: 13,1%; média entre os TRT’s de grande porte*: 12,8%);

AIRR interpostos: 15.441; AIRR remetidos: 19.379; AIRR pendentes

de remessa: 3.120; Prazo Médio de admissibilidade do recurso de

revista: 25,3 dias. Recursos de revista em 2016 (fonte: e-Gestão):

Recursos de revista (RR) interpostos: 36.439; RR despachados:

20.399; RR pendentes: 20.622; RR admitidos: 7.196; RR não

admitidos: 13.203; Taxa de admissibilidade do RR: 35,3% (média

nacional: 10,5%; média entre os TRT’s de grande porte*: 12,8%);

AIRR interpostos: 13.126; AIRR remetidos: 14.628; AIRR pendentes

de remessa: 1.964; Prazo Médio de admissibilidade do recurso de

revista: 53,4 dias. Recursos de revista em 2017 (fonte: e-Gestão –

até maio): Recursos de revista (RR) interpostos: 15.260; RR

despachados: 10.188; RR pendentes: 24.491; RR admitidos: 3.620;

RR não admitidos: 6.568; Taxa de admissibilidade do RR: 35,5%;

AIRR interpostos: 6.338; AIRR remetidos: 5.374; AIRR pendentes

de remessa: 2.766; Prazo Médio de admissibilidade do recurso de

revista: 133,2 dias. 7.2. REFORMA DE DECISÕES PELO TST.

Reforma de decisões pelo TST em 2015: (fonte: Sistema de Apoio

à Decisão - TST): Recursos de revista (RR) julgados: 8.646; RR

providos (ainda que parcialmente): 5.995; Taxa de reforma do RR:

69,3% (média nacional: 64,9%); Agravos de instrumento em recurso

de revista (AIRR) julgados: 14.960; AIRR providos: 1.128; Taxa de

reforma do AIRR: 7,5% (média nacional: 7,9%). Reforma de

decisões pelo TST em 2016: (fonte: Sistema de Apoio à Decisão):

Recursos de revista (RR) julgados: 9.777; RR providos (ainda que

parcialmente): 7.880; Taxa de reforma do RR: 80,6% (média

nacional: 63,0%); Agravos de instrumento em recurso de revista

(AIRR) julgados: 12.640; AIRR providos: 1.164; Taxa de reforma do

AIRR: 9,2% (média nacional: 6,0%). Reforma de decisões pelo

TST em 2017 : (fonte: Sistema de Apoio à Decisão – até abril):

Recursos de revista (RR) julgados: 3.569; RR providos (ainda que

parcialmente): 2.844; Taxa de reforma do RR: 79,7%; Agravos de

instrumento em recurso de revista (AIRR) julgados: 4.725; AIRR

providos: 552; Taxa de reforma do AIRR: 11,7%. No ano de 2016,

dos 21.180 recursos de revista despachados pelo regional, 7.196

foram admitidos, 13.203 não admitidos e 781 baixados. Dessa

forma, 62,3% dos recursos de revista despachados foram não

admitidos, percentual abaixo da média nacional de 87,2%, no

período. Dos 13.203 recursos de revista que foram não admitidos,

na 2ª Instância, 14.628 foram agravados e encaminhados ao TST,

totalizando um percentual de 110,8%, quase o dobro da média

nacional de 64,1%. Em dezembro de 2016, 20.622 recursos de

revista estavam pendentes de juízo de admissibilidade pela

Presidência do Regional. A recorribilidade interna foi da ordem de

20,9%, no ano de 2016. Foram interpostos 14.403 recursos internos

(agravos, agravos regimentais e embargos de declaração) em

68.769 acórdãos publicados e decisões monocráticas. No ano de

2015, a recorribilidade interna foi de 24,7%. A recorribilidade para o

TST dos acórdãos publicados e decisões monocráticas, no ano de

2016, foi da ordem de 53,1%. Foram interpostos 36.701 recursos de

revista e recursos ordinários em 69.075 acórdãos publicados e

decisões monocráticas. No ano anterior, a recorribilidade externa foi

de 59,0%. No ano de 2016, os recursos encaminhados para o TST

totalizaram 21.834, sendo 10 recursos ordinários, 14.628 agravos

de instrumento e 7.196 recursos de revista. No ano de 2016, dos

9.777 recursos de revista julgados pelo TST, 7.880 foram providos,

ainda que parcialmente. A taxa de reforma pelo TST das decisões

proferidas pelo regional nos recursos de revista foi de 80,6%, esse

percentual ficou acima da média nacional de 63,0%. Dos 12.640

agravos de instrumento em recurso de revista julgados pelo TST, no

ano de 2016, 1.164 foram providos, ainda que parcialmente; dessa

forma, a taxa de reforma nos agravos de instrumento em recurso de

revista foi de 9,2%, esse percentual ficou acima da média no País

de 6,0%. 7.3.  INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE

JURISPRUDÊNCIA (Lei 13.015/2014), INCIDENTES DE

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES DE

ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (LEI Nº 13.105/2015): (Fonte:

Banjur/TST e TRT da 4ª Região). IUJs suscitados em 2015: 56. IUJs

Solucionados em 2015: 20. IUJs Suscitados em 2016: 18. IUJs

Solucionados em 2016: 40. IUJs Suscitados em 2017: 8. IUJs

Solucionados em 2017: 3. Processos sobrestados em virtude de

IUJs pendentes de julgamento: 4.092. Incidentes de Resolução de

Demandas Repeti t ivas suscitados: 2. 7.4. NÚCLEO DE

GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES. O Conselho Nacional de

Justiça editou a Resolução nº 235, de 13/07/2016, a qual dispõe

sobre a padronização de procedimentos administrativos decorrentes

de julgamentos de repercussão geral, de casos repetitivos e de

incidente de assunção de competência previstos na Lei 13.105, de

16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no Superior

Tribunal de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal

Superior do Trabalho, no Superior Tribunal Militar, nos Tribunais

Regionais Federais, nos Tribunais Regionais do Trabalho e nos
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Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Os artigos 3º

e 4º da referida norma dispõem que os Tribunais Regionais do

Trabalho são gestores do Incidente de Resolução de Demandas

Repetitivas (IDR) e dos Incidentes de Assunção de Competência

IAC) instaurados no âmbito de sua competência. Também foi

determinada a instituição, como unidade permanente, no âmbito dos

Tribunais Regionais, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

(NUGEP), o qual será constituído por no mínimo 4 (quatro)

servidores, e que, tem, dentre outras atribuições: a) uniformizar o

gerenciamento dos procedimentos administrativos decorrentes da

aplicação da repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos

e de incidente de assunção de competência; b) acompanhar os

processos submetidos à técnica dos casos repetitivos e da

assunção de competência em todas as suas fases, alimentando o

banco de dados a que se refere o art. 5º, observado o disposto nos

Anexos I (julgamento de casos repetitivos) ou V (incidente de

assunção de competência) da Resolução; c) controlar os dados

referentes aos grupos de representativos previstos no art. 9º da

Resolução, bem como disponibilizar informações para as áreas

técnicas do tribunal quanto à alteração da situação do grupo,

inclusive se admitido como Controvérsia ou Tema, conforme o

Tribunal Superior, alimentando o banco de dados a que se refere o

art. 5º, observado o disposto no Anexo II da Resolução; d)

acompanhar a tramitação dos recursos selecionados pelo tribunal

como representativos da controvérsia encaminhados ao STF, ao

STJ e ao TST (art. 1.036, § 1º, do CPC), a fim de subsidiar a

atividade dos órgãos jurisdicionais competentes pelo juízo de

admissibilidade e pelo sobrestamento de feitos, alimentando o

banco de dados a que se refere o art. 5º, observado o disposto no

Anexo III (controvérsia recebida pelo tribunal superior) da

Resolução; d) auxiliar os órgãos julgadores na gestão do acervo

sobrestado; e) manter, disponibilizar e alimentar o banco de dados,

com informações atualizadas sobre os processos sobrestados na

região, conforme o caso, bem como nas turmas e colégios recursais

e nos juízos de execução fiscal, identificando o acervo a partir do

tema de repercussão geral ou de repetitivos, ou de incidente de

resolução de demandas repetitivas e do processo paradigma,

conforme a classificação realizada pelos tribunais superiores e o

Tribunal Regional; f) informar a publicação e o trânsito em julgado

dos acórdãos dos paradigmas para os fins dos arts. 985; 1.035, §

8º; 1.039; 1.040; e 1.041 do Código de Processo Civil; e g) receber

e compilar os dados referentes aos recursos sobrestados no estado

ou na região, conforme o caso, bem como nas turmas, colégios

recursais e nos juízos de execução fiscal. No âmbito do TRT4, o

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP foi instituído

pela Portaria nº 1.322, de 22 de março de 2017. Segundo o art. 1º

da Portaria nº 1.322/2017, o NUGEP é unidade permanente do

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, sendo vinculado à Vice

-Presidência. O NUGEP será supervisionado por uma Comissão

Gestora, composta pelo Vice-Presidente do Tribunal, que a

coordenará, pelo Presidente da Comissão de Jurisprudência e pelo

Desembargador Presidente da Seção Especializada em Execução

(art. 1º, § 1º, da Portaria nº 1.322/2017). O NUGEP será composto

por, no mínimo, 04 (quatro) servidores ocupantes de cargos de

provimento efetivo do quadro de pessoal do Tribunal, dos quais pelo

menos 75% (setenta e cinco por cento) devem possuir graduação

em Direito, com representantes da Secretaria-Geral Judiciária, da

Assessoria de Recurso de Revista e da Assessoria de Gestão

Estratégica (art. 1º, § 2º, da Portaria nº 1.322/2017). Consoante o §

3º do art. 1º da Portaria nº 1.322/2017, serão convidados a

participar das reuniões da Comissão Gestora do NUGEP um

representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela

Seccional do Rio Grande do Sul, e um representante do Ministério

Público do Trabalho, indicado pela Procuradoria Regional da 4ª

Região. Outrossim, conforme o art. 2º da Portaria nº 1.322/2017,

além das atribuições previstas no art. 7º da Resolução nº 235/2016

do CNJ, compete ao NUGEP do TRT da 4ª Região: a) disponibilizar,

no sítio do tribunal na internet, banco de dados pesquisável com os

registros eletrônicos dos temas para consulta pública, com

informações padronizadas de todas as fases percorridas dos

incidentes de resolução de demandas repetitivas, de uniformização

de jurisprudência e de assunção de competência; b) criar grupo de

representativos, para monitoramento dos recursos que tipifiquem a

controvérsia, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal e ao

Tribunal Superior do Trabalho, por força dos artigos 1.036, § 1°, do

Código de Processo Civil e 896-C, § 4°, da CLT; c) o envio de

dados por formulário eletrônico até a completa integração do

tribunal ao sistema Web Service, nos termos do art. 14 da

Resolução nº 235/2016.

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. 8.1.

NORMAS INTERNAS (fonte: TRT4). No âmbito do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região a norma interna que

regulamenta os precatórios e as obrigações de pequeno valor é o

Provimento nº 04/2008. 8.2. JUÍZO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO,

EXECUÇÃO E PRECATÓRIOS (JACEP) - ATUAL JUÍZO

AUXILIAR DE EXECUÇÃO E PRECATÓRIOS (JAEP) (fonte:

TRT4). O Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e Precatórios -

JACEP foi instituído pela Portaria Conjunta nº 7868/2014, sendo

composto de três Seções: Seção de Conciliação, Seção de

Execução e Pesquisa Patrimonial e Seção de Precatórios. Não

obstante, a atuação do Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução e

Precatórios - JACEP, na prática, remonta a 2003, quando o Tribunal
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Regional da 4ª Região, pela Resolução nº 08/2003, implantou o

Juízo Auxiliar de Conciliação na Execução contra a Fazenda

Pública, estruturado pela Portaria nº 5.427/2003, a fim de enfrentar

o passivo de precatórios pendentes de pagamento. Incumbe ao

JACEP, dentre outras providências, promover os atos necessários à

quitação dos débitos trabalhistas sujeitos aos regimes de precatório

e de requisição de pequeno valor da União, podendo determinar a

correção de inexatidões materiais, vinculadas à utilização de critério

em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial e

propor e conduzir audiências de conciliação, homologar acordos,

decidir sobre questões suscitadas pelas partes, expedir documentos

e estabelecer e implementar o processo negocial. Em relação ao

procedimento, o TRT estabelece um canal de comunicação com os

entes da Administração Pública, viabilizando, dessa forma, a

construção de soluções para satisfazer as dívidas pendentes. As

entidades públicas devedoras podem solicitar ao TRT a realização

de audiências, por meio de petição encaminhada ao protocolo do

TRT, diretamente na Secretaria do Juízo ou, ainda, pelo endereço

eletrônico. Por meio da Portaria nº 3.260/2017, de 28 de junho de

2017, o JACEP foi transformado em Juízo Auxiliar de Execução e

Precatórios - JAEP, tendo em vista a criação dos Centros

Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas –

CEJUSC-JT, no âmbito do primeiro e segundo graus, vinculados ao

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de

Disputas (NUPEMEC-JT). O JAEP será coordenado por um ou mais

magistrados do Trabalho, titulares ou substitutos, que exercerão

essa função durante o prazo de dois anos, prorrogável uma única

vez por igual período. O JACEP iniciou suas atividades realizando

um levantamento de todos os devedores e de suas respectivas

dívidas. As informações foram organizadas indicando o número de

entidades devedoras por jurisdição, o número de precatórios

pendentes de pagamento, o número de processos com acordo em

andamento, a ocorrência, ou não, de preterição, o número de

obrigações de pequeno valor consignadas em precatório, e os

valores totais devidos. Para cada uma das entidades devedoras foi

aberto um expediente de controle, equivalente aos autos de um

processo, na qual são armazenadas todas as informações

relevantes aos procedimentos negociais. Realizados os estudos

necessários para o início das atividades de negociação, passou-se

a elaborar formas de convencer os representantes das entidades

municipais devedoras a participarem do Juízo Auxiliar de

Conciliação, bem como facilitar a quitação de suas dívidas,

excetuando-se o que era consignado como OPV (Obrigações de

Pequeno Valor), e incluindo-se todos os precatórios vencidos. Para

o início das negociações, utilizou-se o contato via ligação telefônica

visando a apresentação do Juízo, sua finalidade, além de relatar a

situação das pendências, convidando os representantes das

entidades devedoras para que comparecessem em audiência,

realizada na respectiva jurisdição, dando um caráter itinerante ao

JACEP (atualmente a atividade itinerante está restrita em face das

restrições orçamentárias). A solução para o passivo consiste em

celebrar acordos para que a entidade devedora repasse verbas

mensais, destinadas a uma conta bancária judicial específica (no

Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal), para, com os

recursos f inanceiros al i  depositados, enfrentar a dívida,

permanecendo o Juízo encarregado da administração de tal conta,

responsabilizando-se pela realização dos pagamentos que

envolvem distintas e específicas atividades, pois além da correção e

atual ização dos cálculos, com veri f icação das parcelas

componentes da dívida, também se procedem às retenções fiscais

e aos recolhimentos previdenciários. Os pagamentos eram

realizados nas respectivas jurisdições, nas situações de itinerância.

Atualmente, os valores são transferidos para as respectivas

jurisdições. Em dezembro de 2009, por força da Emenda

Constitucional nº 62/2009, foi instituído o regime especial, no qual

os Municípios e os Estados que possuíssem dívidas vencidas na

data da publicação da referida emenda, 09/12/2009, fariam o

pagamento dos seus precatórios mediante o regime especial. O

Estado do Rio Grande do Sul, observando a nova regra

constitucional, editou ato optando pelo repasse de 1,5% de sua

receita líquida, e o Decreto nº 47.470, de 13/10/2010, que autorizou

o pagamento de precatórios pela ordem crescente de valores. Os

valores são repassados ao Tribunal de Justiça do Estado,

responsável pelo gerenciamento das contas do regime especial.

Além da Administração Estadual, vários municípios estão efetuando

repasses ao Tribunal de Justiça para liquidação de seus

precatórios, sendo o pagamento realizado pelo Tribunal de origem,

observada a ordem cronológica. Os Tribunais do Estado assinaram

Termo de Convênio – nº 020/2012, renovado a cada 12 meses, em

agosto de cada ano, que estabelece lista única para os municípios e

lista individual (uma para cada Tribunal) para os precatórios da

esfera estadual. Entretanto, atualmente, em função da Consulta nº

5292-39.2013.2.00.0000, realizada pelo Tribunal de Justiça do

Estado do Mato Grosso do Sul ao Conselho Nacional de Justiça, o

repasse mensal feito pelo Estado do Rio Grande do Sul, por meio

do Tribunal de Justiça do Estado, ao TRT4, foi suspenso, em agosto

de 2016, até que aquele Tribunal passe a pagar os precatórios

correspondentes ao orçamento que já estava sendo pago pelo TRT.

A única exceção, quanto à suspensão determinada, é em relação

ao pagamento preferencial por motivo de doença e idade, nos

termos do art. 100, § 2º, da Constituição Federal (no TRT estão

sendo pagas as preferências de 2015). Foi informado pela
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Assessoria do JAEP que o Comitê Gestor das Contas Especiais de

pagamento de precatórios deliberou que o Termo de Convênio será

renovado este ano com listagem separada para os tribunais, uma

vez que o Tribunal de Justiça e o TRT já estão equiparados, para

fins de pagamento, em relação aos exercícios financeiros. Em

relação aos municípios que não estão sujeitos ao regime especial, a

cada exercício é efetuado o controle dos entes que não honraram o

pagamento. O JACEP, atual JAEP, realiza audiências com os

municípios devedores com o intuito de solucionar o passivo

existente. Aos municípios são concedidos prazos para quitação das

dívidas, ou um parcelamento a curto prazo, quando o montante das

dívidas for considerável, antes dos procedimentos inerentes a

possível sequestro. O JAEP promove, ainda, audiências com os

municípios incluídos no regime especial para, mediante repasses

diretos ao TRT (art. 24-A da Resolução nº 115/2010 – acordo direto

com devedor), solucionar o passivo em prazo menor do que o

estabelecido pela Emenda Constitucional nº 62/2009. Nos anos de

2015 e 2016 foram realizadas audiências com todos os municípios,

incluídos no regime comum de pagamento (art. 100 da CF), com

dívida vencida. Todos os municípios quitaram suas dívidas ou

efetuam repasses mensais para a satisfação da dívida. Atualmente,

o mesmo procedimento está sendo adotado em relação às

entidades que não quitaram a dívida com vencimento em

31/12/2016. Todas já foram oficiadas e quase a totalidade quitou

integralmente o débito. Audiências estão sendo realizadas com

aquelas cujos débitos remanescem. Foram informados os seguintes

dados em relação ao ano de 2016: Precatórios autuados e

analisados – 1.701, requisições de pequeno valor autuadas e

analisadas – 415, precatórios formalizados – 1.535, requisições de

pequeno valor formalizadas – 387, precatórios requisitados –

exercício 2016 – 1.492, precatórios devolvidos à origem por

pagamento – 1.221, precatórios – petições recebidas, analisadas e

despachadas – 1.640, RPVs pagas – 367, valor total pago - RPV

esfera federal CSJT – SOF – R$ 9.653.452,11 e Valor total pago -

precatórios – R$ 201.335.560,79. Verificou-se, ainda, que o Estado

do Rio Grande do Sul, mediante a Lei nº 14.751/2015, em 15 de

outubro de 2015, instituiu a Câmara de Conciliação de Precatórios,

com competência para compor, mediante acordo direto com os

credores, o pagamento de precatórios devidos pelo Estado do Rio

Grande do Sul, suas autarquias e fundações. Acordos têm sido

realizados, com apresentação do Termo de Acordo ao TRT que,

após análise dos autos e dos termos do acordo, homologa o ajuste

e expede o respectivo alvará. A Câmara é coordenada pela

Procuradoria-Geral do Estado, que propõe ao credor o pagamento

do crédito com deságio de 40%. A Procuradoria-Geral do Estado,

mediante publicação no Diário Oficial do Estado, convoca o credor

para que manifeste seu interesse em receber seus créditos com

deságio e informa o prazo para resposta. A manifestação de

interesse deve ser apresentada por formulário eletrônico, disponível

no sítio da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul

(PGE/RS) e na internet, no prazo determinado no edital de

convocação. Essa convocação é feita respeitada a ordem de

antiguidade dos precatórios. Os credores de precatórios devem

aguardar a convocação. A Portaria Conjunta nº 7.089/2016

prorrogou a designação dos Juízes do Trabalho Luis Henrique Bisso

Tatsch e Eduardo Batista Vargas para atuarem no Juízo Auxiliar de

Conciliação, Execução e Precatórios - JACEP, atual JAEP. 8.3.

ENTES PÚBLICOS SUJEITOS AO REGIME ESPECIAL E AO

REGIME COMUM PARA O CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

(fonte: TRT4). Estão sujeitos ao regime especial (Emendas

Constitucionais nºs 62/2009 e 94/2016)  para cumprimento de

precatórios, totalizando 5.809 precatórios, no valor de R$

1.378.362.501,48, os seguintes entes públicos: Município de

Lagoão (1 precatório – R$ 15.791,61); Município de Miraguai (1

precatório – R$ 17.651,77); Município de São Sebastião do Cai (1

precatório – R$ 19.643,57); Município de Campo Novo (1 precatório

– R$ 20.925,30); Município de Santo Expedito do Sul (1 precatório –

R$ 24.743,09); Município de Sobradinho (2 precatórios – R$

32.254,08); Município de Capão do Leão (1 precatório – R$

33.700,80); Município de Nova Hartz (2 precatórios – R$ 35.928,99);

Município de Trindade do Sul (1 precatório – R$ 36.314,20);

Município de Arroio Grande (1 precatório – R$ 40.539,24); Município

de Cacequi (2 precatórios – R$ 42.146,39); Município de Itaara (1

precatório – R$ 42.977,42); Município de Girua (2 precatórios – R$

52.224,10); Município de Tupancireta (3 precatórios – R$

55.172,06); Município de Nova Prata (1 precatório – R$ 55.546,45);

Município de São Gabriel (1 precatório – R$ 59.571,17); Município

de Encruzilhada do Sul (1 precatório – R$ 59.849,60); Município de

Salto do Jacui (1 precatório – R$ 60.690,92); Município de Santo

Antônio das Missões (2 precatórios – R$ 66.231,21); Município de

Viamão (1 precatório – R$ 75.345,97); Município de Canela (2

precatórios – R$ 78.172,26); Município de Candiota (5 precatórios –

R$ 9.885,91); Município de São Vicente do Sul (1 precatório – R$

98.894,47); Município de Arroio dos Ratos (2 precatórios – R$

122.284,39); Município de Herval (6 precatórios – R$ 122.826,81);

Município de Nonoai (1 precatório – R$ 128.361,15); Município de

Torres (5 precatórios – R$ 146.554,13); Município de Barra do

Ribeiro (2 precatórios – 155.079,18); Município de Catuipe (6

precatórios – R$ 155.246,94); Município de Tapes (2 precatórios –

R$ 156.465,56); Município de São Luiz Gonzaga (2 precatórios –

158.752,45); Município de Piratini (1 precatório – R$ 158.976,69);

Município de Camaquã (2 precatórios – R$ 163.770,12); Município
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de Santo Cristo (3 precatórios – R$ 189.798,82); Município de

Cachoeira do Sul (7 precatórios – R$ 261.411,84); Município de

Palmeira das Missões (6 precatórios – R$ 263.776,13); Município de

São Jose das Missões (1 precatório – R$ 276.875,38); Município de

Taquari (8 precatórios – R$ 307.149,43); Município de Redentora

(16 precatórios – R$ 349.537,42); Município de São Lourenço do

Sul (10 precatórios – R$ 359.590,34); Município de Espumoso (10

precatórios – R$ 408.914,76); Município de Maximiliano de Almeida

(3 precatórios – R$ 421.032,43); Município de Tenente Portela (10

precatórios – R$ 435.265,50); Município de Dom Pedrito (5

precatórios – R$ 437.035,80); Município de Terra de Areia (4

precatórios – R$ 445.390,91); Instituto de Pesos e Medidas do

Estado do Paraná (3 precatórios – R$ 562.578,03); Município de

Cidreira (4 precatórios – R$ 589.842,80); Município de Cruz Alta (10

precatórios – R$ 590.746,85); Município de Portão (8 precatórios –

R$ 611.934,79); Município de Quarai (5 precatórios – R$

628.170,61); Município de São Jeronimo (10 precatórios – R$

639.197,22); Município de Pinheiro Machado (15 precatórios – R$

671.654,49); Município de Cerrito (2 precatórios – R$ 713.883,15);

Município de General Câmara (9 precatórios – R$ 766.623,71);

Município de Itaqui (33 precatórios – R$ 777.715,21); Município de

Caçapava do Sul (7 precatórios – R$ 836.988,49); Município de

Santana do Livramento (26 precatórios – R$ 861.204,41); Município

de São Borja (5 precatórios – R$ 891.261,57); Município de

Alvorada (13 precatórios – R$ 981.410,70); Município de Bom Jesus

(23 precatórios – R$ 1.031.928,42); Município de Sertão (11

precatórios – R$ 1.057.880,13); Município de Campo Bom (20

precatórios – R$ 1.086.236,42); Município de Cachoeirinha (16

precatórios – R$ 1.087.672,98); Município de Rolante (23

precatórios – R$ 1.230.237,73); Município de Taquara (28

precatórios – R$ 1.417.757,16); Município de São Leopoldo (40

precatórios – R$ 1.538.163,29); Município de Charqueadas (35

precatórios – R$ 1.588.199,22); Município de São Francisco de

Assis (32 precatórios – R$ 1.819.885,08); Município de Parobe (29

precatórios – R$ 1.872.812,23); Município de Coronel Bicaco (19

precatórios – R$ 2.273.085,44); Município de Rio Pardo (24

precatórios – R$ 2.535.880,41); Município de Vacaria (47

precatórios – R$ 2.551.807,90); Município de Novo Hamburgo (61

precatórios – R$ 2.672.399,89); Município de Santa Rosa (37

precatórios – R$ 3.024.024,92); Município de Santa Vitoria do

Palmar (112 precatórios – R$ 3.627.248,96); Município de Santo

Antônio da Patrulha (75 precatórios – R$ 3.783.199,63); Município

de Butiá (161 precatórios – R$ 5.783.513,38); Município de São

Leopoldo(44 precatórios – R$ 6.857.792,88); Município de Bagé

(118 precatórios – R$ 7.061.075,46); Município de Porto Alegre (77

precatórios – R$ 8.280.189,04); Município de Gravataí (26

precatórios – R$ 8.813.704,03); Município de Triunfo (132

precatórios – R$ 9.317.787,69); Município de Rio Grande (192

precatórios – R$ 13.706.940,20); Município de Esteio (148

precatórios – R$ 13.798.950,72); Município de Canoas (72

precatórios – R$ 15.002.202,58); Município de Santa Maria (41

precatórios – R$ 16.432.582,19); Município de Passo Fundo (256

precatórios – R$ 28.276.319,58); Município de Sapucaia do Sul (283

precatórios – R$ 30.654.674,59); Município de Uruguaiana (431

precatórios – R$ 74.631.271,03); Município de Pelotas (738

precatórios – R$ 180.869.223,12); e Estado do Rio Grande do Sul

(2.161 precatórios – R$ 907.815.166,39). Os demais entes públicos

encontram-se no regime comum para pagamento de seus

respectivos precatórios, totalizando 396 precatórios pendentes de

pagamento, no valor total de R$ 175.826.249,69. São eles:

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari -

Consisa –Vrt (1 precatório – R$ 136.979,90); Consórcio Público da

Associação dos Municípios do Litoral Norte (17 precatórios – R$

2.638.135,03); Município de Alecrim (1 precatório – R$ 123.062,40);

Município de Alegrete (4 precatórios – R$ 226.087,15); Município de

Ametista do Sul (3 precatórios – R$ 264.104,99); Município de

Antônio Prado (1 precatório R$ 27.201,13); Município de Arroio do

Sal (1 precatório – R$ 68.023,76); Município de Barão de Cotegipe

(1 precatório – R$ 73.613,77); Município de Barra do Quarai (4

precatórios – R$ 112.961,75); Município de Bom Retiro do Sul (6

precatórios – R$ 278.291,95); Município de Canguçu (1 precatório –

R$ 145.895,72); Município de Carlos Barbosa (4 precatórios – R$

172.469,79); Município de Casca (2 precatórios – R$ 433.203,75);

Município de Caxias do Sul (2 precatórios – R$ 68.971,18);

Município de Cerro Largo (4 precatórios – R$ 152.480,90);

Município de Chapada (2 precatórios – R$ 601.758,86); Município

de Colorado (1 precatório – R$ 27.948,86); Município de Crissiumal

(2 precatórios – R$ 191.709,86); Município de Cruzeiro do Sul (3

precatórios – R$ 67.556,74); Município de Derrubadas (1 precatório)

– R$ 67.202,30; Município de Erechim (13 precatórios – R$

938.372,25); Município de Ernestina (2 precatórios – R$

108.916,03); Município de Erval Grande (3 precatórios – R$

176.784,77); Município de Erval Seco (9 precatórios – R$

121.572,33); Município de Fazenda Vilanova (1 precatório – R$

44.888,69); Município de Fontoura Xavier (1 precatório – R$

54.757,11); Município de Forquetinha (1 precatório – R$ 37.217,18);

Município de Fortaleza dos Valos (1 precatório – R$ 416.115,11);

Município de Frederico Westphalen (1 precatório – R$ 33.572,85);

Município de Garibaldi (2 precatórios – R$ 236.993,94); Município

de Horizontina (1 precatório – RS 229.539,03); Município de

Igrejinha (1 precatório – R$ 52.361,27); Município de Ijui (1

precatório – R$ 513.765,08); Município de Imigrante (8 precatórios –
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R$ 309.636,76); Município de Jaguarão (1 precatório – R$

11.739,23); Município de Júlio de Castilhos (1 precatório – RS

15.388,35); Município de Lagoa Vermelha (1 precatório – R$

37.990,41); Município de Lajeado (38 precatórios – R$

3.249.791,81); Município de Lavras do Sul (2 precatórios – R$

88.060,37); Município de Marau (6 precatórios – R$ 2.123.208,87);

Município de Marques de Souza (6 precatórios – R$ 159.522,33);

Município de Monte Carlo (1 precatório – R$ 11.620,93); Município

de Montenegro (2 precatórios – R$ 155.279,15); Município de

Mostardas (1 precatório – R$ 22.914,24); Município de Nova

Esperança do Sul (1 precatório – R$ 226.172,68); Município de

Nova Petrópolis (2 precatórios – R$ 90.571,08); Município de Novo

Xingu (1 precatório – R$ 113.553,08); Município de Osorio (1

precatório – R$ 86.295,72); Município de Panambi (2 precatórios –

R$ 146.368,98); Município de Pedro Osorio (3 precatórios – R$

729.663,16); Município de Picada Café (1 precatório – R$

14.168,45); Município de Planalto (1 precatório – R$ 92.037,13);

Município de Roque Gonzales (3 precatórios – R$ 101.616,92);

Município de Sagrada Família (1 precatório – R$ 74.610,86);

Município de Santa Cruz do Sul (3 precatórios – R$ 449.778,73);

Município de São Francisco de Paula (5 precatórios – R$

1.157.965,45); Município de São Jose do Norte (4 precatórios – R$

366.955,89); Município de São Nicolau (3 precatórios – R$

851.628,75); Município de São Sepe (1 precatório – R$ 96.884,53);

Município de Sapiranga (8 precatórios – R$ 520.897,34); Município

de Severiano de Almeida (1 precatório – R$ 8.852,85); Município de

Tapera (1 precatório – R$ 84.615,63); Município de Teutonia (12

precatórios – R$ 288.455,44); Município de Tramandaí (1 precatório

– R$ 56.505,11); Município de Travesseiro (8 precatórios – R$

229.469,75); Município de Três de Maio (1 precatório – R$

20.212,21); Município de Tucunduva (1 precatório – R$ 18.997,00);

Município de Venâncio Aires (1 precatório – R$ 11.266.439,56);

Município de Vila Maria (1 precatório – R$ 50.329,16); Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos (34 precatórios – R$

13.787.606,37); Hospital de Clínicas de Porto Alegre (25 precatórios

– R$ 4.261.150,19); Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (66

precatórios – R$ 45.836.137,64); e União (39 precatórios – R$

79.770.642,15). 8.4. REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DOS

PRECATÓRIOS E DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

(fonte: TRT4). Segundo informação do Tribunal Regional, a União

cumpre, no prazo legal, a obrigação de pagamento. O Estado do

Rio Grande do Sul está no regime especial de pagamento e cumpre

as regras estabelecidas pela EC nº 62/2009. Os Municípios estão

divididos entre aqueles incluídos no regime especial (Emendas

Constitucionais nºs 62/2009 e 94/2016) e aqueles regidos pelo

artigo 100 da Constituição Federal (regime comum), que estão

sendo contatados pelo JAEP para quitação das dívidas. O Estado

do Rio Grande do Sul é o maior devedor: 2.161 precatórios

pendentes de pagamento,  tota l izando a dív ida de R$

907.815.166,39. A seguir, o Município de Pelotas, com precatórios

em atraso desde o exercício de 1998, dívida de R$ 180.869.223,12

(738 precatórios em aberto). Em terceiro lugar encontra-se o

Município de Uruguaiana, com 431 precatórios aguardando

quitação, dívida de R$ 74.631.271,03. Foi informado, por fim, que,

em relação às RPV's federais, não há atraso no pagamento. Quanto

às RPV’s das esferas estadual e municipal, decorrido o prazo, o

Juiz da Execução determina o sequestro via BacenJud. 8.5.

PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO, EXPEDIDOS E

CUMPRIDOS E VALORES RESGATADOS VIA PRECATÓRIO

NOS ANOS DE 2015 E 2016 (fonte: TRT4). 8.6.1. PRECATÓRIOS

AGUARDANDO PAGAMENTO. Até 20 de junho de 2017, a

quantidade atual de precatórios aguardando pagamento é de 6205,

totalizando R$ 1.554.188.751,17, sendo 4933 precatórios com prazo

vencido, no importe de R$ 1.270.700.169,55 e 1272 com prazo por

vencer (exercício 2017), no importe de R$ 283.488.581,62. Do

montante dos precatórios vencidos, 44 estão inscritos no regime

comum, totalizando R$ 14.991.833,33, e 4.889 estão no regime

especial, alcançando a soma de R$ 1.255.708.336,22. 8.6.2.

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E CUMPRIDOS NOS ANOS DE

2015 E 2016 (fonte: TRT4). No ano de 2015  foram formalizados

1422 e quitados 1270 precatórios. No ano de 2016 foram

formalizados 1535 e quitados 1315 precatórios. 8.6.3. VALORES

RESGATADOS VIA PRECATÓRIO NOS ANOS DE 2015 E 2016

(fonte: TRT4). No ano de 2015 , o valor total resgatado via

precatórios foi de R$ 208.416.053,55, correspondente à esfera: 1)

Federal: R$ 107.796.226,18; 2) Estadual: R$ 65.402.696,61; e 3)

Municipal: R$ 35.215.116,76. No ano de 2016 , o valor total

resgatado via precatórios foi de R$ 196.105.625,89 correspondente

à esfera: 1) Federal: R$ 124.349.150,77; 2) Estadual: R$

34.450.476,72; e 3) Municipal: R$ 37.303.982,40 (em relação aos

entes federais estão incluídas as entidades equiparadas: EBCT,

Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Hospital Nossa Senhora da

Conceição). 8.6. REQUISIÇÕES FEDERAIS DE PEQUENO

VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS NOS ANOS DE 2015 e 2016

(fonte: TRT4). No ano de 2015  foram formalizadas e quitadas 272

requisições de pequeno valor. No ano de 2016 foram formalizadas

e quitadas 367 requisições de pequeno valor.  8.7. CONTROLE DO

PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte:

TRT4). No que tange às RPV's federais, o Juízo Auxiliar de

Execução e Precatórios - JAEP mantêm controle sobre o número de

requisições autuadas e pagas no TRT. Em relação às RPV's das

esferas estadual e municipal, foi informado que são encaminhadas
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diretamente pelo Juiz da Execução às respectivas entidades

devedoras, sendo que, nesse caso, o controle do pagamento seria

possível a partir do desenvolvimento de ferramenta para análise dos

itens 362, 364, 365, 367, 368, 369 e 370 (e itens respectivos do

PJe) no Sistema e-Gestão. 8.8. DISPONIBILIZAÇÃO DAS LISTAS

DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

NO SÍTIO ELETRÔNICO (fonte: TRT4). No site do Tribunal

Regional do Trabalho, estão disponíveis para consulta as listas de

precatórios, por entidade devedora, e a legislação pertinente. Em

relação às requisições de pequeno valor da esfera federal também

há a disponibilização dos dados pertinentes (ação originária, data

da atuação, nome do beneficiário e órgão executado). 8.9.

REPASSE DE RECURSOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E

INSTITUIÇÃO DE COMITÊ GESTOR DAS CONTAS ESPECIAIS

(fonte: TRT4). O Tribunal Regional do Trabalho mantém contato

com o Tribunal de Justiça mediante correspondência eletrônica,

enviando regularmente arquivos informatizados com a relação de

precatórios e respectivos valores. Quase que diariamente o Tribunal

de Justiça anuncia que vai disponibilizar valores para pagamento de

precatórios de determinado município e solicita os valores

atualizados. A Seção de Precatórios efetua a atualização dos

precatórios e expede as guias nos valores correspondentes. Envia

as respectivas guias para o Tribunal de Justiça que determina a

transferência. Para cada entidade, a Seção de Precatórios abriu

uma conta judicial. Recebido o recurso, a Secretaria da Seção de

Precatórios faz a última análise dos autos e efetua o pagamento,

dando baixa do precatório da lista de pendentes. Neste momento, é

enviado ao Tribunal de Justiça novo arquivo informatizado, para que

aquele tribunal reordene a lista com a ordem de pagamentos. Foi

instituído o Comitê Gestor das Contas Especiais no âmbito do

Estado. A última reunião do referido comitê ocorreu em 08/06/2017,

tendo sido indicados para expedição de portaria de designação,

como representantes do TRT4, os Drs. Luis Henrique Bisso Tatsch

(titular) e Eduardo Batista Vargas (suplente). 8.10. OBSERVÂNCIA

À RECOMENDAÇÃO Nº 39/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE

JUSTIÇA – CNJ (fonte: TRT4): Segundo informação do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região, a Recomendação nº 39/2012

do CNJ é cumprida integralmente.

9.  ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL.  9 .1 .

ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL (ORGANIZAÇÃO

INTERNA). A Corregedoria Regional é órgão do Tribunal Regional

do Trabalho da 4ª Região. Os cargos de Corregedor Regional e de

Vice-Corregedor Regional compõem a direção do Tribunal. A

Secretaria da Corregedoria Regional é integrada pelas Assessorias

Administrativa, Jurídica e Técnico-Operacional, todas sob a

coordenação do Secretário da Corregedoria. Integra, ainda, a

Secretaria da Corregedoria Regional o Gabinete do Desembargador

eleito Corregedor. Os Cargos em Comissão e as Funções

Comissionadas vinculadas à Secretaria da Corregedoria Regional

estão distribuídos entre as assessorias, na forma do Provimento nº

247 de 10 de dezembro de 2015, com as alterações do provimento

nº 248 de 29 de fevereiro de 2016. 9.2. CORREIÇÕES PARCIAIS

AUTUADAS E SOLUCIONADAS EM 2015 E 2016. No ano de

2015 foram autuadas e solucionadas 35 (trinta e cinco) correições

parciais (6 improcedentes, 15 indeferidas liminarmente, 1

procedente, 4 procedentes em parte, 2 desistências, 4 rejeitadas, 3

extintas). No ano de 2016  foram autuadas e solucionadas 57

(cinquenta e sete) correições parciais (7 improcedentes, 31

rejeitadas, 2 indeferidas liminarmente, 5 procedentes, 2 procedentes

em parte, 1 desistência, 6 arquivadas e 3 extintas). 9.3. PEDIDOS

DE PROVIDÊNCIA AUTUADOS E SOLUCIONADOS EM 2015 E

2016. No ano de 2015  foram autuados e solucionados 259

(duzentos e cinquenta e nove) pedidos de providência (30

improcedentes, 155 procedentes, 22 arquivados, 40 extintos por

perda de objeto, 1 desistência, 7 arquivamentos, 3 procedentes em

parte e 1 extinto). No ano de 2016 foram autuados e solucionados

237 (duzentos e trinta e sete) pedidos de providências (126

procedentes, 9 procedentes em parte, 49 arquivados, 42

improcedentes e 11 extintos por perda de objeto). 9.4.

PROVIMENTOS EDITADOS NO BIÊNIO 2015/2016. No ano de

2015 foram editados 2 (dois) provimentos da Corregedoria, quais

sejam: 1) Provimento nº 246 de 23 de Junho de 2015 - Altera as

disposições contidas na Seção VII, das "Eleições para Comissões

Permanentes do TRT", da Consolidação de Provimentos da

Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região; e 2) Provimento nº 247 de 10 de Dezembro de 2015 -

Aprova o Regulamento Interno da Corregedoria Regional do

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e revoga os

Provimentos da Corregedoria Regional nº 234, de 13 de dezembro

de 2010; nº 242, de 19 de abril de 2013, e nº 245, de 19 de agosto

de 2013; e 10 (dez) Provimentos Conjuntos, quais sejam: 1)

Provimento Conjunto nº 01 de 27 de Março de 2015  -

Regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a

utilização dos sistemas que integram a Central de Serviços

Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis ; 2)

Provimento Conjunto nº 02 de 07 de Abril de 2015  - Estabelece

concurso de remoção simultânea e sucessiva de Juízes Titulares

entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da

antiguidade na classe ; 3) Provimento Conjunto nº 03 de 22 de

Junho de 2015 -  Regulamenta a ut i l ização do módulo

Cadastramento da Liquidação e Execução - CLE, disponível no PJe

-JT, no âmbito do primeiro grau da Justiça do Trabalho da 4ª
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Região; 4) Provimento Conjunto nº 04 de 06 de Julho de 2015 -

Define a obrigatoriedade de utilização do meio eletrônico para o

envio de requerimentos e comunicações internas na Justiça do

Trabalho da 4ª Região e revoga o Provimento Conjunto nº 07/2010,

da Presidência e da Corregedoria Regional ; 5) Provimento

Conjunto nº 05 de 07 de Agosto de 2015 - Adia as datas de início

do cadastramento no módulo Cadastramento da Liquidação e

Execução - CLE, Disponível no PJe-JT, estabelecidas no Anexo

Único do Provimento Conjunto nº 03/2015, da Presidência e da

Corregedoria Regional; 6) Provimento Conjunto nº 06 de 31 de

Agosto de 2015 - Disciplina a alienação judicial eletrônica de que

trata o art. 689-A do Código de Processo Civil e dá outras

providências; 7) Provimento Conjunto nº 07 de 29 de Setembro

de 2015 - Regulamenta a concessão de férias aos juízes de

primeiro grau no âmbito da 4ª Região da Justiça do Trabalho nos

meses de janeiro e fevereiro de 2016 ; 8) Provimento Conjunto nº

08 de 29 de Outubro de 2015  - Fixa a data do término da greve

dos empregados em estabelecimentos bancários ; 9) Provimento

Conjunto nº 09 de 29 de Outubro de 2015 - Redefine as datas de

início do cadastramento no módulo Cadastramento da Liquidação e

Execução – CLE, disponível no PJe-JT, estabelecidas no Anexo

Único do Provimento Conjunto nº 03/2015, da Presidência e da

Corregedoria Regional; e 10) Provimento Conjunto nº 10 de 18 de

Dezembro de 2015 -  Revoga os Provimentos Conjuntos da

Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região nº 08/2011, nº 04/2014 e nº 12/2014. No ano

de 2016 foram editados 6 (seis) provimentos da Corregedoria, quais

sejam: 1) Provimento nº 248, de 29 de fevereiro de 2016  – Altera

o Provimento nº 247/2015, que aprovou o Regulamento Interno da

Corregedoria Regional; 2) Provimento nº 249, de 07 de março de

2016 – Altera a redação do inciso I do artigo 143 da Consolidação

dos Provimentos da Corregedoria Regional; 3) Provimento nº 250,

de 31 de março de 2016  – Dispõe sobre a universalização da

lotação e as designações de Juízes no âmbito da Justiça do

Trabalho da 4ª Região; 4) Provimento nº 251, de 09 de maio de

2016 – Dispõe sobre a regulamentação dos regimes de lotação nas

circunscrições de nº 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65

e 68 e que alude a Portaria nº 04/2016 desta Corregedoria

Regional; 5) Provimento nº 252, de 04 de julho de 2016  - Dispõe

sobre a realização de consulta aos Juízes do Trabalho Substitutos

lotados na Corregedoria Regional para designações de curta e de

longa duração; e 6) Provimento nº 253, de 18 de julho de 2016 -

Regulamenta a concessão de férias aos juízes de primeiro grau no

âmbito da 4ª Região da Justiça do Trabalho no mês de janeiro de

2017; e 16 (dez) Provimentos Conjuntos, quais sejam: 1)

Provimento Conjunto nº 01, de 03 de fevereiro de 2016 -

Regulamenta a utilização do módulo Cadastramento da Liquidação

e Execução - CLE, disponível no PJe-JT, no âmbito do primeiro

grau da Justiça do Trabalho da 4ª Região; 2) Provimento Conjunto

nº 02, de 03 de fevereiro de 2016 - Suspende os prazos

processuais em andamento no âmbito do Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região em decorrência do forte temporal que atingiu

o Município de Porto Alegre; 3) Provimento Conjunto nº 03, de 03

de fevereiro de 2016  - Suspende o atendimento externo e as

audiências no Prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região e no Foro Trabalhista de Porto Alegre, em decorrência do

forte temporal que atingiu o Município; 4) Provimento Conjunto nº

04, de 03 de fevereiro de 2016 - Suspende os prazos processuais

no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em

decorrência do forte temporal que atingiu o Município de Porto

Alegre e dá outras providências; 5) Provimento Conjunto nº 05, de

22 de março de 2016  - Altera o Provimento Conjunto nº 13/2014,

que regulamenta os procedimentos a serem adotados no âmbito da

Justiça do Trabalho da 4ª Região em virtude da implantação do PJe

-JT, revoga o Provimento Conjunto nº 11/2013 da Presidência e da

Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região e dá outras providências; 6) Provimento Conjunto nº 06,

de 06 de abril de 2016  - Disciplina os procedimentos a serem

adotados pelas Varas do Trabalho relativos à atuação da Seção de

Perícias em processos que tramitam pelo PJe-JT; 7) Provimento

Conjunto nº 07, 29 de março de 2016  - Institui a Certidão

Eletrônica dos Feitos Trabalhistas no âmbito da Justiça do Trabalho

da 4ª Região, regulamenta sua expedição e dá outras providências;

8) Provimento Conjunto nº 08, de 04 de abril de 2016 - Revoga os

Provimentos Conjuntos da Presidência e da Corregedoria Regional

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nº 10/2011, 05/2012,

01/2014 e 03/2014; 9) Provimento Conjunto nº 09, de 11 de maio

de 2016 - Regulamenta a Semana Nacional da Conciliação

Trabalhista no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região, disciplina os procedimentos aplicáveis, e dá outras

providências; 10) Provimento Conjunto nº 10, de 04 de julho de

2016 - Altera o Provimento Conjunto n° 01/2016, que regulamenta a

utilização do módulo Cadastramento da Liquidação e Execução –

CLE, disponível no PJe-JT, no âmbito do primeiro grau da Justiça

do Trabalho da 4ª Região; 11) Provimento Conjunto nº 11, de 02

de agosto de 2016  - Define os critérios para aferição de atraso

reiterado na prolação de sentenças, para fins de pagamento da

Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição aos Juízes do

Trabalho de 1º grau de jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho

da 4ª Região, e dá outras providências; 12) Provimento Conjunto

nº 12, de 15 de agosto de 2016 - Regulamenta a Semana Nacional

da Execução Trabalhista no âmbito do Tribunal Regional do
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Trabalho da 4ª Região, disciplina os procedimentos aplicáveis, e dá

outras providências; 13) Provimento Conjunto nº 13, de 07 de

outubro de 2016  - Fixa a data do término da greve dos

empregados em estabelecimentos bancários; 14) Provimento

Conjunto nº 14, de 04 de novembro de 2016  – Disciplina a

remessa, a digitalização e a distribuição no PJe de processos

físicos encaminhados ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região para julgamento de recursos, e dá outras providências; 15)

Provimento Conjunto nº 15, de 14 de novembro de 2016 - Dispõe

sobre a fixação, a antecipação e o pagamento de honorários de

perito, de tradutor e de intérprete no âmbito da Justiça do Trabalho

da 4ª Região, quando a parte sucumbente na pretensão objeto da

perícia for beneficiária da justiça gratuita; e  16) Provimento

Conjunto nº 16, de 09 de dezembro de 2016  - Revoga o

Provimento Conjunto n° 11/2016, que define os critérios para

aferição de atraso reiterado na prolação de sentenças, para fins de

pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição

aos Juízes do Trabalho de 1º grau de jurisdição do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências. 9.5.

VARAS DO TRABALHO CORREICIONADAS EM 2015 e 2016. No

biênio 2015/2016, todas as Varas do Trabalho foram correicionadas,

conforme informação do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região. 9.6. JUIZ AUXILIAR PERMANENTE (JUIZ SUBSTITUTO

QUE ATUA VINCULADO A DETERMINADA VARA DO

TRABALHO). A Portaria nº 04, de 28 de março de 2016, estabelece

as circunscrições em que dividida a jurisdição territorial da Justiça

do Trabalho da 4ª Região, para fins de lotação dos Juízes do

Trabalho Substitutos. O regime de lotação estabelecido na 4ª

Região prevê um Juiz Substituto por Vara do Trabalho (lotação

plena), sendo que em algumas circunscrições a modalidade é de

lotação plúrima, com um Juiz Substituto atuando em duas ou mais

Varas do Trabalho. A vinculação dos processos aos Magistrados é

feita pelo sistema J1 (Juiz Titular) e J2 (Juiz Substituto), distribuídos

a l e a t o r i a m e n t e ,  c o m  c o m p e n s a ç õ e s  a u t o m á t i c a s

(impedimentos/suspeições), observando-se a classe e a natureza

dos processos. As unidades judiciárias não abrangidas pelo regime

de lotação podem, de acordo com o movimento processual e a

critério do Corregedor Regional, contar com regime de exceção.

Esse regime consiste na designação de Juiz Substituto lotado na

Corregedoria Regional para atuar na Vara do Trabalho ou Posto

Avançado por período determinado e preestabelecido previamente.

O regime de exceção é implementado em unidades judiciárias com

significativa movimentação processual, mas que não atingem os

patamares daquelas dotadas de regime de lotação, para atender

situações atípicas e/ou sazonais. A Corregedoria Regional monitora

a habitualidade da designação de pautas em cada uma das

unidades judiciárias, bem como o prazo médio de audiências (inicial

e prosseguimento) e a produção mensal de cada juiz.

Ordinariamente os Juízes Substitutos lotados fazem de 3 a 4 pautas

por semana. Durante as correições às unidades judiciárias, a

Corregedora Regional constata a assiduidade dos magistrados, o

que é especificado em item próprio do respectivo relatório. 9.7.

S I N D I C Â N C I A S ,  I N Q U É R I T O S  E  P R O C E S S O S

ADMINISTRATIVOS CONTRA MAGISTRADOS . Não foram

instauradas sindicâncias, inquéritos e/ou processos administrativos

disciplinares contra magistrados de 1º grau no último biênio. No

biênio 2015/2016 foram instauradas 16 (dezesseis) investigações

prel iminares, autuadas sob a modal idade de Processo

Administrativo (PA) e Reclamações Disciplinares (RCLDISC), com

base na Resolução nº 135/2011 do CNJ. No ano de 2017  foram

instauradas 5 (cinco) Reclamações Disciplinares (RCLDISC) e um

Processo Administrativo por Excesso de Prazo na prolação de

sentença,  ún ico  processo pendente  de so lução.  9.8 .

V I T A L I C I A M E N T O .  N O R M A S  Q U E  R E G E M  O

ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS PARA FINS

DE VITALICIAMENTO. O procedimento de vitaliciamento dos juízes

do trabalho substitutos no Tribunal Regional da 4ª Região é regido

pelo artigo 95, inciso I, da Constituição Federal, e pelo artigo 22,

inciso II, alínea “c”, da Lei Complementar nº 35/79. Seguem-se,

ainda, os procedimentos previstos na Resolução Administrativa nº

25/2008 do Tribunal Regional; no Provimento Conjunto nº 01/2014

da Corregedoria Regional e da Escola Judicial do Tribunal Regional,

tomando como parâmetro o Ato Conjunto CGJT/ENAMAT nº

01/2013, bem assim os parâmetros mínimos estabelecidos pela

Resolução nº 01/2008 da ENAMAT, com a redação alterada pelas

Resoluções nº 03/2009 e 12/2012 da ENAMAT para o Módulo

Regional da Formação Inicial dos Magistrados do Trabalho;

Resolução nº 13/2013 da ENAMAT; e as disposições do Ato

Regulamentar 07/2016 da Direção da Escola Judicial do TRT da 4ª

Região. São observados, ainda, os termos da Portaria nº 41/2015

da Corregedoria deste Regional, que delega ao Desembargador

Vice-Corregedor, a partir de 14 de dezembro de 2015, “as

atribuições pertinentes: I - ao acompanhamento, orientação,

coordenação e avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho

Substitutos vitaliciandos, egressos do último concurso público, no

exercício da atividade jurisdicional (...).”  9.9. PROCEDIMENTOS

ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE

VITALICIAMENTO. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM

TRÂMITE.  Segundo in forma o  TRT4,  o  processo de

acompanhamento e avaliação dos juízes vitaliciandos é efetuado,

por delegação, pela Vice Corregedora, em atenção ao disposto no

art. 1º, inciso I, da Portaria nº 41/2015, da Corregedoria Regional, e



2283/2017 Tribunal Superior do Trabalho
Data da Disponibilização: Quarta-feira, 02 de Agosto  de 2017

observados os critérios estabelecidos no Provimento Conjunto

01/2014 da Corregedoria e da Escola Judicial do TRT4, que

disciplina o procedimento relativo ao vitaliciamento tomando como

parâmetro o Ato Conjunto CGJT/ENAMAT nº 001, de 04/3/2013. A

Vice-Corregedoria é responsável pela formação do processo

administrativo de vitaliciamento (art. 3º do Provimento Conjunto nº

01/2014 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial) onde são

reunidas todas as informações e avaliações relativas ao juiz

vitaliciando durante o período de vitaliciamento. Os juízes em

processo de vitaliciamento enviam mensalmente, por via eletrônica,

uma listagem dos processos nos quais presidiram audiências,

proferiram sentenças e prolataram despachos fundamentados.

Dentre esses processos enviados, é feita uma análise, por

amostragem, de no mínimo cinco processos por ato. A atuação do

juiz vitaliciando em cada ato participado é avaliada, compondo um

relatório apresentado bimestralmente pela Vice-Corregedoria, com

posterior comunicação dos relatórios ao interessado por mensagem

eletrônica. No momento em que o juiz vitaliciando completa 1 (um)

ano de exercício da magistratura, é elaborado, no prazo de 30

(trinta) dias, parecer parcial, a partir de informações obtidas no

período, contando com a participação da Escola Judicial, que

encaminha à Vice-Corregedoria relatório realizado pelo juiz

orientador designado pelo Conselho Consultivo da Escola Judicial.

Do relatório parcial é dado conhecimento ao juiz vitaliciando, pela

via eletrônica, com prazo de 10 (dez) dias para manifestação, o qual

é juntado ao processo administrativo. Após completado 1 (um) ano

e 6 (seis) meses de exercício da magistratura, é apresentado

relatório final conjunto pela Vice-Corregedoria e pelo Diretor da

Escola Judicial, no prazo de 60 dias, avaliando se o juiz vitaliciando

atende aos critérios previstos nos artigos 2º, 5º e 6º do Provimento

Conjunto 01/2014 da Corregedoria Regional e da Escola Judicial do

Tribunal Regional. O expediente individual de vitaliciamento é

instruído com o parecer parcial da Vice-Corregedoria, com o

parecer final conjunto da Vice-Corregedoria e do Diretor da Escola

Judicial, e relatório final do Conselheiro Relator, aprovado pelo

Conselho Consultivo da Escola Judicial e enviado à Vice-

Corregedoria até dezoito meses após a posse do magistrado. Nos

pareceres parcial e final consideram-se as informações do

Conselheiro Relator da Escola Judicial, emitido com base no

relatório do Juiz Orientador do magistrado vitaliciando, e relatórios

contendo a participação, aproveitamento e frequência do juiz

vitaliciando em cursos de formação e eventos de capacitação;

relatório fornecido pela Assessoria de Juízes, contendo os períodos

de atuações e afastamentos do juiz vitaliciando; certidão fornecida

pela Secretaria da Corregedoria Regional, acerca de ocorrências

que eventualmente envolvam o juiz vitaliciando; planilhas e gráficos

estatísticos de produtividade, compilados pela Vice-Corregedoria a

partir dos dados de produção mensal fornecidos pela Corregedoria

Regional. Em sendo favorável o parecer final conjunto, a Vice-

Corregedoria, de imediato o submete à deliberação do Órgão

Especial, observada a hipótese prevista no art. 13, §§ 1º e 2º, do

Provimento Conjunto nº 01/2014 da Corregedoria Regional e da

Escola Judicial (“A ocorrência de fato que justifique o não-

vitaliciamento após a decisão do Órgão Especial, ou que tenha se

tornado conhecido pelo Corregedor Regional após aquela decisão

ensejará a reabertura do procedimento de vitaliciamento. A

reabertura do procedimento de vitaliciamento impõe, antes de sua

reapreciação pelo Órgão Especial, a intimação do juiz vitaliciando

para manifestação, em 10 (dez) dias”).  Se desfavorável o parecer

final, poderá o juiz manifestar-se, em dez dias, antes do

encaminhamento do expediente ao Órgão Especial. Acolhido o

parecer final pelo Órgão Especial, confirmando o vitaliciando no

cargo de Juiz do Trabalho Substituto, é dada ciência da decisão ao

juiz por mensagem eletrônica. Atualmente, tramitam no Tribunal

Regional 5 (cinco) processos de vitaliciamento: 1) Bruno Feijó

Siegmann (PA nº 0000585-26.2017.5.04.0000, autuado em

01.02.2017) – tomou posse no TRT em 19.12.2016; 2) Caroline

Bitencourt Colombo (PA nº 0000586-11.2017.5.04.0000, autuado

em 01.02.2017) - tomou posse no TRT em 19.12.2016; 3) Mariana

Vieira da Costa (PA nº 0000588-78.2017.5.04.0000, autuado em

01.02.2017) – tomou posse no TRT em 19.12.2016; 4) Camila

Tesser Wilhelms (PA nº 0002978-21.2017.5.04.0000, autuado em

15.05.2017) – tomou posse no TRT em 28.04.2017, oriunda do TRT

da 15ª Região (onde entrou em exercício em 17.11.2016) por

permuta triangular com o Dr. Igo Zany Nunes Corrêa, juiz do

trabalho substituto do TRT4, para idêntico cargo no TRT da 11ª

Região e com a Dra. Luiza Helena Roson, juíza do trabalho

substituta no TRT da 11ª Região, para idêntico cargo no TRT da 15ª

Região. 9.10. JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS EM

PROCESSO DE VITALICIAMENTO QUE PARTICIPARAM DO

CURSO DE FORMAÇÃO INICIADA NA ESCOLA NACIONAL DE

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADO DO

TRABALHO. O Tribunal Regional informou que todos os juízes do

trabalho substitutos que estão em processo de vitaliciamento neste

Tribunal participaram do 22º Curso de Formação Inicial na

ENAMAT, em Brasília-DF, de 02 a 25 de maio de 2017, à exceção

da juíza Camila Tesser Wilhelms, que participou do 21º CFI

ENAMAT, de 21 de novembro a 16 de dezembro de 2016, não

havendo ocorrências a registrar. 9.11. RECOMENDAÇÃO OU

O B S E R V A Ç Ã O  D O  C O R R E G E D O R  R E G I O N A L  A O

VITALICIAMENTO DOS MAGISTRADOS DA REGIÃO. A par das

disposições do Provimento Conjunto 01/2014 da Corregedoria
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Regional e da Escola Judicial, que regulamenta os procedimentos a

serem observados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da

4ª Região nos procedimentos de vitaliciamento, e da Portaria nº

41/2015 da Corregedoria Regional, que delega à Vice-Corregedoria

as atribuições pertinentes ao acompanhamento, orientação,

coordenação e avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho

Substitutos vitaliciandos, não há recomendações ou observações da

Corregedoria Regional acerca do vitaliciamento dos magistrados na

4ª Região. Da análise física dos processos de vitaliciamento,

verificou-se que a Vice-Corregedoria da 4ª Região observa, de

forma regular, as normas e diretrizes necessárias ao vitaliciamento

dos magis t rados.  9.12.  CONTROLE DE SENTENÇAS

PENDENTES DE JULGAMENTO. A análise dos dados constantes

do sistema e-Gestão permitiu verificar que, no âmbito do TRT4, há

um número considerável de juízes que apresentam atrasos

expressivos na prolação de sentenças. Informou a Corregedoria

Regional que sua forma de atuação para controle destes atrasos se

dá da seguinte forma: constatado prazo vencido na publicação de

sentenças por meio de inspeção correcional é determinado, no

próprio relatório, a imediata regularização em se tratando de poucos

processos em atraso; na hipótese de resíduo maior, determina-se a

abertura de processo administrativo para cobrança do magistrado,

com possibilidade de apresentação de plano de trabalho. De outra

parte, também são realizados controles mensais, mediante consulta

aos sistemas informatizados da Corregedoria, como o IMC

(Informativo Mensal da Corregedoria) onde, constatado prazo

vencido, é oportunizado ao magistrado a imediata regularização da

pendência ou a apresentação de plano de trabalho. Neste contexto,

verificou-se que mesmo após a Corregedoria Regional oportunizar a

esses magistrados a regularização de suas pendências nos moldes

acima transcritos, alguns deles continuam com acúmulo

considerável de processos com prazo vencido para prolação de

sentença, não tendo sequer apresentado plano de trabalho ou

cumprido aqueles planos já existente, são eles: Adriana Seelig

Gonçalves, Alexandre Schuh Lunardi, André Ibaños Pereira, Átila da

Rold Roesler, Carla Sanvicente Vieira, Carlos Alberto May, Carolina

Cauduro Dias de Paiva, Eliane Covolo Melgarejo, Flávia Cristina

Padilha Vilandi, Giovani Martins de Oliveira, Gustavo Fontoura

Vieira, Horismar Carvalho Dias, Janaina Saraiva da Silva, João

Batista Sieczkowski Martins Viana, José Frederico Sanches

Schulter, Lenara Aita Bozzetto, Lila Paula Flores França, Luciana

Bohm Stahnke, Luis Antônio Mecca, Márcia Carvalho Barrili,

Maurício Schimit Bastos, Oswaldo Antônio da Silva Stocker, Paulo

André de França Cordovil, Rachel de Souza Carneiro, Rafaela

Duarte Costa, Rodrigo de Almeida Tonon, Sheila dos Reis Mondin

Engel, Themis Pereira de Abreu e Tiago Mallmann Sulbach. 9.13.

RESIDÊNCIA DOS MAGISTRADOS. CRITÉRIOS PARA

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA FORA DA

SEDE DA JURISDIÇÃO . O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região editou a Resolução Administrativa nº 10/2013, segundo a

qual o juiz titular de vara do trabalho deve residir na respectiva

sede, salvo se diversamente for autorizado pelo Órgão Especial. A

Corregedoria Regional, periodicamente, em especial quando das

remoções, verifica os endereços informados pelos magistrados e a

respectiva lotação, alertando-os, em caso de divergência, da

necessidade de requerer a correspondente autorização, nos termos

da Resolução Administrativa nº 10/2013. A Corregedora Regional

encaminha o processo de autorização para distribuição com as

informações prestadas pela Secretaria da Corregedoria, onde

constam: a distância entre a sede da jurisdição e o endereço

residencial informado pelo magistrado, afastamentos, reclamações

e/ou incidentes correcionais julgados procedentes, processos

pendentes de julgamento, número de pautas semanais e a

produção do magistrado. Atualmente, 30 (trinta) juízes titulares

residem fora da sede da jurisdição, estando todos autorizados para

tanto, nos termos da Resolução Administrativa nº 10/2013. São

eles: Alexandre Schuh Lunardi, titular da 2ª Vara do Trabalho de

Novo Hamburgo, residente na cidade de Porto Alegre, (Processo:

0001871-44.2014.5.04.0000); Ben-hur Silveira Claus, titular da

Vara do Trabalho de Carazinho, residente na cidade de Canela,

(Processo: 0087900-15.2005.5.04.0000); Bernarda Nubia Toldo,

titular da 1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, residente na

cidade de São Leopoldo (Processo: 0005629-02.2012.5.04.00005);

Candice Von Reisswitz, titular da 2ª Vara do Trabalho de Gravataí,

residente na cidade de Porto Alegre (Processo: 0006519-

67.2014.5.04.0000); Carlos Alberto May, titular da Vara do

Trabalho de Alvorada, residente na cidade de Porto Alegre

(Processo: 0003960-74.2013.5.04.0000); Cíntia Edler Bitencourt,

titular da 1ª Vara do Trabalho de Gravataí, residente na cidade de

Porto Alegre (Processo: 0003953-14.2015.5.04.0000); Eduardo de

Camargo, titular da 1ª Vara do Trabalho de Taquara, residente na

cidade de Porto Alegre (Processo: 0090900-23.2005.5.04.0000);

Fabiane R. da Silveira Trindade Emery, titular da 1ª  Vara do

Trabalho de Canoas, residente na cidade de Porto Alegre

(Processo: 0007254-37.2013.5.04.0000); Ingrid Loureiro Irion,

titular da 4ª Vara do Trabalho de Canoas, residente na cidade de

Porto Alegre (Processo: 005762-44.2012.5.04.0000); Ivanildo Vian,

titular da Vara do Trabalho de Três Passos, residente na cidade de

Frederico Westphalen (Processo: 0009241-45.2012.5.04.0000);

Janaina Saraiva da Silva, titular da 2ª Vara do Trabalho de São

Leopoldo, residente na cidade de Porto Alegre (Processo: 0003706-

04.2013.5.04.0000); José Luiz Dibe Vescovi, titular da 2ª Vara do
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Trabalho de Taquara, residente na cidade de Porto Alegre

(Processo: 0090800-68.2005.5.04.0000); José Renato Stangler,

titular da Vara do Trabalho de Soledade, residente na cidade de

Soledade (Processo: 01212-2005-000-04-00-5); Lila Paula Flores

França, titular da 1ª Vara do Trabalho de Esteio, residente na

cidade de Porto Alegre (Processo: 0008244-57.2015.5.04.0000);

Lina Gorczevski, titular da Vara do Trabalho de Montenegro,

residente na cidade de Bento Gonçalves (Processo:0003130-

06.2016.5.4.0000); Luis Carlos Pinto Gastal, titular da Vara do

Trabalho de Arroio Grande, residente na cidade de Pelotas

(Processo: 0003215-55.2017.5.04.0000); Luís Fettermann Bosak,

titular da 3ª Vara do Trabalho de Taquara, residente na cidade de

Porto Alegre (Processo: 01403-2005-000-04-00-7); Luís Henrique

Bisso Tatsch, titular da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga,

residente na cidade de Porto Alegre (Processo: 0002164-

09.2017.5.04.0000); Márcia Carvalho Barrili, titular da 4ª Vara do

Trabalho de Gravataí, residente na cidade de Porto Alegre

(Processo: 0000724-51.2012..5.04.0000); Neusa Libera Lodi,

titular da 2ª Vara do Trabalho de 2ª Sapucaia do Sul, residente na

cidade de Porto Alegre (Processo: 0090600-61.2005.5.04.0000);

Patrícia Dornelles Peressutti, titular da Vara do Trabalho de

Viamão, residente na cidade de Porto Alegre (Processo: 0004768-

45.2014.5.04.0000); Patrícia Helena Alves de Souza, titular da 1ª

Vara do Trabalho de Sapiranga, residente na cidade de Taquara

(Processo: 0002817-45.2016.5.04.0000), Raquel Nenê Santos,

titular da 2ª Vara do Trabalho de 2ª Santa Rosa, residente na cidade

de Santo Ângelo (Processo: 0003853-30.2013.5.4.0000); Rogério

Donizete Fernandes, titular da 1ª Vara do Trabalho de Estrela,

res idente na c idade de Lajeado (Processo:  0001276-

45.2014.5.04.0000); Rosane Marlene de Lemos, titular da 5ª Vara

do Trabalho de Novo Hamburgo, residente na cidade de Esteio

(Processo: 0006653-94.2014.5.04.0000); Rosiul de Freitas

Azambuja, titular da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo,

residente na cidade de Porto Alegre (Processo: 0082500-

20.2005.5.04.0000); Rubens Fernando Clamer dos Santos

Junior, titular da 4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo, residente

na cidade de Porto Alegre (Processo: 0003188-48.2012.5.04.0000);

Simone Maria Nunes Kunrath, titular da 2ª Vara do Trabalho de

Cachoeirinha, residente na cidade de Porto Alegre (Processo:

0088700-43.2005.5.04.0000); Simone Oliveira Paese, titular da 2ª

Vara do Trabalho de Canoas, residente na cidade de Porto Alegre

(Processo: 0007881-07.2014.5.04.0000); Simone Silva Ruas,

titular da 1ª Vara do Trabalho de Rio Grande, residente na cidade

de Pelotas (Processo: 01861-2007-000-04-00-8); e Volnei de

Oliveira Mayer, titular da Vara do Trabalho de Estância Velha,

residente na cidade de Nova Petrópolis (Processo: 0001850-

05.2013.5.04.0000). Analisando os autos físicos dos processos

administrativos acima citados, constatou-se que as autorizações

ocorreram em observância às normas pertinentes. No entanto, a

partir da Resolução Administrativa nº 10/2013 do TRT4, tornou-se

exigência para a concessão da residência fora dos limites da

jurisdição do juiz titular da vara do trabalho que “não sejam

excedidos, injustificadamente, os prazos legais para prolação das

decisões” (artigo 3º, inciso IV), o que não está sendo observado

pelos juízes Alexandre Schuh Lunardi, Carlos Alberto May,

Janaina Saraiva da Silva, Lila Paula Flores França, Márcia

Carvalho Barilli e Rosane Marlene de Lemos , que estão

acumulando, a mais de noventa dias, mais de 50 processos com

prazo vencido.

10. ESCOLA JUDICIAL. 10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS

(fonte: TRT4). A Escola Judicial foi fundada em dezembro de 2006,

por meio da Resolução Administrativa TRT4 16/06. Seu

regulamento está previsto na Resolução Administrativa TRT4 03/07,

que dispõe sobre finalidades e estrutura da entidade, bem como

sobre as atribuições de sua Direção, Vice-Direção, Coordenação

Acadêmica, Secretaria Administrativa e dos Serviços de Formação

e Aperfeiçoamento e de Documentação e Pesquisa. 10.2.

NATUREZA (fonte: TRT4). A Escola Judicial é órgão do Tribunal

Regional do Trabalho da 4a Região. Vincula-se à Presidência desse

Tribunal. Não tem fins lucrativos e possui autonomia didático-

científica. Participa do Sistema Integrado de Formação da

Magistratura do Trabalho – SIFMT, previsto no Estatuto da Escola

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do

Trabalho – ENAMAT. 10.3. ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA

E DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO (fonte: TRT4).

Atualmente, o Diretor e a Vice-Diretora da Escola são,

respectivamente, os Desembargadores Alexandre Corrêa da Cruz e

Carmen Izabel Centena Gonzalez, empossados em 11 de

dezembro de 2015. A Coordenação Acadêmica está a cargo do Juiz

Leandro Krebs Gonçalves, cuja posse ocorreu em 13 de dezembro

de 2015. A Vice-Coordenadora Acadêmica é a Juíza Raquel

Hochmann de Freitas, empossada em 27 de março de 2017. O

Conselho Consultivo da Escola Judicial apresenta a seguinte

composição: Beatriz Zoratto Sanvicente, Desembargadora

Aposentada do TRT4, empossada em dezembro de 2015; Joaquina

Charão Barcelos Toschi, Desembargadora do TRT4, empossada

em dezemdro de 2015; Leandro Krebs Gonçalves, Juiz do Trabalho

do TRT4, empossado em dezembro de 2015; Max Carrion

Brueckner, Juiz do Trabalho do TRT4, empossado em dezembro de

2015; João Paulo Lucena, Desembargador do TRT4, empossado

em dezembro de 2016; Tânia Regina da Silva Reckziegel,

Desembargadora do TRT4, empossada em dezembro de 2016;
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Gustavo Friedrich Trierweiler, Juiz do Trabalho do TRT4,

empossado em dezembro de 2016; e Raquel Hochmann de Freitas,

Juíza do Trabalho do TRT4, empossada em dezembro de 2016.

10.4. ELEIÇÃO E PERIODICIDADE DA DIRETORIA (fonte: TRT4).

Diretor e Vice-Diretor da Escola Judicial são eleitos pelo Tribunal

Pleno do TRT4 para exercício do mandato por 02 anos. Essa

eleição, segundo o Regimento Interno do TRT4, é precedida por

consulta não vinculativa a todos os Desembargadores e Juízes de

1º grau (art. 16, §§1º e 14). Coordenador e Vice-Coordenador

Acadêmicos são escolhidos pelo Conselho Consultivo, entre seus

próprios membros, por ocasião de sua primeira reunião após a

eleição da Diretoria. Os membros do Conselho Consultivo da Escola

Judicial são eleitos para o exercício do mandato de 02 anos, sendo

permitida uma recondução. A metade dos membros titulares do

Conselho, bem como os conselheiros suplentes, têm mandato

coincidente com o da Direção da Escola, renovando-se a outra

metade dos membros titulares do Colegiado, nos anos pares, por

ocasião da segunda sexta-feira útil de dezembro. A partir de

dezembro de 2017, com base em eleições agendadas para o

próximo mês de outubro, o Conselho Consultivo da Escola Judicial

passará a contar, em sua composição, com a participação adicional

de dois servidores estáveis do Tribunal. 10.5. PROJETO

PEDAGÓGICO (fonte: TRT4). A Escola Judicial - do TRT4 possui

Projeto Pedagógico. 10.6. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS

MATERIAIS E HUMANOS (fonte: TRT4). A estrutura física da

Escola Judicial e os recursos materiais de que dispõe ensejam

funcionamento pleno. Apesar de enxuto, em consideração às

demandas crescentes por planejamento, organização e execução

de atividades formativas, o quadro de pessoal permite o

cumprimento de sua atribuição constitucional. Atualmente, o quadro

de pessoal da Escola Judicial conta com 7 (sete) servidores na

Secretaria Executiva; 5 (cinco) servidores no Serviço de Formação

e Aperfeiçoamento; e 5 (cinco) servidores no Serviço de

Documentação e Pesquisa. A entidade, ademais, conta com 4

(quatro) estagiários. Proposta de estrutura mínima de recursos

humanos encaminhada à Presidência do Tribunal pela Escola

Judicial, presentes os termos do art. 13 da Resolução CNJ

159/2012, ainda não logrou atendimento. 10.7. CURSOS DE

FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS (fonte: TRT4).

Está sendo realizado o 6º Módulo Regional de Formação Inicial, que

iniciou em 20 de dezembro de 2016 para 6 Juízes Substitutos,

advindos de concurso, que tomaram posse em 19-12-2016. O 6º

Módulo foi dividido em 3 fases: de 20 de dezembro de 2016 a 08 de

janeiro de 2017 (1ª fase); de 09 de janeiro a 28 de abril de 2017 (2ª

fase) e de 29 de maio a 30 de junho (3ª fase). Os 6 Juízes em

processo de vitaliciamento realizaram, em Brasília, o 22º CFI da

ENAMAT de 02 a 26 de maio de 2017. A terceira fase do 6º Módulo

ainda está em andamento. 10.8. EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS

ANOS DE 2015 E 2016 (fonte: TRT4). No ano 2015  foram

realizadas 80 Ações de Formação de Magistrados, 24 Ações de

Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores na Área Jurídica, 39

Ações de Aperfeiçoamento de Servidores na Área Jurídica e 7

Grupos de Estudo destinados aos Magistrados. No ano 2016, foram

realizadas 69 Ações de Formação de Magistrados, 37 Ações de

Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores na Área Jurídica, 30

Ações de Aperfeiçoamento de Servidores na Área Jurídica e 6

Grupos de Estudo destinados aos Magistrados. No ano 2017 foram

realizadas 19 Ações de Formação de Magistrados, 14 Ações de

Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores na Área Jurídica, 10

Ações de Aperfeiçoamento de Servidores na Área Jurídica e 7

Grupos de Estudo dest inados aos Magis t rados.  10.9.

CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (fonte:

TRT4). Nos termos do art. 2º, I a III, da Resolução Administrativa

TRT4 03/07, a Escola Judicial promove a capacitação de

magistrados e de servidores. Atualmente, sua atuação está voltada,

principalmente, para a qualificação de magistrados e dos servidores

ligados à atividade-fim da instituição, qual seja, a prestação

jurisdicional. Ante a iminente incorporação do Setor de Capacitação

da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal, contudo, a Escola

Judicial passará a responder, também, pelo aperfeiçoamento

profissional dos servidores ligados às atividades-meio da Instituição.

10.10. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE . Segundo informações

prestadas, o grau de participação dos magistrados nas atividades

de formação continuada poderia ser mais expressivo, conforme

dados estatísticos informados na resposta ao item 10.13. A principal

dificuldade ao incremento dessa participação passa pela conciliação

entre os tempos destinados pelo magistrado à qualificação

profissional e ao atendimento das exigências inerentes à jurisdição.

A carga de trabalho é considerada o principal empecilho ao

adequado envolvimento dos Magistrados nas atividades de

formação. A realização concentrada das atividades em Porto

Alegre, ante a distância da Capital até outras Comarcas, também

representa óbice que a Escola Judicial, entretanto, vem buscando

superar por meio do processo de sua própria interiorização. A

Escola Judicial adota diferentes estratégias reservadas ao

incremento da participação dos magistrados em suas atividades de

formação. O desenvolvimento de seu plano anual de atividades, por

exemplo, busca compreender temáticas que sejam do efetivo

interesse dos magistrados, consoante pesquisa realizada junto a

seu público-alvo. Como fator de incentivo adicional ao engajamento

em atividades de qualificação profissional, a Escola Judicial, nos

termos da lei, suporta gastos alusivos a deslocamento e à
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hospedagem de magistrados. A divulgação dos eventos da Escola

Judicial faz-se com a maior precedência possível, de molde a

facilitar seu agendamento pelos juízes. A notícia de um mesmo

evento, com efeito, ocorre não apenas às vésperas de sua

realização, mas também por meio da contínua veiculação dos

calendários semestral e mensal de atividades escolares. De igual

forma, a reserva de horários alternativos aos de sexta-feira para a

realização de eventos de formação, como ao final da tarde de

quintas-feiras, concorre para o estímulo à adesão de juízes aos

eventos de formação. Além disso, a Escola Judicial vem

aumentando o número de cursos oferecidos na modalidade a

distância, bem como daqueles que são disponibilizados na

Midiateca de Aprendizagem Autodirigida da EJ Virtual, cujo acervo

contempla vídeos produzidos desde o ano de 2010, de livre acesso

a nossos Magistrados e Servidores. Finalmente, a Escola Judicial

mantém e organiza a atividade de grupos de estudo compostos por

magistrados e servidores, conforme previsão de seu Ato

Regulamentar 03/17. Esses grupos, atualmente em número de 10,

constituem espaço de produção de conhecimento compartilhado e

colaborativo, envolvendo mais de 60 juízes e de 10 servidores.

10.11. MÉDIA DE HORAS SEMESTRAIS GASTAS PELOS

M A G I S T R A D O S  E M  A T I V I D A D E S  D E  F O R M A Ç Ã O

CONTINUADA. Para fins de registro de atividades de formação

continuada de Magistrados, são consideradas – além das horas dos

cursos – outras como Direção, Coordenação e participação no

Conselho Consultivo da Escola Judicial, docência em atividades

para Magistrados e Orientação de Juízes Vitaliciandos. Dessa

forma, a Escola dispõe de duas informações: a primeira, envolvendo

somente atividades formativas; e a segunda, envolvendo todas as

atividades que são consideradas para fins de formação continuada.

Somente atividades formativas: Ano 2015  (Considerados os

dados de 31/12/2015, de 283 Magistrados): 1º semestre: média de

14,78 horas semestrais por magistrado; e 2º semestre, média de

11,55 horas semestrais por magistrado. Ano 2016 (Considerados

os dados de 31/12/2016, de 293 Magistrados): 1º semestre: média

de 6,56 horas semestrais por magistrado; e 2º semestre, média de

15,94 horas semestrais por magistrado. Ano 2017 (Considerados

os dados de 31/05/2017, de 291 Magistrados): 1º semestre: média

de 5,63 horas semestrais por magistrado. Todas as atividades

válidas para formação continuada: Ano 2015  (Considerados os

dados de 31/12/2015, de 283 Magistrados): 1º semestre: média de

17,56 horas semestrais por magistrado; 2º semestre, média de

13,40 horas semestrais por magistrado. Ano 2016 (Considerados

os dados de 31/12/2016, de 293 Magistrados): 1º semestre: média

de 8,21 horas semestrais por magistrado; 2º semestre, média de

17,56 horas semestrais por magistrado. Ano 2017 (Considerados

os dados de 31/05/2017, de 291 Magistrados): 1º semestre: média

de 5,72 horas semestrais por magistrado. Existem atividades que

são consideradas para fins de formação continuada que estão se

desenvolvendo ao longo do semestre. No entanto, ainda não

constam dos números oficiais, pois o registro das horas-aula se dá

ao final do semestre, no dia 15 de julho de 2017. 10.12. META

11/2013 DO CNJ. A Escola Judicial é responsável pelo controle do

cumprimento da meta 11 dos Magistrados, enquanto que a Seção

de Capacitação da SEGESP é responsável pelo cumprimento da

meta dos Servidores. Em relação à capacitação de magistrados,

sim, a meta 11/2013 do CNJ foi cumprida ainda no ano de 2013,

conforme dados: Meta Cumprida: 210 Magistrados (74%).

Magistrados que cumpriram a meta de capacitação em PJE: 218

(77%). Magistrados que cumpriram a meta de capacitação em

Gestão Estratégica: 211 (75%). Informamos, ainda, que a

capacitação para magistrados do TRT4 na ferramenta PJe

prosseguiu nos anos de 2014 e de 2015.

11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB.  Há questão

administrativa pendente entre o Tribunal Regional da 4ª Região e o

MPT, relativa ao Processo Administrativo nº 0000307-

25.2017.5.04.0000 em que a Procuradoria do Trabalho no Município

de Santa Maria solicita informações nos autos da Notícia de Fato nº

000023.2017.04.002/0, que trata sobre a obra de reforma realizada

no Foro de Santa Maria - operários de empresa contratada

laborando no telhado do prédio sem EPIs. A Secretaria de

Manutenção e Projetos notificou a Procuradoria do Trabalho no

Município de Santa Maria acerca do atendimento das providências,

conforme informações da Coordenadoria de Manutenção e

Instalações Prediais. Existem, ainda, duas questões administrativas

pendentes entre a OAB e o Tribunal Regional da 4ª Região,

conforme se verifica dos seguintes processos:  Processo

Administrativo nº 0002401-43.2017.5.04.0000 iniciado a partir do

Ofício nº 098/2017 da Subseção de Rio Grande da Ordem dos

Advogados do Brasil, que contém reivindicações da advocacia local

acerca da atual situação dos prédios em que estão instaladas as 04

(quatro) Varas do Trabalho de Rio Grande, propondo a locação de

um prédio único para abrigá-las, e outras sugestões alternativas. O

processo está suspenso, aguardando deliberação, após ter sido

certificado nos autos que relativamente à área de atuação da

Corregedoria, a Corregedora Regional fez contato com o Diretor do

Foro Trabalhista de Rio Grande, solicitando que sejam adotadas

medidas que possam reduzir a ocorrência de audiências de forma

concomitante nas Varas que estão instaladas em prédios distintos,

em prejuízo aos jurisdicionados, e que o magistrado em questão

referiu estar se empenhando no sentido de equacionar os

problemas resultantes do funcionamento das unidades judiciárias do
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referido Foro em prédios separados, inclusive no tocante à

realização das audiências; e, Processo Administrativo nº 0002805

-31.2016.5.04.0000 que foi iniciado a partir do Ofício nº 0620/2016

GP – OAB/RS, pelo qual o Conselho Seccional do Rio Grande do

Sul requer alteração do Regimento Interno deste Tribunal para que

seja assegurado atendimento prioritário às gestantes, lactantes e

acompanhadas por bebês de colo em audiências, sessões de

julgamento, atendimento em cartórios, e outros. Referido processo

está com a Comissão de Regimento Interno desde 16.05.2016.

Deve-se registrar, no entanto, que a Presidência do Tribunal oficiou

ao Ministério Público Federal, em julho de 2015, visando ao

ajuizamento de ação contra os advogados Izabel Cristina Cipriano

de Almeida e Christhian Naranjo de Oliveira. Ademais, houve

reiteração ao MPF sobre o andamento do inquérito policial no

corrente ano, por meio do Of. 433/2017/SGP. Por outro lado, não

existe qualquer representação contra advogados pelo Tribunal ou

contra magistrados pela OAB.

12. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES. 12.1.

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL.  O Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região, em resposta às recomendações inseridas

na Ata de Correição Ordinária anterior, realizada no período de 15 a

19 de junho de 2015, informou que a determinação de que nos

processos que tramitam pelo sistema do PJe-JT, tão logo

ultrapassada, nos gabinetes dos desembargadores, a breve fase

denominada 'triagem inicial', seja imediatamente acionada a tarefa

ensejadora do movimento correspondente à conclusão do feito para

decisão, qual seja, “atribuir concluso ao magistrado”, foi objeto de

reunião, ocorrida em 03.06.2015, entre o Juiz Auxiliar da

Presidência, Dr. Ricardo Fioreze, e os Assessores dos

Desembargadores e Chefes de Gabinete, ocasião em que estes

receberam orientação sobre o correto uso do PJe-JT no tocante ao

andamento "conclusão ao magistrado". Após a referida reunião, os

dados estatísticos extraídos do sistema e-Gestão já mostraram que

a questão foi quase regularizada, circunstância essa que foi,

inclusive, reconhecida pelo Corregedor-Geral na parte descritiva da

Ata de Correição. Não obstante a isso, a Presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região, em 31.07.2015, enviou e-mail

para os Desembargadores e Juízes Convocados, com cópia para os

Assessores e Chefes de Gabinete, solicitando a adoção das

providências necessárias para o imediato cumprimento da

recomendação. Observou que o "extrator", desde outubro/2016,

contabiliza o prazo a partir da data da distribuição do processo ao

Gabinete para os processos de natureza recursal, e não mais da

conclusão. Isso não ocorre com os processos de natureza originária

do TRT4, quando o prazo é contado a partir da efetiva conclusão.

12.2. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA. A Presidência do

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região prestou as seguintes

informações: a) em cumprimento à recomendação de redistribuição

de servidores do quantitativo de pessoal das varas do trabalho em

que se constatou excesso para o fim de suprir o deficit nas varas do

trabalho indicadas, consultou servidores das unidades que

apresentavam excedentes sobre o interesse de deslocamento para

unidades que apresentavam deficit de pessoal. Não houve

interessados na movimentação proposta. Diante disso,

alternativamente, a Administração do TRT da 4ª Região propôs que

na medida em que servidores de unidades que estão acima do

limite de lotação estabelecido pela Resolução nº 63/2010 (CSJT)

deixarem de nelas atuar, por remoção ou qualquer tipo de vacância,

suas vagas não serão repostas na origem, mas direcionadas para

unidades identificadas com lotação abaixo da faixa mínima prevista

pela referida Resolução, o que deverá, a médio e longo prazo,

adequar todas as unidades deste Regional à previsão do

estabelecido pela norma do CSJT; b) a recomendação referente à

lotação dos servidores dos Postos Avançados nas respectivas varas

-mãe foi atendida em 27-07-2015, com a expedição dos atos de

remoção de todos os servidores até então lotados nos Postos

Avançados desta Justiça do Trabalho da 4ª Região (Capão da

Canoa, Dom Pedrito, Itaqui, Marau, Nova Prata, Panambi, São

Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Taquari e Tramandaí) para

as Varas do Trabalho às quais se vinculam (varas-mãe), conforme

d i s p o s t o  n o  P r o c e s s o  A d m i n i s t r a t i v o  n o  0 0 0 4 5 1 0 -

98.2015.5.04.0000. Além disso, registramos que o lançamento da

carga processual dos Postos Avançados está computado nas Varas

do Trabalho a que são vinculados, na forma no Provimento nº

02/2015 (CGJT); c) a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho

da 4ª  Região,  em 31.07.2015,  enviou e-mai l  para os

Desembargadores e Juízes convocados, com cópia para os

Assessores e Chefes de Gabinete, informando que, conforme

ajustado na reunião institucional ocorrida em 03.07.2015, a

interrupção do gozo de férias somente poderá ocorrer na hipótese

de comprovada "necessidade imperiosa do serviço" e desde que

"imprescindível à prestação jurisdicional", sendo consignado no

requerimento a devida motivação. Este Tribunal defere em casos

excepcionais a interrupção de férias, mediante a devida motivação e

desde que imprescindível à prestação jurisdicional, levando em

conta a crescente demanda de processos e a necessidade da

manutenção da pauta de sessões de julgamento, inclusive com

recomendação de designação de sessões extraordinárias (item

4.2.5 da última correição). A presente recomendação foi incluída no

respectivo formulário de interrupção, no qual o magistrado deve

consignar a devida motivação do pedido de interrupção; d) a

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em
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31.07.2015, enviou e-mail aos gestores das áreas judiciárias e

administrativas da Justiça do Trabalho da 4ª Região, solicitando a

diligente atuação no incentivo e na cobrança do uso do crachá de

identificação por todos os servidores nas dependências da Justiça

do Trabalho da 4ª Região. A partir de 19.09.2016, o TRT da 4ª

Região passou a entregar, na entrada do complexo do Prédio-Sede,

que inclui também o Prédio Administrativo, crachás específicos para

advogados, prestadores de serviços e demais visitantes. O objetivo

do controle de acesso é aumentar a segurança interna nas

dependências, facilitando a identificação dos frequentadores. Os

servidores da Segurança Institucional e os vigilantes terceirizados

estão autorizados pela Presidência a abordar quem não estiver de

crachá, entregando a este servidor ou estagiário um crachá com a

inscrição “Provisório”. A Portaria n° 8.305/2015 foi alterada pela

Portaria n° 4.651/2016, estendendo a obrigatoriedade do uso de

crachás aos advogados e visitantes; e e) a Presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região, em 31.07.2015, enviou e-mail a

cada um dos Presidentes dos Órgãos Judicantes do TRT da 4ª

Região, com cópia para as Secretarias das Turmas e Sessões

Especializadas, solicitando o empenho e o esforço para a

designação de sessões extraordinárias destinadas ao julgamento

dos processos que se encontram aguardando a inclusão em pauta,

de modo a debelar, até 30 de setembro deste ano, o elevado

resíduo do 2º grau. 12.3. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA

REGIONAL. A Corregedoria Regional do Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região informou que  foram encaminhadas

correspondências, em 14.07.2015, concedendo prazo de 60 dias

para que os Juízes que residem fora da sede da jurisdição profiram

as sentenças em processos pendentes de julgamento que estão

fora do prazo legal, levando em consideração os dados do

Informativo Mensal da Corregedoria – IMC do mês de junho de

2015. Em 23.09.2015, a Corregedoria Regional informa, por e-mail,

que os Magistrados residentes fora da sede da jurisdição e que

possuíam sentenças pendentes de julgamento há mais de 50 dias já

regularizaram sua situação ou tiveram o prazo elastecido por conta

de férias previamente aprazadas.

13. BOAS PRÁTICAS. Dentre as boas práticas adotadas no âmbito

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, destacam-se: 1 –

Sistema de Intimação com carga dos autos, cujo objetivo é o de

atender aos requerimentos da Procuradoria Regional Federal na 4ª

Região, Procuradoria Regional da União e da Procuradoria Regional

da Fazenda Nacional para ciência dos atos judiciais com a carga

dos autos físicos através de convênio com o TRT da 4ª Região. Em

funcionamento desde 2012, a sistemática agiliza os procedimentos

de intimação das procuradorias com o mínimo de erro de

encaminhamento ao destinatário do ato; 2 - Priorização das

Comunicações Internas por meio eletrônico, com a finalidade de

definir a obrigatoriedade da utilização do meio eletrônico para o

envio de requerimentos e comunicações internas na Justiça do

Trabalho, a fim de eliminar o uso do papel, levando em conta a

política de responsabilidade socioambiental do Tribunal. Além da

economia de material, como o consumo de papel e de insumos de

informática, agilizou os procedimentos de comunicação interna e

reduziu os custos com os correios; 3 - Serviço de Apoio Temporário

(SAT) – mantido pela Corregedoria Regional como forma de

reforçar a política de priorização do primeiro grau de jurisdição e

com a finalidade de auxiliar na regularização das atividades das

Secretarias das Varas do Trabalho e Postos Avançados. Com uma

equipe composta por três servidores, no ano de 2016 prestou

suporte a 26 (vinte e seis) unidades judiciárias com permanência

média de uma semana em cada. Nos casos excepcionais, foi

concedido mais de um período a uma mesma unidade.

14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. Considerando políticas afirmativas

dentro do conceito trazido pelo Ministro Ayres Britto, de que “a

reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual

com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação

afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna”;

considerando o Ato CSJT nº 419/2013, que instituiu o Programa de

Combate ao Trabalho Infantil no âmbito da Justiça do Trabalho com

o objetivo de desenvolver, em caráter permanente, ações em prol

da erradicação do trabalho infantil no Brasil e da adequada

profissionalização do adolescente; considerando o Ato Conjunto nº

21/TST.CSJT.GP.SG de 19/07/2012, que instituiu a Comissão de

Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente

do Adolescente; considerando a Resolução CNJ nº 212 de

15/12/2015, que instituiu o Fórum Nacional do Poder Judiciário para

Monitoramento e Efetividade das Demandas Relacionadas à

Exploração do Trabalho em Condições Análogas à de Escravo e ao

Tráfico de Pessoas (FONTET), com o objetivo de elaborar estudos

e propor medidas para o aperfeiçoamento do sistema judicial quanto

ao tema; considerando a Portaria CNJ Nº 5 de 15/01/2016, que cria

o Comitê Nacional Judicial de Enfrentamento à Exploração do

Trabalho em Condição Análoga à de Escravo e ao Tráfico de

Pessoas; considerando a Resolução CNJ nº 230 de 22/06/2016,

que orienta a adequação das atividades dos órgãos do Poder

Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações exaradas

pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de

Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio – entre outras

medidas – da convolação em resolução a Recomendação CNJ nº

27, de 16/12/2009, bem como da instituição de Comissões

Permanentes de Acessibilidade e Inclusão; considerando a
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Recomendação CNJ nº 27 de 16/12/2009, que recomenda aos

Tribunais relacionados nos incisos II a VII do art. 92 da Constituição

Federal de 1988 que adotem medidas para a remoção de barreiras

físicas, arquitetônicas, de comunicação e atitudinais de modo a

promover o amplo e irrestrito acesso de pessoas com deficiência às

suas dependências, aos serviços que prestam e às respectivas

carreiras, para a conscientização de servidores e jurisdicionados

sobre a importância da acessibilidade enquanto garantia ao pleno

exercício de direitos, bem como para que instituam comissões de

acessibi l idade visando ao planejamento,  e laboração e

acompanhamento de projetos e metas direcionados à promoção da

acessibilidade às pessoas com deficiência; considerando a

Resolução CNJ nº 211/2015, que institui a Estratégia Nacional de

Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário

(ENTIC-JUD); considerando a Resolução CNJ nº 201/2015, que

dispõe sobre a criação e competências das unidades ou núcleos

socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e

implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável, ao Ato

Conjunto CSJT/JT nº 24/2014, que Institui a Política Nacional de

Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho –

PNRSJT; considerando a Resolução nº 96/CSJT de 23/03/2012,

que institucionalizou o Programa Nacional de Prevenção de

Acidentes de Trabalho - Programa Trabalho Seguro - no âmbito da

Justiça do Trabalho, com o objetivo de desenvolver, em caráter

permanente, ações voltadas à promoção da saúde do trabalhador, à

prevenção de acidentes de trabalho e ao fortalecimento da Política

Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho - PNSST, e a

Resolução CSJT nº 84/2011, que dispõe sobre as diretrizes para a

realização de ações de promoção da saúde ocupacional e de

prevenção de riscos e doenças relacionados ao trabalho, bem como

regulamenta os procedimentos relacionados à ocorrência de

acidentes em serviço no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º

graus; o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região instituiu: a)

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, com o objetivo

de analisar solicitações de servidores e encaminhar as demandas

delas decorrentes e b) Plano de Logística Sustentável, cujo objetivo,

nos termos da Portaria GP/TRT4 nº 1.848/2016, é o de

implementar, disseminar e concretizar a política de responsabilidade

socioambiental no âmbito do Tribunal. Participou, ainda, das

seguintes ações: a) Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil e

de proteção ao trabalho decente do adolescente/Programa de

Combate ao Trabalho Infantil; b) Aderiu ao Fórum Estadual da

Aprendizagem Profissional no RGS em 05/2016; c) Participação na

campanha do Grupo RBS “Trabalho Infantil – Você não vê, mas

existe”; d) Realização de audiência coletiva sobre a Lei do Aprendiz,

em parceria com o MPT-RS, MTPS e o Fórum Gaúcho de

Aprendizagem Profissional, em 06/05/2016; e) 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 – 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 é a primeira

unidade envolvendo um órgão público. Tem como objetivo, oferecer

formação socioprofissional gratuita a jovens em situação de

vulnerabil idade 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; f) Realização de

seminário para erradicação do trabalho infantil em comunidades

produtoras de tabaco – “Seminário ARISE – Trabalho Infantil:

Realidades e Superações”, em 18 e 19/08/2016; g) Participação na

Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo no

Estado do RGS; h) Participação no Comitê Gestor Nacional do

Programa Trabalho Seguro/Programa Trabalho Seguro; i) Inclusão

no Plano Estratégico do Tribunal de Ação Setorial Equidade de

Gênero e Raça, com adesão ao programa nacional Pro-Equidade

de Gênero e Raça; j) Ações da Unidade Socioambiental; k) IX

Jogos da Integração da Justiça do Trabalho da 4ª Região.

II – CONCLUSÕES:

A função correicional, autêntico instrumento de controle interno no

Judiciário, é expressamente prevista no artigo 96, inciso I, alínea

"b", da Constituição Federal. Este dispositivo constitucional

estabelece que compete privativamente aos tribunais "organizar

suas secretarias e serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem

vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional

respectiva". Não obstante, o Ministro Corregedor não é, e nem deve

ser visto como um fiscal intimidador da atividade jurisdicional. Ao

contrário, deve o Corregedor ser recebido como conselheiro, que

transmite, porque mais experiente, parte do conhecimento que

adquiriu ao longo da atividade jurisdicional e da própria vida. Sua

atividade deve se l imitar mais ao bom conselho, à boa

recomendação, que a ditar os passos que devem ser dados pelo

magistrado de 2º grau. A Corregedoria, ensinou o Ministro Orlando

Teixeira da Costa, não é órgão disciplinar ou punitivo e nem de

jurisdição, mas órgão emendativo. Para ele, a "correição é uma

pedagogia", devendo ser o Magistrado Corregedor, a um só tempo,

provedor, verificador e emendador. "Para prover, o Corregedor deve

saber prever. Para verificar, deve ter experiência do órgão sob

verificação. Para emendar, deve agir como um verdadeiro

orientador". A função corregedora, dizia o I. Ministro, deve prescindir
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de medidas coercitivas e punitivas usadas normalmente na

organização e no ordenamento de uma instituição judiciária, para

valer-se da persuasão e da sugestão, como meios excepcionais,

"que operam pela força da autoridade em contraposição à

autoridade da força". Nesse passo, apresentamos as conclusões

extraídas da presente correição ordinária, valendo observar que os

dados constantes dessa ata não têm natureza de censura, mas

mera informação para que o próprio Tribunal possa definir suas

estratégias de gestão e controle:

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

4ª REGIÃO. O Regulamento Geral do TRT4 foi aprovado por meio

da Resolução Administrativa nº 23/2015, com o objetivo de definir

as atribuições das unidades judiciárias e administrativas do

Tribunal. Não obstante, no período de 2016/2017, o TRT fixou por

meio de diversos Atos, Portarias e Resoluções Administrativas,

nova estrutura das unidades de Apoio Administrativo e Judiciário da

4ª Região, com o intuito de modernizar a sua estrutura setorial, de

modo a compatibilizá-la com as recomendações instituídas pelos

Conselhos e Tribunais Superiores. Ainda assim, observou-se que,

mesmo havendo por parte da administração do Tribunal Regional a

adoção de medidas para adequação de sua estrutura administrativa

e judicial às referidas recomendações, em especial àquelas

definidas pela Resolução nº 63/2010 do CSJT, a Corte Regional

cumpre de forma parcial a citada resolução, mormente em face da

constatação de déficit de servidores no seu quadro de pessoal. Com

efeito, segundo a Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST,

seriam necessários entre 2.274 e 2.451 cargos para a composição

da 2ª instância. O TRT possuía, em maio de 2017, 1.276 servidores

em atividade. Para a composição da 1ª instância, seriam

necessários entre 2.089 e 2.233 cargos. O tribunal possuía, em

maio de 2017, 2.112 servidores em atividade nas varas e nos foros

trabalhistas. Dessa forma, o tribunal necessitaria, no total, de um

quantitativo entre 4.363 e 4.684 servidores. Em maio de 2017,

possuía 3.388 servidores em atividade, ou seja, o TRT apresenta

um índice de defasagem de servidores de 22,34% considerando o

quantitativo mínimo de servidores que deveriam compor o quadro

da referida Corte, estabelecido pela Resolução nº 63/2010 do CSJT.

Neste contexto, constatou-se que o índice de defasagem de

servidores no segundo grau - 43,88% - é um dos maiores do País.

Situação bem diferente, no entanto, é a encontrada no primeiro

grau, em que há 1% a mais de servidores lotados nas Varas do

Trabalho e Foros Trabalhistas do que o mínimo exigido pela

Resolução acima referida. Assim, embora tenha sido constatada, no

que concerne ao quadro de pessoal da estrutura do Tribunal

Regional, parcial inobservância da Resolução nº 63/2010 do CSJT,

diante da atual crise econômica do País e que refletiu nos Tribunais

Regionais por meio do corte orçamentário imposto à Justiça do

Trabalho, não há, por ora, como ser solucionado o problema do

déficit dos servidores e, consequentemente, o total atendimento das

disposições contidas na referida Resolução.

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO

TRABALHO – E-GESTÃO . O Sistema de Gerenciamento de

Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho - e

-Gestão - é ferramenta eletrônica de apoio destinada a disponibilizar

aos usuários acesso às informações relativas à estrutura

administrativa e ao exercício da atividade judiciária dos órgãos da

Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Atualmente, o

sistema consiste em ferramenta imprescindível de que dispõem o

Corregedor-Geral e os Corregedores Regionais para realizar o

controle estatístico-processual do movimento judiciário e da atuação

jurisdicional dos 1º e 2º graus da Justiça do Trabalho. O Sistema e-

Gestão é regido pelos princípios da obrigatoriedade e da presunção

da veracidade das informações disponibilizadas, sendo de

responsabilidade dos presidentes dos tribunais regionais do

trabalho a f idedignidade das in formações estat ís t icas

disponibilizadas no Sistema e-Gestão, conforme prevê o art. 133 da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho. Nesse passo, 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. É importante, ainda, relatar que, com o

apoio da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST – CESTP

-, foram identificados 297 processos pendentes de finalização em

31/5/2017 e que estavam pendentes em mais de um sistema, fase

ou vara. Também foi constatada a existência de 330 processos

pendentes de julgamento há mais de 10 anos, sendo que a maioria

deles estava aguardando a 1ª sessão de audiência. Todavia, a

Assessoria Técnico-Operacional da Corregedoria já identificou as

causas e apresentou proposta de solução, comprometendo-se,

inclusive, a encaminhar orientações às unidades para a resolução

das inconsistências.

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2016

(Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020). Resultado

da ativa participação dos tribunais regionais do trabalho sob a

coordenação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Plano

Estratégico da Justiça do Trabalho para o período 2015-2020 reflete

a preocupação do Judiciário Trabalhista em aperfeiçoar suas formas
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de atuação em prol da realização da justiça no âmbito das relações

de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da

cidadania. O Relatório Anual 2016 baseou-se nos dados extraídos

do Sistema de Gestão Estratégica - Sigest - entre os dias 23 a

25/1/2017. Os resultados demonstram os desempenhos auferidos

pelos tribunais regionais do trabalho na execução do plano, de

modo que poderão alicerçar a adoção de medidas corretivas ou de

aperfeiçoamento destinadas a promover um melhor rendimento nas

metas fixadas e, consequentemente, o cumprimento dos objetivos

estratégicos. Analisando especificamente os dados do TRT da 4ª

Região, constata-se, no geral, diminuição nos percentuais de

cumprimento das metas de 2016 em relação ao ano de 2015, tendo

o Tribunal cumprido apenas a meta relativa ao Índice de Processos

Antigos (Meta Nacional 1 do Poder Judiciário), o que exige

iniciativas focadas com o objetivo de alavancar esse resultado.

Nesse sentido, merece atenção especial a Meta 11 (Meta Nacional

5 do Poder Judiciário), cujo objetivo é promover a diminuição do

acervo dos processos de execução e que apresentou queda de

40% do índice, de 126%, em 2015, para 86%, em 2016, quando o

percentual total da Justiça do Trabalho foi de 97,13%. Sob a

perspectiva positiva, merece 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%.

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. NO 1º GRAU. 1. Fase de

Conhecimento. a. Recebidos, Solucionados e Resíduo: No ano de

2016, a 4ª Região recebeu 187.342 processos, um acréscimo de

3,4% em relação ao ano anterior e solucionou 184.043 processos,

um aumento de 10,9% em comparação com o ano de 2015,

acarretando uma taxa de produtividade de 98,2%, acima da média

nacional e da média dos TRTs de mesmo porte no período. No

período de janeiro a maio de 2017, 74.343 processos foram

recebidos e 78.180 processos foram solucionados, acarretando um

considerável aumento na taxa de produtividade para 105%. Desse

modo, o tribunal contava, em 30/06/2017, com 146.685 processos

pendentes de solução, segundo menor quantitativo entre os TRTs

de mesmo porte. Entretanto, cabe ressaltar que o TRT possuía, em

30/06/2017, 10.828 processos pendentes de solução com prazo

vencido aguardando prolação de sentença, maior resíduo

processual entre todos os tribunais do País no período. b. Prazo

Médio: Quanto ao prazo médio do ajuizamento da ação até a

prolação da sentença, o Tribunal Regional possui um trâmite

processual mais lento em comparação com a média do País e com

os tribunais de grande porte. No ano de 2016, esse prazo foi de 253

dias, 3 dias a menos do que no ano anterior; a média nos tribunais

de grande porte foi de 244 dias e no País foi de 223 dias. Logo, um

processo na 4ª Região, em 2016, foi 30 dias menos célere do que a

média do País e 9 mais lento do que a média dos TRTs de mesmo

porte. No ano atual, até maio, esse prazo foi elastecido para 283

dias, enquanto a média nos TRTs de mesmo porte foi de 265 dias e

a média nacional foi de 243 dias. Portanto, um processo na 4ª

Região, em 2017, está 18 dias mais lento do que a média nos TRTs

de mesmo porte e 40 dias mais lento do que a média nacional. De

outra parte, 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. Da análise do prazo médio por etapas,

observou-se que o tribunal possui um trâmite processual mais

moroso no que se refere principalmente à última etapa, qual seja,

da conclusão até a prolação da sentença. No ano de 2016, o prazo

médio na referida etapa foi de 68 dias, maior prazo médio dentre

todos os tribunais regionais do País. No ano atual, até junho, esse

prazo foi elastecido para 71 dias, configurando ainda como o maior

prazo médio dentre todos os TRTs do País no período. Cabe

ressaltar que referida situação deve-se principalmente ao grande

acervo de alguns juízes que possuem processos pendentes de

solução com prazo vencido aguardando prolação de sentença.

Ademais, merece destaque o fato de que o TRT contou, no ano de

2016, com um total de 794 processos distribuídos por Juiz, menor

quantitativo dentre os TRTs de mesmo porte. 2. NO 2º GRAU. a.

Recebidos, Solucionados e Resíduo: Em 2016, o TRT recebeu

87.383 processos, um aumento de 14,6% em relação ao ano

anterior, enquanto que o número de processos julgados foi de

75.025, apenas 9,8% a mais do que em 2015. Desse modo, o

percentual de produtividade do TRT no ano de 2016 foi de 85,9%,

uma diminuição de 4,2% em relação ao ano de 2015, abaixo da

média nacional e dos TRTs de mesmo porte. No ano de 2017, até

maio, o TRT recebeu 37.502 processos, e solucionou 28.680

processos, acarretando uma diminuição no percentual de

produtividade para 76,5%. Desse modo, ante a diminuição gradual

no percentual de produtividade do TRT, o resíduo processual na

data de 31/12/2016 era de 29.465 processos, 51,8% a mais do que

no ano anterior e, até 30/06/2017, contava com 36.802 processos

pendentes de julgamento. Cabe asseverar, entretanto, que o TRT,

no ano de 2016, contava com uma média de 1.985 processos

distribuídos por Desembargador, 7ª maior média do País no

período, e possui, conforme relatado no tópico referente à Estrutura
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Administrativa e Judiciária, uma defasagem de servidores na

segunda instância de 43,88%, configurando uma das maiores

defasagens de servidores do País. b. Prazo médio: No ano de 2016,

o prazo médio da autuação até baixa dos recursos foi de 232 dias,

um pouco melhor do que a média nacional de 240 dias. No entanto,

no ano de 2017, até junho, o referido prazo foi elastecido para 285

dias, acima da média nacional no período, que está em 250 dias.

Com relação ao prazo médio entre a distribuição do feito até a sua

restituição pelo relator, no ano de 2016, foi de 78 dias, um pouco

acima da média nacional de 76 dias no referido ano. Entretanto, no

ano de 2017, até junho, referido prazo foi elastecido para 108 dias,

acima da média nacional, que está em 98 dias, configurando o

maior prazo médio entre os TRTs de mesmo porte. Cabe ressaltar

que referida situação é agravada pela previsão contida no artigo 86,

X, do Regimento Interno do TRT, que estabelece prazo de 120 dias

para restituição dos autos pelo Relator, enquanto que a média nos

Regimentos Internos do País é de 55 dias para restituição pelo

Relator.

5. CONCILIAÇÃO. Destaca-se, positivamente, o interesse

institucional do TRT da 4ª Região em solucionar os conflitos

trabalhistas por meios consensuais, privilegiando a autonomia da

vontade das partes, em conformidade com a Política Judiciária

estabelecida na Resolução nº 125/2010 do CNJ e, atualmente, na

Resolução nº 174/2016 do CSJT. Dentre as várias iniciativas

adotadas pelo Tribunal em prol da política conciliatória, estabelecida

na Resolução nº 174/2016, merece relevo a instituição do Núcleo

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas

(NUPEMEC-TRT4) e de dois Centros Judiciários de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, um com

atuação nos processos submetidos à jurisdição do primeiro grau e

outro, do segundo grau. Também deve ser ressaltado o

engajamento nas campanhas de fomento à conciliação promovidas

pelo CNJ e CSJT e, ainda, a execução, no ano de 2016, dos

projetos desenvolvidos pelo Juízo Auxiliar de Conciliação, Execução

e Precatórios – JACEP, atualmente Juízo Auxiliar de Execução e

Precatórios – JAEP, denominados “Pré-Sentença” e “Audiência

Inicial”, para aplicação nos processos submetidos à jurisdição do

primeiro grau, com objetivo de auxiliar os juízes mediante tentativas

de conciliação. Atualmente, com a recente implantação do CEJUSC

-JT de 1º Grau, tais projetos foram absorvidos pelo referido órgão.

Igualmente, merece relevo a atuação do JACEP na identificação de

empresas com o maior número de demandas e o estabelecimento

de planos de ação entre o Juízo e os representantes dessas

reclamadas, objetivando organizar e estabelecer planos de

diminuição do número de processos, incrementando a política de

conciliação no âmbito do TRT. Além disso, o procedimento da

mediação em dissídios coletivos, realizado pela Vice-Presidência,

encontra-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. Entre as 1.572

varas do trabalho da Região, a 1ª VT de Estância Velha teve o 9º

maior percentual de conciliação no País, quantitativamente foi a 2ª

com o maior número de conciliações no País. É de se destacar, por

fim, conforme dados colhidos no site do CSJT, os acordos firmados

durante a 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, ocorrida

em maio de 2017, que alcançaram percentual acima da média dos

tribunais do País.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A questão concernente à

efetividade da execução tem papel fundamental na plena e eficaz

prestação jurisdicional, representando, por meio do exercício da

função constitucional atribuída ao Poder Judiciário, a atuação

positiva do Estado na pacificação das controvérsias judicializadas. A

satisfação do direito material reconhecido em juízo, em tempo

razoável e satisfatório, com a concretização dos efeitos decorrentes

de uma decisão judicial transitada em julgado, confere confiança do

jurisdicionado nas instituições democráticas de direito, reafirmando-

se o Poder Judiciário como pacificador dos conflitos surgidos na

sociedade. Nesse contexto, a efetividade da execução tem sido

objeto de relevante preocupação do Poder Judiciário, por

representar a concretização do comando judicial proferido no âmbito

do direito material das partes envolvidas nas lides. No que diz

respeito à organização, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região instituiu o Juízo Auxiliar de Execução e Precatório, no qual

está inserida a Seção de Execução e Pesquisa Patrimonial, cuja

atuação segue as diretrizes da Resolução Administrativa nº

138/2014 do CSJT. Referida Seção tem atuado de forma eficaz na

pesquisa patr imonial dos devedores contumazes, assim

considerados aqueles que possuem pelo menos 20 processos

inscritos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT.

Também são elaborados relatórios a respeito das atividades

desenvolvidas e dos resultados obtidos nas atividades de pesquisa

patrimonial, inclusive com a descrição de diversos subterfúgios

utilizados por alguns devedores para ocultar seu patrimônio e

frustrar a execução. Portanto, afigura-se de suma importância

instrumentalizar referida Seção com todos os meios necessários à

consecução de suas atividades, seja no aparelhamento tecnológico

ou na célere formalização de acordos e convênios. Por outro lado,

não obstante as importantes atividades desenvolvidas na Seção de
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Pesquisa Patrimonial deste Tribunal, percebeu-se, de um modo

geral, a necessidade de melhor aperfeiçoamento técnico dos

servidores lotados em varas do trabalho e magistrados para

utilização das ferramentas tecnológicas de pesquisa patrimonial. O

estímulo à utilização daquelas ferramentas, mediante cursos e

treinamentos destinados a juízes e servidores, objetiva,

principalmente, a profissionalização destes últimos a fim de se

perpetuar a aprendizagem organizacional no ambiente de trabalho,

deixando a cargo da Seção de Pesquisa Patrimonial somente

aqueles casos que exijam pesquisas mais aprofundadas, as quais

demandam maior tempo e complexidade técnica. No que diz

respeito à movimentação processual na fase de execução, verificou-

se que, em 2016, a 4ª Região iniciou 63.001 execuções,

representando um aumento de 14,8% em relação ao ano anterior, e

encerrou 43.997 execuções, uma redução de 5,2% em comparação

com o ano de 2015. O Tribunal encerrou 30,1% a menos do que

iniciou em 2016 e o resíduo aumentou 4,5% no período; 233.490

execuções estavam pendentes em 31 de dezembro de 2016,

incluindo as que estavam em arquivo provisório. O prazo médio do

início da execução até a sua extinção, no ano de 2016, foi de 709

dias; a média nos tribunais de grande porte foi de 1.221 dias; e no

País foi de 1.122 dias. Portanto, uma execução na 4ª Região, em

média, foi encerrada 413 dias antes do que a média do País e 512

dias antes do que a média dos TRTs de mesmo porte. Durante os

anos de 2015, 2016 e 2017 (até maio), o Tribunal teve um prazo

médio de execução bem mais rápido do que os TRTs de grande

porte e do País, representando, em 2016, o 2º menor prazo dentre

os tribunais de mesmo porte. Entretanto, em 30/06/2017, o Tribunal

possuía 110.645 processos de execução em arquivo provisório,

representando 47% do total de processos pendentes na fase de

execução, o segundo maior acervo proporcional em arquivo

provisório do País. Dessa forma, é possível que, a partir do

momento em que forem encerrados aqueles processos arquivados

provisoriamente, ocorra um elastecimento no prazo médio da

execução.

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL.  A responsabilidade

institucional do magistrado consiste em aspecto relevante para a

célere prestação jurisdicional, preconizada pelo artigo 5º, inciso

LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração

do processo, bem como meios que garantam a celeridade de sua

tramitação. Conforme dispõe o parágrafo único do artigo 10 da

Resolução nº 106 do Conselho Nacional de Justiça, “A disciplina

judiciária do magistrado, aplicando a jurisprudência sumulada do

Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com registro

de eventual ressalva de entendimento, constitui elemento a ser

valorizado para efeito de merecimento, nos termos do princípio da

responsabilidade institucional, insculpido no Código Ibero-

Americano de Ética Judicial (2006)”. Por outro lado, decisões

contrárias às súmulas ou orientações jurisprudenciais do TST

geram falsa expectativa à parte vencedora, elastecendo o prazo de

solução do litígio, assoberbando a Corte Superior, e trazendo

insegurança jurídica ao jurisdicionado em decorrência da reforma

dos julgados contrários ao entendimento firmado no Tribunal

Superior do Trabalho. Observou-se, inicialmente, que no TRT houve

considerável aumento na quantidade de recursos de revista

pendentes de juízo de admissibilidade no ano de 2016, bem como

elastecimento do prazo médio para prolação do despacho de

admissibilidade de recurso de revista no ano de 2017. Com relação

aos despachos de admissibilidade pendentes de análise, em

31/12/2015, o Tribunal possuía 6.819 recursos de revista pendentes

de juízo de admissibilidade. Entretanto, em 31/12/2016, aquele

número saltou para 20.622 recursos de revista pendentes, 13.803

processos a mais do que no ano anterior, representando o maior

resíduo nesta fase dentre todos os tribunais regionais do País. Cabe

destacar que, até a data de 30/06/2017, o TRT possuía 25.510

recursos de revista pendentes de análise, ainda o maior resíduo

processual dentre os TRTs do País. Com relação ao prazo médio,

no ano de 2017, até o mês de junho, o TRT contava com trâmite de

132 dias para prolação do despacho de admissibilidade de recurso

de revista, configurando o segundo maior prazo médio dentre todos

os tribunais regionais do País. Entretanto, merece ser destacado

que, até 30/06/2017, o TRT possuía um total de 6.212 recursos de

revista pendentes suspensos ou sobrestados, maior quantitativo

dentre todos os tribunais regionais do País. Segundo informações

prestadas pela Assessoria de Recurso de Revista do TRT, referida

situação tem como principais causas: o grande volume de trabalho

exigido pelo setor a partir do ano de 2016, tendo em vista as

alterações normativas contidas nas Leis nºs 13.015/2014 e

13.105/2015, bem como na Instrução Normativa nº 40/TST; a alta

taxa de recorribilidade dos acórdãos proferidos pelo TRT, que no

ano de 2017, até junho, está em 52,2%, a maior dentre todos os

TRTs do País; e o reduzido quadro de pessoal da unidade, que não

mantém proporcionalidade com o aumento do volume e

complexidade do trabalho do setor. Ademais, observou-se que a

taxa de reforma nos recursos de revista e nos agravos de

instrumento em recurso de revista do TRT nos anos de 2016 e

2017, até maio, está bem acima da média nacional. No ano de

2016, o percentual de reforma nos recursos de revista do TRT foi de

80,6%, enquanto a média nacional foi de 63% no período; e nos

agravos de instrumento em recurso de revista foi de 9,2%, enquanto

a média nacional foi de 6,0%. No ano de 2017, até maio, a taxa de

reforma nos recursos de revista do TRT está em 79,7%, e nos
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agravos de instrumento em recurso de revista está em 11,7%,

ambas acima da média nacional no período. Referida situação,

relativa às altas taxas de recorribilidade e de reforma dos acórdãos

do TRT, deve-se principalmente à edição de algumas súmulas e

teses jurídicas prevalecentes de modo contrário à jurisprudência

uniformizada do TST, o que contraria os princípios da

responsabilidade institucional e da disciplina judiciária. Por outro

lado, cabe destacar que no Tribunal Regional foram suscitados,

entre 2015 e 2017, um total de 82 Incidentes de Uniformização de

Jurisprudência e 2 Incidentes de Resolução de Demandas

Repetitivas, sendo solucionados, até a presente data, 63 IUJs, com

a consequente edição de súmulas ou teses jurídicas prevalecentes.

De outra parte, restou constatada, no TRT, a ausência de

regulamentação acerca dos procedimentos para tramitação dos

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas e dos Incidentes

de Assunção de Competência, previstos no novo Código de

Processo Civil, e aplicáveis ao processo do trabalho, nos termos da

IN nº 39/2016 do TST.

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR.

Constatou-se que, até 20 de junho de 2017, conforme dados

fornecidos pelo TRT4, a quantidade de precatórios aguardando

pagamento era de 6.205, totalizando aproximadamente R$

1.554.188.000,00, sendo 4.933 precatórios com prazo vencido, no

importe aproximado de R$ 1.270.700.000,00 e 1.272 com prazo por

vencer, totalizando aproximadamente R$ 283.488.000,00. Do

montante dos precatórios vencidos, 44 estão inscritos no regime

comum, totalizando aproximadamente R$ 14.991.000,00, e 4.889

estão no regime especial, alcançando a soma aproximada de R$

1.255.708.000,00. Os maiores devedores na Região são o Estado

do Rio Grande do Sul, o Município de Pelotas e o Município de

Uruguaiana. Em relação à regularidade dos pagamentos, a União

se encontra em dia com a quitação de seus precatórios. O Estado

do Rio Grande do Sul, por sua vez, está no regime especial de

pagamento e cumpre as regras estabelecidas pela Emenda

Constitucional nº 62/2009. Os municípios estão divididos entre

aqueles incluídos no regime especial e os submetidos ao regime

comum, sendo que esses últimos são contatados pelo Juízo Auxiliar

de Conciliação, Execução e Precatórios – JACEP, atual Juízo

Auxiliar de Execução e Precatórios – JAEP, para quitação das

obrigações. Merece 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. Por outro lado, em relação aos

precatórios inscritos no regime especial, verificou-se que os

Tribunais do Estado assinaram Termo de Convênio em 2012,

renovado a cada 12 meses, que estabeleceu, para os municípios,

lista única de pagamento e, para a esfera estadual, lista específica

para cada Tribunal. Entretanto, considerando a sistemática

consagrada na consulta, que fora apresentada pelo Tribunal de

Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul ao CNJ, quanto à

observância de uma única lista para todos os tribunais, o repasse

mensal para pagamento de precatórios feito pelo Estado ao TRT,

por meio do Tribunal de Justiça, foi suspenso em agosto de 2016,

em face desses tribunais estarem liquidando orçamentos diferentes.

A única exceção, quanto à suspensão determinada, é em relação

ao pagamento preferencial de precatórios. Felizmente, conforme

informação prestada pela Assessoria do JAEP, o Comitê Gestor das

Contas Especiais de pagamento de precatórios deliberou que o

Termo de Convênio será renovado este ano com listagem separada

para os tribunais do Estado, ante a atual equiparação dos exercícios

financeiros entre o TJ e o TRT para pagamento de precatórios.

Também, em relação aos precatórios do Estado, verificou-se que há

celebração de acordo direto com os credores, com o pagamento do

crédito com deságio de 40%. Quanto às requisições de pequeno

valor federais, não foi verificado atraso no pagamento e, quanto às

RPV’s das esferas estadual e municipal, encaminhadas diretamente

pelo juiz da execução às respectivas entidades devedoras, verificou

-se a inexistência de ferramenta que possibilite a transparência e o

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).

9. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL.  As questões

invocadas nas correições parciais requeridas perante a

Corregedoria Regional, bem como as soluções proferidas, não

revelam, na região, a prát ica de si tuação reiterada de

procedimentos atentatórios à boa ordem processual, de forma a

comprometer a devida prestação jurisdicional. Ao contrário, o

número reduzido de procedência nas correições parciais

apresentadas revela a adequação dos procedimentos adotados nos

processos do 1º grau da 4ª Região. Verificou-se, por outro lado, que

a Corregedoria Regional implementou estratégia para o controle de

sentenças em atraso de forma periódica. A metodologia envolve a

apresentação de plano de trabalho para reduzir o número de

sentenças em atraso, observando-se um prazo razoável. Com

referida estratégia, pretendeu a Corregedoria Regional o controle

prévio dos processos pendentes de prolação de sentença no prazo

e com prazo vencido, zelando pela transparência das informações

consolidadas na base de dados do sistema e-Gestão. Por ocasião

dos trabalhos efetivados por esta Corregedoria-Geral, constatou-se,

no entanto, a existência de 17.918 processos pendentes de

prolação de sentença, em 30/06/2017. Destes, 4.885 (27,2%) estão
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conclusos há mais de 90 dias, 3.218 (17,9%) há mais de 120 dias e

1.418 (7,9%) há mais de 180 dias. Portanto, embora tenha se

observado que a Corregedoria Regional vem atuando para o

aprimoramento da atividade jurisdicional de primeiro grau, os dados

referidos demonstram a necessidade de uma atuação mais

contundente deste Órgão para a efetiva diminuição do passivo

acima apresentado.

III - RECOMENDAÇÕES:

À Presidência:

1 - Recomenda-se a alteração do Regimento Interno do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região para reduzir o prazo de

restituição dos autos pelo Relator;

2 - Recomenda-se o empreendimento de esforços no sentido de

reduzir o resíduo processual no 2º grau do Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região;

3 – Recomenda-se 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;

4 – Recomenda-se 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;

5 - Recomenda-se 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;

6 - Recomenda-se, 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

7 - Recomenda-se a adoção de ações de estímulo à utilização das

ferramentas tecnológicas disponíveis para pesquisa patrimonial,

mediante cursos e treinamentos destinados a magistrados e

servidores.

À Corregedoria Regional:

1 – Recomenda-se 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

2 – Recomenda-se 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.

IV - REGISTROS:

Durante o período da correição, estiveram com o Excelentíssimo

Senhor Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

Desembargadora Beatriz Renck, o Vice-Presidente do Tribunal

Regional do Trabalho da 4ª Região, Desembargador João Pedro

Silvestrin; a Corregedora Regional do Tribunal Regional do Trabalho

da 4ª Região, Desembargadora Maria da Graça Ribeiro Centeno, o

Vice-Corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

Desembargador Marçal Henri dos Santos Figueiredo, bem como

os Desembargadores Rosane Serafini Casa Nova; João Alfredo

Borges Antunes de Miranda; Ana Luiza Heineck Kruse; Ana Rosa

Pereira Zago Sagrilo; Flávia Lorena Pacheco; Maria Cristina Schaan

Ferreira; Carmen Izabel Centena Gonzalez; Vania Maria Cunha

Mattos; Denise Pacheco; Rejane Souza Pedra; Wilson Carvalho

Dias; Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa; Francisco

Rossal de Araújo; Maria Helena Lisot; Iris Lima de Moraes; Maria

Madalena Telesca; George Achutti; Tânia Regina Silva Reckziegel;

Laís Helena Jaeger Nicotti; Marcelo José Ferlin D'Ambroso; Raul

Zoratto Sanvicente; André Reverbel Fernandes; Fernando Luiz de

Moura Cassal; Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi; Karina

Saraiva Cunha e Janney Camargo Bina; os Ministros aposentados

do Tribunal Superior do Trabalho, Ermes Pedrassani e Gelson de

Azevedo, os juízes Guilherme da Rocha Zambrano, Mariana Silva

Rotta Tedesco, Eny Ondina Costa da Silva, Luiz Antônio Colussi,

Tiago Mallmann Sulzbach e Rodrigo Trindade de Souza; o

Presidente da Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas –

AGETRA, João Vicente Araújo, o Presidente e o Vice-Presidente da

Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Estado do

Rio Grande do Sul – SATERGS, Eduardo Caringi Raupp e Eugênio

Hainzenreder Júnior, os representantes da Região Sul da

Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas – ABRAT, Jesus

Augusto Mattos e Silvia Lopes Burmeister; os representantes da

Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas – AGETRA, Denis

Rodrigues Einloft, Antônio Escosteguy Castro, Pedro Luiz Correa

Osório e Afonso Celso Bandeira Martha; e as partes e advogados
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dos processos: RT-000916-32.2013.5.04.0005, RT-000375-

78.2013.5.04.0302, RO-0020789-09.2014.5.04.0029, RO-00991-

50.2013.5.04.0012, AIRR 537-20.2012.5.04.0234.

V – ASSUNTOS REGISTRADOS EM AUDIÊNCIAS REALIZADAS

NO PERÍODO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA:

No período da presente correição ordinária os representantes da

Associação Gaúcha dos Advogados Trabalhistas - AGETRA trouxe

as seguintes questões para debater com o Ministro Corregedor-

Geral da Justiça do Trabalho: deficiência de servidores nas varas de

trabalho; ausência de servidores para atuar nos Centros de

Conciliação; assoberbamento da Vara de Trabalho Especializada

em Acidente de Trabalho; não observância do prazo estabelecido

para o rito sumaríssimo em determinadas varas do trabalho; e,

processos com sentenças procedentes e recursos arquivados pelo

TRT por ausência de tradutor juramentado. Os representantes da

Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Estado do

Rio Grande do Sul – SATERGS, em audiência com o Corregedor

Geral apresentaram críticas à atuação de juízes de primeiro grau. 

VI - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO:

O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os desembargadores

que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na

pessoa dos Exmºs Desembargadores Beatriz Renck, Presidente,

João Pedro Silvestrin, Vice-Presidente, Maria da Graça Ribeiro

Centeno, Corregedora-Regional, Marçal Henri dos Santos

Figueiredo, Vice-Corregedor Regional, bem como aos servidores,

nas pessoas de Kátia Viegas, Secretária Geral da Presidência,

Bárbara Burgardt Casaletti, Diretora Geral, Onélio Luís Soares dos

Santos, Secretário Geral Judiciário, Mauro Baltar Grillo, Secretário

da Corregedoria, Paulo Ricardo Barreto Ferreira, Diretor da

Secretaria de Gestão de Pessoas, Adriana Rizzolli, Coordenadora

de Controle da Direção do Foro de Porto Alegre, Gisele Oliveira da

Cruz, Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência,

Rodrigo Lázaro, Assessor da Secretaria-Geral da Presidência,

Paulo Roberto Cardoso Rodrigues, Chefe de Gabinete da Vice-

Presidência, Kênia Suarez Varela, Assessora do Gabinete da Vice-

Presidência, Marcia Jaqueline Leal Vargas, Assessora-Chefe do

Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios, Camila Frigo, Assessora

Chefe da Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento da

Escola Judicial, Fabiane Paixão Cortopassi, Assessora Chefe da

Assessoria de Recurso de Revista, Clarice Regina Lazarotto,

Assessora Administrativa da Corregedoria, Inácio do Canto Rocha

Filho, Assessor da Secretaria de Comunicação Social, Jeferson

Andrade, Assessor Técnico Operacional da Corregedoria, Deise

Scherer Beier, Assistente de Gabinete da Vice-Presidência, Vanise

Krindges Marques, Assistente-Chefe do Cerimonial, Martine

D´Andrea de Medeiros e Maria Luiza Beck Rad, Assistentes do

Cerimonial, Anita Cristina de Jesus, Assistente Administrativo da

Diretoria-Geral, Maria Letícia Mollmann, Assistente da Secretaria-

Geral da Presidência, Margarete de Souza Domingues, Assistente-

Chefe da Secretaria de Gestão de Pessoas, Sérgio Luís Peixoto

Ferreira, Assistente da Secretaria-Geral Judiciária, Alisson Moscato

Loy, Assistente da Secretaria de Tecnologia da Informação e

Comunicações, Camila Dotto, Assistente da Secretaria de

Comunicação Social, Roberto Rogério Salazar Cavalheiro, Auxiliar

Especializado da Secretaria-Geral da Presidência?, Angelito de

Oliveira do Nascimento, Garçom, e Neli Helena Martins, Copeira.

Agradecimentos extensivos às equipes de recepção, transporte e

segurança, pela atenção, cortesia e hospitalidade com que

distinguiram toda a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho.

A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A

Ata vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro RENATO DE

LACERDA PAIVA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pela

Excelentíssima Desembargadora BEATRIZ RENCK, Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e por mim, CARLOS

EDUARDO TIUSSO, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho.

Ministro RENATO DE LACERDA PAIVA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

Desembargador BEATRIZ RENCK

Presidente do TRT da 4ª Região

CARLOS EDUARDO TIUSSO

Diretor de Secretaria da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho




