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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª

REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019

CorOrd–9201-64.2018.5.00.0000

No período de 21 a 25 de janeiro de 2019, o Excelentíssimo Senhor

Ministro Lelio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região,

sediado na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco. Sua

Excelência esteve acompanhado do Diretor de Secretaria da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Rogério Corrêa Ribeiro,

e dos assessores Antônio Braga da Silva Júnior, Giovani Nogueira

Soriano, Jader de Oliveira Júnior, Júlio Carlos Correia dos Santos e

Vanessa Marsiglia Gondim para realizar a Correição Ordinária

objeto do edital publicado no Diário Eletrônico da Justiça do

Trabalho de 5 de novembro de 2018. Foram previamente

cientificados do trabalho correicional o Excelentíssimo Senhor

Ministro João Batista Brito Pereira, Presidente do Tribunal Superior

do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins,

Corregedor Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Ivan de Souza Valença Alves, Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região; o Excelentíssimo

Senhor Ronaldo Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho; a

Excelentíssima Senhora Adriana Freitas Evangelista Gondim,

Procuradora Regional do Trabalho da 6ª Região; o Excelentíssimo

Senhor Carlos Eduardo Dantas de Oliveira Lima, Procurador-Chefe

da Procuradoria Seccional da União em Pernambuco; o

Excelentíssimo Senhor Ronnie Preus Duarte, Presidente da Ordem

dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco; o Excelentíssimo

Senhor Maximiniano José Correia Maciel Neto, Presidente da

Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco; e a

Excelentíssima Senhora Laura Cavalcanti de Morais Botelho,

Presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 6ª

Região. Com fundamento nas observações registradas durante a

visita à sede do Tribunal Regional, nas informações prestadas pelo

Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à Secretaria da

Corregedoria-Geral e nos dados colhidos pela Coordenadoria de

Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho e extraídos

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

6ª REGIÃO. 1.1. ESTRUTURA JUDICIAL. 1.1.1. ÓRGÃOS

FRACIONÁRIOS (fonte: TRT6): O Tribunal Regional do Trabalho

da 6ª Região é composto pelos seguintes órgãos (artigo 5º do

RI/TRT6): Plenário, Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria

Regional, Comissão de Regimento Interno, Turmas e Escola

Judicial. Quatro Desembargadores integram cada uma das 4

Turmas do Tribunal (artigo 8º, § 1º, do RI/TRT6). 1.1.2.

DESEMBARGADORES (fonte: TRT6): O TRT6 possui 19 cargos

de Desembargador do Trabalho (artigo 10 da Lei n.º 12.476/2011).

Integram o Tribunal os Desembargadores Ivan de Souza Valença

Alves (Presidente), Valdir José Silva de Carvalho (Vice-Presidente),

Dione Nunes Furtado da Silva (Corregedora Regional), Eneida Melo

Correia de Araújo, Gisane Barbosa de Araújo, Virgínia Malta

Canavarro, Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino, Nise

Pedroso Lins de Sousa, Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello

Ventura, Maria do Socorro Silva Emerenciano, Sergio Torres

Teixeira, Fábio André de Farias, Paulo Alcântara, Maria das Graças
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de Arruda França, José Luciano Alexo da Silva, Eduardo Pugliesi,

Ana Cláudia Petruccelli de Lima e Solange Moura de Andrade.

Atualmente, há um cargo de Desembargador vago. 1.1.3.

QUANTITATIVO DE JUÍZES TITULARES E SUBSTITUTOS E O

NÚMERO E CARGOS VAGOS (fonte: e-Gestão e TRT6): Em 30

de novembro de 2018, havia, no âmbito do TRT6, 70 cargos de

Juízes do Trabalho (66 providos e 4 vagos) e 70 cargos de Juízes

do Trabalho Substituto (66 providos e 4 vagos). 1.1.4. ESCOLHA

DE MAGISTRADOS QUE IRÃO SUBSTITUIR OS MEMBROS DO

TRT – RESOLUÇÕES DE N.os 17 E 72 DO CNJ (fonte: TRT6): No

âmbito do TRT6, a convocação de magistrados para substituição de

membros do Tribunal é disciplinada por meio de seu Regimento

Interno. A substituição temporária ocorre nas hipóteses de vacância,

férias, licenças e demais afastamentos de Desembargador por

período superior a 30 dias. O prazo da convocação não excederá

60 dias, podendo ser prorrogado por igual período. O Tribunal pode

deliberar não convocar juízes de primeiro grau, se considerar

prejudicial ao bom andamento dos serviços. O juiz pode recusar a

convocação, no prazo de 48 horas do recebimento da respectiva

comunicação, mediante justificação fundamentada dirigida ao

Presidente do Tribunal, que deve encaminhá-la ao Tribunal Pleno,

fincando impedido de ser novamente convocado, no período de um

ano, caso seja considerada injustificada a recusa apresentada pelo

magistrado. Nos termos do Regimento Interno do TRT6, não poderá

ser convocado o magistrado que: a) no momento da convocação

apresente acúmulo injustificado de processos conclusos, fora do

prazo para prolação de sentença ou despacho; b) retiver autos em

seu poder, injustificadamente, além do prazo legal, não podendo

devolvê-los à Secretaria da Vara sem o devido despacho ou

decisão; c) tenha sofrido penalidade administrativa nos 12 meses

anteriores à convocação; d) estiver afastado da jurisdição a

qualquer título, inclusive em razão da realização de curso ou

representação de associação profissional; e e) tenha sido

convocado no período de vigência da inscrição, enquanto houver

integrantes do primeiro quinto inscritos, ainda não convocados.

1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS

(fonte: e-Gestão e TRT6): O TRT6 possui 70 Varas do Trabalho,

todas instaladas, distribuídas da seguinte forma: 23 Varas no

Município de Recife, 21 na Região Metropolitana, e 26 no interior do

estado. 1.1.6. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO

TRABALHISTA (fonte: TRT6): A 6ª Região é integrada por 185

(cento e oitenta e cinco municípios) municípios, todos abrangidos

pela jurisdição trabalhista. 1.1.7. ATIVIDADE ITINERANTE NO 1º

GRAU (fonte: TRT6) : Não há Atividade Itinerante no âmbito do

TRT6. 1.1.8. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT6): O Tribunal

Regional do Trabalho da 6ª Região possui 2 Postos Avançados, um

no município de Floresta - vinculado à Vara do Trabalho de

Salgueiro -, e outro no município de Sertânia - vinculado à Vara do

Trabalho de Pesqueira. 1.1.9. NÚCLEO DE PESQUISA

PATRIMONIAL - RESOLUÇÃO N.º 138/2014 DO CSJT (fonte:

TRT6): No âmbito do TRT6, o Núcleo de Pesquisa Patrimonial foi

implantado por meio da Resolução Administrativa n.º 2/2015.

Atualmente, ocupam os cargos de Coordenador e Coordenador

Substituto do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, respectivamente, os

Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos Eduardo Henrique

Brennand Dornelas Câmara e Rodrigo Samico Carneiro. 1.1.10.

PLANTÃO JUDICIAL (fonte: TRT6): No âmbito do TRT6, o plantão

judicial é regulado pela Resolução Administrativa n.º 14/2014. Nos

termos do referido ato normativo, o plantão ocorre em todos os dias

em que não há expediente forense, com início às 17 horas do dia

antecedente e término às 24 horas do último dia não útil. O plantão

judicial, que abrange todas as Unidades Judiciárias do TRT6, é

centralizado no município de Recife e exercido por magistrados e

servidores previamente escalados, que devem permanecer de

sobreaviso no período das 8 às 17 horas. O plantão judicial é

exercido em escala de revezamento por todos os desembargadores

do Tribunal, inclusive os juízes convocados, e por todos os juízes do

trabalho titulares ou substitutos que estiverem no exercício de

função judicante. O magistrado plantonista somente fará jus à folga

compensatória caso haja atendimento. 1.1.11. JUÍZO AUXILIAR

DA EXECUÇÃO (fonte: TRT6): Não há, no âmbito do TRT6, Juízo

Auxiliar de Execução. 1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. 1.2.1.

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT6):  O

organograma administrativo do TRT6 pode ser acessado no sítio

eletrônico http://www.trt6.jus.br/portal/institucional/organograma.

1.2.2. QUANTITATIVO DE SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E

EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇO (fonte: TRT6 e

e-Gestão): O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região dispõe de

1.754 cargos efetivos, distribuídos da seguinte forma: 578 cargos de

Analista Judiciário, 1.171 cargos de Técnico Judiciário e 5 cargos de

Auxiliar Judiciário. Atualmente há 1.583 servidores efetivos em

exercício no Tribunal, 105 servidores cedidos/removidos para outro

órgão, 63 cargos vagos e 3 servidores afastados. Encontram-se

lotados no TRT6 1.847 servidores, dos quais 5 ocupam cargos

comissionados e 259 foram removidos/requisitados de outros

órgãos. Há, ainda, 158 estagiários e 360 trabalhadores que prestam

serviços ao TRT6 por meio de contratos de prestação de serviços.

Do total de servidores, 1.332 (72,22%) encontram-se lotados na

área-fim e 515 (27,88%) na área-meio, atendendo, assim, ao

disposto no artigo 14 da Resolução n.º 63/2010 do CSJT, por meio

do qual se determina que, “nos Tribunais Regionais do Trabalho, o

quantitativo de servidores vinculados às unidades de apoio
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administrativo corresponderá a no máximo 30% do total de

servidores, incluídos efetivos, removidos, cedidos e ocupantes de

cargos em comissão sem vínculo com a Administração Pública ”.

1.2.3. QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

COMISSIONADAS (fonte: e-Gestão): Atualmente há no Tribunal

163 cargos em comissão e 1.121 funções comissionadas,

totalizando 1.284 FCs/CJs, o que corresponde a aproximadamente

73,2% do quantitativo de cargos efetivos (1.754). Esse percentual

não atende ao disposto no artigo 2º da Resolução CSJT n.º

63/2010, de seguinte teor: “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 efetivos do órgão ”. Segundo informações extraídas do

sistema e-Gestão, do total de funções e cargos comissionados, 23%

são exercidas/ocupados por servidores lotados na área

administrativa e 77% na área judiciária, atendendo, assim, ao

disposto no artigo 14, § 3º, da Resolução n.º 63/2010 do CSJT, por

meio da qual se estabelece que “ as unidades de apoio

administrativo dos Tribunais não poderão contar com mais do que

30% do total de cargos em comissão e de funções comissionadas

disponíveis para todo o quadro de pessoal ”. 1.2.4. SERVIDORES

LOTADOS NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES E NAS

VARAS DO TRABALHO (fonte: TRT6 e e-Gestão):  Apurou-se, a

partir de informações prestadas pelo TRT6, que se encontram

lotados nos Gabinetes dos Desembargadores 202 servidores -

número abaixo dos parâmetros  f ixados pela Resolução

Administrativa n.º 63/2010 do CSJT. Em razão da média de

processos recebidos por Desembargador no triênio 2015/2017

(1.467), deveriam estar lotados, em cada um dos Gabinetes, entre

11 e 12 servidores, nos termos do Anexo I da referida norma,

perfazendo um total de 209 a 228 servidores. Em relação às Varas

do Trabalho, a partir dos critérios estabelecidos no Anexo III da

Resolução n.º 63/2010 do CSJT, deveriam estar lotados nas 70 VTs

entre 860 e 930 servidores. Ocorre que, de acordo com dados

fornecidos pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST, há

857 servidores lotados nas 70 Varas do Trabalho do TRT6

(excluindo-se desse montante os cargos de Analista Judiciário –

Execução de Mandados – artigo 7º da Resolução n.º 63/2010 do

CSJT), número abaixo dos parâmetros fixados na referida norma.

1.2.5. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E

O SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO N.º

219/2016 DO CNJ (fonte: TRT6):  Durante o período da Correição

Ordinária, o Tribunal informou que fora homologado, perante o CNJ,

acordo celebrado com a AMATRA VI, por meio do qual o TRT6 se

comprometeu a (i) designar assistentes para juízes substitutos, (ii)

migrar servidores para o primeiro grau de jurisdição e (iii) transferir

funções de confiança para a primeira instância (Pedido de

Providências n.º 0005810-87.2017.2.00.0000, Relator Conselheiro

Luciano Frota). 1.2.6. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS

CARREIRAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS (fonte: TRT6):  Há, no

Tribunal, 165 servidores que não pertencem às carreiras judiciárias

federais. Esse quantitativo corresponde a aproximadamente 9% da

força de trabalho do Tribunal, percentual que atende ao disposto no

artigo 3º da Resolução CSJT N.º 63/2010, segundo o qual “ 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 ”. 1.2.7. SERVIDORES QUE

EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS (fonte: e

-Gestão): Há, no quadro permanente do TRT6, 160 servidores que

exercem a função de execução de mandado. O número de oficiais

de justiça encontra-se abaixo do ideal previsto no artigo 7º da

Resolução n.º 63/2010 do CSJT, de seguinte teor: “ além do

quantitativo de servidores previsto no Anexo III, as Varas do

Trabalho que não disponham de Central de Mandados e recebam

até 1.000 (mil) processos por ano poderão contar com até dois

servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Área

Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, e as

que recebam acima de 1.000 (mil) processos poderão contar com

até três, ressalvadas as situações especiais, a critério do Tribunal,

em decorrência do movimento processual e da extensão da área

abrangida pela competência territorial da Vara do Trabalho ”.

Considerando tal critério, segundo dados informados pela

Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST, deveriam ser

lotados 202 servidores dessa especialidade nas 70 Varas do

Trabalho do TRT6. 1.2.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A

FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD HOC (fonte:

TRT6): Consoante informações colhidas durante o período da

Correição Ordinária, há no TRT6 dois servidores que exercem a

função de execução de mandados ad hoc. 1.2.9. SERVIDORES EM

REGIME DE TELETRABALHO (fonte: TRT6):  Em resposta ao

questionário preliminar encaminhado pela Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho, o TRT6 apresentou planilha informando a

presença de mais de 50% de servidores em regime de teletrabalho,

em diversas unidades administrativas e judiciais do órgão, em

desrespeito ao limite previsto na Resolução n.º 227/2016 do CNJ.

Durante o período da Correição Ordinária, a fim de esclarecer tal

situação, a equipe da Corregedoria entrou em contato com a

Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal que, em resposta a

questionamentos feitos in loco, esclareceu que a tabela

anteriormente apresentada se referia apenas aos servidores aptos

para realizarem teletrabalho, sendo observados, pelas unidades do

órgão, os limites fixados na resolução do CNJ. Foi informado,
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outrossim, que os gestores das unidades em que é adotado o

regime de teletrabalho estabelecem escalas de revezamento, de

maneira que não haja mais de 30% de servidores em regime de

teletrabalho, por dia. O regime de teletrabalho, no âmbito do TRT6,

encontra-se disciplinado por meio da Resolução Administrativa n.º

5/2016. 1.2.10. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E

ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS (CPTEC) (fonte: TRT6):

Durante o período da Correição Ordinária, foi apresentado à

Corregedoria o Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos

ou Científicos (CPTEC) desenvolvido pelo TRT6. O cadastro é

realizado diretamente pelo profissional interessado, no endereço

https://apps.trt6.jus.br/cptec/pages/login.xhtml. Após preenchido o

formulário e anexados os documentos que comprovem a

qualificação técnica do profissional, o pedido de inscrição é

encaminhado à Corregedoria Regional para homologação, caso

satisfeitos os requisitos previstos no Edital de Credenciamento n.º

1/2016. O sistema, além de permitir a designação de peritos pelo

magistrado, gerencia o pagamento dos honorários periciais,

restringindo a requisição de pagamento apenas aos peritos

cadastrados. Foi informado, ainda, que o CPTEC criado pelo TRT6

foi compartilhado com os Tribunais Regionais do Trabalho da 14ª e

24ª Regiões. 1.2.11. CRIAÇÃO DE COMITÊ GESTOR REGIONAL

DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º

GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO N.º 194/2014 DO CNJ

(fonte: TRT6): O Comitê Gestor Regional da Política Nacional de

Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição foi instituído, no

âmbito do TRT6, por meio do Ato TRT-GP n.º 279/2014. O Comitê,

além de acompanhar o cumprimento do plano de ação apresentado

pelo TRT6 para a implementação da Resolução n.º 219/2016 do

CNJ, já homologado pelo CNJ (PP-0005810-87.2017.2.00.0000),

auxilia a Administração do TRT6 na elaboração de políticas voltadas

à valorização do primeiro grau de jurisdição. O Comitê, segundo

informações colhidas durante o período da Correição Ordinária,

participa de todas as reuniões mensais e semestrais em que é

convocado para acompanhar as decisões dos diversos comitês

correlatos do TRT6, tais como Comitê de Governança, Comitê de

Governança de TI, Comitê de Gestão de Pessoas, Comitê de PJe e

e-Gestão, reuniões da RAE, do Núcleo de Gestão Estratégica, além

de outros eventos. Atua, ainda que de forma menos intensa, em

assuntos relacionados ao conforto dos servidores no Fórum do

Recife, auxílio a projetos de Segurança Institucional, projetos

educativos e parcerias com a ASTRA6 e a Gestão Ambiental.

1.2.12. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE

MAGISTRADOS E SERVIDORES - RESOLUÇÃO N.º 207/2015 DO

CNJ (fonte: TRT6): O Núcleo de Saúde, no âmbito do TRT6,

constitui unidade administrativa vinculada à Secretaria de Gestão de

Pessoas, que presta seus serviços aos Magistrados e Servidores,

ativos e inativos, bem como a seus dependentes. Possui as

seguintes seções em sua estrutura básica: Odontologia, Serviço

Social, Saúde Ocupacional, Enfermagem, Saúde Mental e

Fisioterapia. Compete ao Núcleo de Saúde coordenar e

supervisionar as atividades das Seções que integram a sua

estrutura; constituir Junta Médica Oficial; propor a realização de

estudos, palestras e promover campanhas educativas de caráter

preventivo na área de saúde; atender aos magistrados, servidores e

seus dependentes; despachar e encaminhar expedientes dirigidos

ao Núcleo; elaborar projeto básico com os dados do termo de

referência para a abertura de processo licitatório de compra ou

realização de serviço; elaborar proposta orçamentária para o

exercício financeiro subsequente; acompanhar e gerenciar os

programas que integram o Planejamento Estratégico do TRT6;

encaminhar à Secretaria de Gestão de Pessoas o relatório dos

trabalhos executados no respectivo exercício; praticar em geral os

atos e demais encargos que forem inerentes ao Núcleo ou que lhe

sejam determinados pela Diretoria da Secretaria a que é

subordinado. Os atendimentos e serviços de saúde são realizados

por meio da assistência direta (consultas, exames periódicos) e pelo

desenvolvimento de programas e projetos em saúde. A unidade

desenvolve diversas ações, em especial: (i) Campanha de Controle

de Hipertensão Sistêmica (HAS) e Diabetes Melitus (DM) promovida

pela Unimed em parceria com o TRT da 6ª Região; (ii) Campanha

de Aplicação de Flúor; (iii) Corrida e Caminhada em Homenagem ao

Dia Internacional da Mulher; (iv) Campanha de Prevenção ao HPV e

Campanha de Vacinação contra Herpes-Zoster; (v) Programa de

Preparação para Aposentadoria; (vi) Realização de Juntas Médicas

e Perícias Oficiais; (vii) Programa de Combate às LER/DORT; (viii)

Programa de Fisioterapia no Trabalho; (ix) Projeto “Blitz da

Postura”; (x) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional;

(xi) Análise Ergonômica dos Postos de Trabalho; (xii) Pesquisa

Sobre o Impacto do PJE na Saúde Mental dos Magistrados e

Servidores da 1ª Instância do TRT da 6ª Região; (xiii) Atividades

Desenvolvidas pela Equipe de Saúde Mental; (xiv) Programa de

Apoio Sócio-Funcional. 1.2.13. CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR

LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS – RESOLUÇÃO N.º 240/2016

DO CNJ (fonte: TRT6):  O Comitê Gestor Local de Gestão de

Pessoas do TRT6 foi instituído por meio do Ato TRT-GP n.º

38/2018. 1.2.14. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E

APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER

JUDICIÁRIO (RESOLUÇÃO N.º 192/2014 DO CNJ) (fonte: TRT6):

Segundo informações prestadas pelo Tribunal, as ações de

formação e aperfeiçoamento dos servidores promovidas pelo TRT6

atendem às diretrizes traçadas na Política Nacional de Formação e
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Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário (Resolução n.º

192/2014 do CNJ). 1.2.15. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE

EXERCEM FUNÇÃO COMISSIONADA DE NATUREZA

GERENCIAL (fonte: TRT6):  O TRT6 exige a participação dos

servidores que ocupam funções de natureza gerencial, previstas no

art igo 5º,  § 4º,  da Lei  n.º  11.416/2006, no Curso de

Desenvolvimento Gerencial, ministrado pela EJUD6. 1.2.16.

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 INSTAURADOS EM FACE DE SERVIDORES

NO TRIÊNIO 2016/2018 (fonte: TRT6): No triênio 2016/2018 foram

instauradas 18 sindicâncias para apurar eventual falta administrativa

praticada por servidores. Durante o período da Correição Ordinária,

foram examinados, por amostragem, 3 Processos Administrativos

Disciplinares, não tendo sido detectada irregularidades em seu

processamento. 1.2.17. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES

JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT6):  O TRT6

possui, atualmente, 32 imóveis próprios e 10 alugados, nos quais

funcionam todas as unidades judiciárias e administrativas do

Tribunal. Em Recife/PE, localizam-se o Edifício Sede e Anexos, o

Galpão de Material/Manutenção, o Galpão Setor de Transporte, a

Unidade de Biblioteca/EJ VI, a Secretaria de Informática –

Afogados, o Memorial da Justiça do Trabalho e uma unidade onde

se encontram o Fórum Adv. José Barbosa de Araújo, o Galpão

Arquivo, o Estacionamento Coberto, o Bloco A (Edifício

Administrativo) e o Bloco B, que abriga as 23 Varas do Trabalho de

Recife, bancos e restaurante. Já nos Municípios de Araripina,

Barreiros, Belo Jardim, Cabo, Carpina, Caruaru, Catende, Escada,

Floresta, Garanhuns, Goiana, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão, Limoeiro,

Nazaré da Mata, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Petrolina,

Ribeirão, Salgueiro, São Lourenço, Serra Talhada, Sertânia,

Timbaúba e Vitória estão instalados os respectivos Fóruns

Trabalhistas, Varas do Trabalho e Postos Avançados. 1.2.18.

NÚCLEO DE SEGURANÇA – RESOLUÇÃO N.º 148/2012 DO CNJ

(fonte: TRT6): O TRT6 não se utiliza de serviços de segurança e

assessoramento prestados por policiais e bombeiros militares.

1.2.19. OUVIDORIA (fonte: TRT6):  Conforme informações

prestadas pelo próprio Tribunal, a Ouvidoria atende aos parâmetros

fixados pela Resolução Administrativa n.º 163/2016 do CSJT. Os

cargos de Ouvidor e Ouvidor Substi tuto são exercidos,

respectivamente, pela Desembargadora Maria das Graças de

Arruda França e pela Desembargadora Eneida Melo Correia de

Araújo. Encontram-se lotados na Ouvidoria 3 servidores. Os canais

de acesso são aqueles determinados pela Resolução Administrativa

n.º 163/2016 do CSJT: pessoalmente, carta, e-mail, telefone e

formulário eletrônico disponível no sítio eletrônico oficial do Tribunal

Regional. Mensalmente, são publicados no endereço eletrônico do

Tribunal os dados estatísticos das manifestações recebidas.

Durante o ano de 2016 foram recebidas 2.357 manifestações: (i)

468 referentes a atraso na prolação de sentença; (ii) 11 críticas; (iii)

115 referentes a demora no andamento de processo; (iv) 47

elogios/agradecimentos; (v) 55 referentes a informações diversas;

(vi) 1.169 referentes a informações de processos; (vii) 439

enquadradas como outros; (viii) 33 referentes a problemas de

informática; (ix) 12 reclamações do atendimento; e (x) 8 sugestões.

Em 2017 foram recebidas, por sua vez, 2.176 manifestações, assim

classificadas: (i) 247 referentes a atraso na prolação de sentença;

(ii) 5 críticas; (iii) 126 referentes a demora no andamento de

processo; (iv) 29 elogios/agradecimentos; (v) 75 referentes a

informações diversas; (vi) 564 referentes a informações de

processos; (vii) 128 enquadradas como outros; (viii) 4 referentes a

problemas de informática; (ix) 4 reclamações do atendimento; (x) 9

sugestões; (xi) 33 denúncias; (xii) 26 pedidos de informação da Lei

n.º 12.527/2011; (xiii) 480 reclamações; e (xiv) 446 solicitações. Por

f im, de janeiro a maio de 2018 foram recebidas 1.036

manifestações, sendo: (i) 56 denúncias; (ii) 15 elogios; (iii) 53

pedidos de informação da Lei n.º 12.527/11; (iv) 477 reclamações;

(v) 431 solicitações; e (vi) 4 sugestões. 1.2.20. UNIDADE

ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (fonte: TRT6):

Segundo informações prestadas pelo TRT6, o Núcleo de

Comunicação Social (NCS) possui papel estratégico nas ações de

comunicação e interação com o público interno e externo, a fim de

tornar públicas as ações e serviços do TRT6, estabelecendo

comunicação direta, transparente, clara e objetiva com o cidadão. É

atribuição do Núcleo planejar, coordenar e executar as atividades

de comunicação interna e externa do Regional, assessorar no

planejamento e realização de campanhas institucionais e de

endomarketing, acompanhar e relatar a presença do órgão e dos

assuntos de interesse público na mídia e assessorar a Presidência,

autoridades e unidades do Tribunal no relacionamento com a

imprensa e o público. Atualmente, encontram-se lotados no Núcleo

8 servidores e 1 estagiária. Destacam-se, dentre as principais

atividades desenvolvidas pela unidade: (i) Redação e Assessoria de

Imprensa; (ii) Prevenção e gerenciamento de crises; (iii) Fotografia;

(iv) Comunicação Interna/Endomarketing; (v) Publicidade/Marketing;

e (vi) Design. 1.2.21. NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE

LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (fonte: TRT6):  O Setor de Gestão

Socioambiental do TRT6, instituído por meio do Ato TRT-GP n.º

272/2015,  em harmon ia  com a  Po l í t i ca  Nac iona l  de

Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho, busca

promover uma gestão eficiente e eficaz dos recursos sociais,

ambientais e econômicos, resultando na redução do gasto público.

O Plano de Logística Sustentável 2016-2018 - PLS-TRT6, aprovado
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por meio do Ato TRT-GP n.º 50/2016, arrola objetivos e

responsabilidades, ações, metas, prazos de execução, mecanismos

de monitoramento e avaliação de resultados, o que possibilita

estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade ambiental,

visando atingir alto grau de eficiência do gasto público e da gestão

dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do

órgão. O PLS-TRT6 abrange mais de 14 temas e, por conta da

Resolução n.º 201/2015 do CNJ, possui no mínimo 110 indicadores,

em sua maioria relacionados ao consumo e gasto de recursos, tais

como energia elétrica, água e combustíveis. O Plano de Ação

vigente (2016-2018), com 111 ações elencadas, teve 64 (57,7%)

delas concluídas, enquanto que 19 (17,1%) foram iniciadas e estão

em andamento, 8 (7,2%) encontram-se suspensas em função das

restrições orçamentárias, e 13 ações (11,7%) foram canceladas

devido a restrição de recursos financeiros e/ou humanos. 1.2.22.

UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO PREVISTO NA

RESOLUÇÃO N.º 86/2009 DO CNJ (fonte: TRT6):  A unidade de

controle interno é regulamentada por meio do Ato TRT-GP n.º

193/2014. 1.2.23. PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PETIC) (fonte: TRT6):  No

âmbito do TRT6, o Planejamento Estratégico de Tecnologia da

Informação e Comunicação (PETIC) 2015-2020 foi aprovado em

2015, por meio do Ato TRT-GP n.º 531/2015, com vigência de 2015

a 2020, tendo sido revisado em 2016, para o alinhamento dos

objetivos estratégicos com o disposto na Resolução n.º 211/2015 do

CNJ. 1.2.24. GESTÃO ESTRATÉGICA (fonte: TRT6):  O Plano

Estratégico do TRT6, instituído pela Resolução Administrativa n.º

25/2014 e revisado pela Resolução Administrativa n.º 19/2017,

encontra-se alinhado à Estratégia do Judiciário 2015-2020. Para o

atendimento aos Macrodesafios do Poder Judiciário 2015/2020 são

adotados pelo Tribunal os seguintes programas: (i) “Programa

Aprimoramento da Governança Institucional”, “Programa Gestão de

Riscos Institucionais” e “Programa Governança em Gestão de

Pessoas” (combate à corrupção e à improbidade administrativa); (ii)

“Programa Excelência das Atividades” e “Programa Otimização dos

Processos Críticos” (celeridade e produtividade na prestação

jurisdicional); (iii) “Programa Fomento à Conciliação” e “Programa

Excelência das Atividades” (soluções alternativas de conflito); (iv)

“Programa Fomento à Conciliação” (gestão das demandas

repetitivas e dos grandes litigantes); (v) “Programa de Otimização

do Processo de Execução” (aperfeiçoamento do processo de

execução, estruturação do uso de ferramentas eletrônicas -

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD -, capacitação dos servidores

envolvidos e otimização do processo de Hasta Pública); e

“Programa Excelência das Atividades” (impulso às execuções

fiscais e trabalhistas). O TRT6 possui Comitê de Gestão Estratégica

(CGE), instituído pelo Ato TRT-GP n.º 206/2016, com a

competência de identificar e promover ajustes e medidas

necessárias à melhoria do desempenho institucional para o alcance

dos objetivos estratégicos do Tribunal, bem como monitorar a

execução do Planejamento Estratégico. 1.2.25. FISCALIZAÇÃO

DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS (fonte: TRT6):

Segundo in fo rmações pres tadas pe lo  Tr ibuna l ,  é  de

responsabilidade da Seção de Fiscalização Administrativa de

Contratos a fiscalização dos contratos de terceirização, por meio da

análise documental do adimplemento das obrigações sociais e

trabalhistas (verificação do pagamento dos salários no prazo legal,

entrega de vale-alimentação e transporte, concessão e pagamento

de férias e 13° salário). Para cada contrato é cadastrada uma conta-

corrente vinculada – bloqueada para movimentação - para o

depósito dos valores provisionados em conformidade com a

Resolução n.º 169/2013 do CNJ e Ato-TRT-GP-n.º 280/2017.

1.2.26. CRIAÇÃO DO COMITÊ DE GESTÃO PARTICIPATIVA –

RESOLUÇÃO N.º 221/2016 DO CNJ (fonte: TRT6):  A gestão

participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do

Poder Judiciário é realizada, no âmbito do TRT6, pelo Subcomitê

Gestor da Justiça do Trabalho e pelo Comitê de Governança

Institucional e da Rede Colaborativa de Governança Institucional.

Segundo informações colhidas durante o período da Correição

Ordinária, o TRT6 estimula a gestão participativa, por meio das

atividades previstas na Resolução n.º 221/2016 do CNJ, visando a

participação de magistrados, servidores, advogados, associações

de classe e jurisdicionados na elaboração das metas nacionais do

Poder Judiciário. O TRT 6 promove, ainda, as seguintes ações:

Reunião Técnica para análise da Proposta Inicial de Metas

Nacionais (PIME) e Glossário, Consulta Pública de ampla

abrangência, Reunião envolvendo magistrados e servidores para

análise e debate dos resultados obtidos na Consulta Pública e

Videoconferência com a participação dos Tribunais Regionais de

Méd io  Po r te .  1 .2 .27 .  CONCESSÃO DE D IÁRIAS A

MAGISTRADOS E SERVIDORES – RESOLUÇÃO N.º 124/2013

DO CSJT (fonte: TRT6): Informações colhidas junto à Seção de

Diárias e Passagens do Tribunal dão conta de que, de janeiro a

dezembro de 2018, o TRT6 despendeu R$ 1.420.516,75 a título de

pagamento de diárias a magistrados, servidores e colaboradores. A

consulta ao Portal da Transparência demonstrou a clareza e o

detalhamento das informações prestadas, contribuindo para o

cumprimento dos princípios da transparência e da eficiência, aos

quais é vinculada a Administração Pública. 2. SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO. O
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Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e

Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – caracteriza-se

como ferramenta eletrônica de apoio destinada a disponibilizar aos

usuários acesso às informações relativas à estrutura administrativa

e ao exercício da atividade jurisdicional dos órgãos da Justiça do

Trabalho de primeiro e segundo Graus. Atualmente, o sistema se

apresenta como 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 primeiro e segundo Graus da Justiça do Trabalho.

O Sistema e-Gestão é regido pelos princípios da obrigatoriedade e

da presunção de veracidade das informações disponibilizadas,

sendo de responsabilidade dos Presidentes dos Tribunais Regionais

do Trabalho a fidedignidade das informações estatísticas

disponibilizadas, conforme prevê o artigo 133 da Consolidação dos

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 2.1.

ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte:

TRT6): A fim de subsidiar o aprimoramento contínuo do sistema e-

Gestão, faz-se necessário que os Tribunais Regionais do Trabalho,

por suas Presidências, instituam Comitês Gestores Regionais para

receber as orientações emanadas do Comitê Gestor Nacional

relativas às regras para a 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 deve ser “coordenado, preferencialmente, por

desembargador e deverá ter composição multidisciplinar, contando

com, pelo menos, um juiz de 1º Grau e servidores afeitos às áreas

de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio

judicial de 1º e 2º Graus”, conforme disposto no artigo 135, § 1º, da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho. O Comitê Regional reunir-se-á mensalmente para, entre

outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos dados

remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, 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

artigo 135, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho. O Comitê Gestor Regional do Sistema

e-Gestão do TRT6 é coordenado por Desembargadora e possui em

sua composição multidisciplinar, além da Magistrada de segundo

Grau, dois Magistrados de primeiro Grau e servidores afeitos às

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

negócio judicial de primeiro e segundo Graus, atendendo ao § 1º do

artigo 135 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho. Compõem o Comitê Gestor Regional do

TRT6: Dione Nunes Furtado da Silva – Desembargadora

(coordenadora); Saulo Bosco Souza De Medeiros – Juiz Auxiliar da

Presidência; Gilvanildo de Araújo Lima - Juiz Auxiliar da

Corregedoria Regional; Alessandro Alcides de Souza – Servidor da

Divisão de Gestão e Governança de TI; Henrique de Barros Saraiva

Leão – Servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação; Sérgio

Mário do Nascimento Aguiar – Servidor da Secretaria de Gestão de

Pessoas; Maria Terezinha Pimentel de Souza – Servidora do

Núcleo de Estatística e Pesquisa; Luiz Eduardo Moura de Oliveira –

Servidor do Núcleo de Estatística e Pesquisa; Christiane Purificação

de Castro – Chefe da Seção de Gestão Negocial dos Sistemas PJe

e e-Gestão; Weber de Melo Ferreira – Servidor do Gabinete do

Desembargador Ivan de Souza Valença Alves; Márcio André

Rodrigues Costa Faria – Diretor de Secretaria da 3ª Vara do

Trabalho do Recife; e Paulo Cesar Martins Rabelo – Servidor da 4ª

Turma. Com relação ao § 2º do artigo 135 da Consolidação dos

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de

janeiro de 2017 a outubro de 2018, foram encaminhadas 14 atas de

reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Sistema e-

Gestão do TRT6 para disponibilização em ambiente compartilhado.

2.2. SITUAÇÃO DAS REMESSAS. 2.2.1. PRIMEIRO GRAU (fonte:

e-Gestão): O relatório “01 – Relatório de Erros de Validação –

Resumo Último Lote”, localizado no Sistema e-Gestão no endereço

“Pastas Públicas\e-Gestão\Controle de Remessas\Relatórios de

Detalhamento de Erros”, constitui aquele utilizado para a avaliação

da situação das remessas de primeiro e segundo Graus da Justiça

do Trabalho. Em consulta ao referido relatório, constatou-se que

todas as remessas do Sistema e-Gestão enviadas de janeiro de

2017 até dezembro de 2018 foram aprovadas, salientando-se, por

oportuno, que essa aprovação refere-se somente aos itens do

legado. 2.2.2. SEGUNDO GRAU  (fonte: e-Gestão): Todas as

remessas mensais enviadas pelo TRT6 de janeiro de 2017 a

dezembro de 2018 encontram-se aprovadas. Portanto, em relação

ao referido período, o Tribunal Regional encontra-se adaptado ao

Manual de Regras de Validação do e-Gestão 2º Grau – versão 4.5 e

ao Manual de Orientações Unificado do e-Gestão de 2º Grau –

versão 1.2. 2.3. PROCESSOS SUSPEITOS. 2.3.1. PRIMEIRO

GRAU (fonte: e-Gestão): a) pendentes de solução.  O saldo de

processos pendentes de solução é composto pelas seguintes

situações: 1) Processos que aguardam a primeira sessão de

audiência; 2) Processos que já tiveram a primeira sessão de

audiência e que aguardam o encerramento da instrução; e 3)

Processos conclusos aguardando a prolação da sentença. Não

existe previsão para que um processo conste simultaneamente em

mais de um dos referidos itens. Partindo dessa premissa, não foram

identificados processos pendentes de solução em 31 de outubro de
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2018 que constassem em mais de um item. b) pendentes de

execução. Os processos que estão pendentes de execução não

podem estar pendentes em mais de um sistema de tramitação

(Legado e PJe) e também em mais de uma Vara do Trabalho ao

mesmo tempo. Igualmente, não podem ser classificados como

pendentes de execução e em arquivo provisório simultaneamente.

Partindo dessas premissas, foram identificados 31 processos

pendentes de execução em 31 de outubro de 2018 que constavam

em mais de um sistema ou situação ao mesmo tempo. c)

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 figurar nas fases de

conhecimento ou de execução. Do mesmo modo, processos em

execução não são compatíveis com as fases de conhecimento e de

liquidação, e vice-versa. Os processos também não podem estar

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

tampouco em mais de uma Vara do Trabalho ao mesmo tempo.

Partindo dessas premissas, foram identificados 79 processos

pendentes de finalização em 31 de outubro de 2018 que constavam

em mais de uma fase ou sistema simultaneamente. 2.3.2.

SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão):  pendentes de julgamento.

O saldo de processos pendentes de julgamento é composto pelos

processos pendentes de autuação, pendentes de remessa ao MPT,

no MPT - distribuídos e pendentes de distribuição -, pendentes de

distribuição, pendentes de conclusão ao relator, com o relator, em

diligência, com revisor, suspensos ou sobrestados, aguardando

pauta, incluídos em pauta e em vista regimental. Não existe

previsão para que um processo seja informado mais de uma vez

dentro do mesmo item ou para que conste simultaneamente em

mais de um dos referidos itens. Partindo dessa premissa, em 31 de

outubro de 2018, foram identificados 39 processos pendentes de

julgamento informados mais de uma vez no mesmo item e 136

processos pendentes de julgamento que constavam em mais de um

item. Inexiste, igualmente, previsão para que um processo seja

informado em um dos itens de pendência e não seja informado no

saldo de pendentes de julgamento. Nessa situação, foram

identificados 468 processos pendentes de julgamento em 31 de

outubro de 2018. Do mesmo modo, não existe previsão para que

um processo seja informado no saldo de pendentes de julgamento

sem que conste também em um dos itens de pendência. Nessa

condição, foram identificados 610 processos pendentes de

julgamento em 31 de outubro de 2018. 2.4. PROCESSOS DOS

SISTEMAS LEGADO E PJe (fonte: e-Gestão): Conforme consulta

realizada em 22 de janeiro de 2019, dos 219.332 processos

pendentes de finalização no âmbito do TRT6, aproximadamente

13.711 (6,3%) processos tramitavam no Sistema Legado e 205.621

(93,7%) no Sistema PJe. A média nacional, na referida data, era de

14,6% dos processos tramitando no Sistema Legado e 85,4% no

Sistema PJe. 2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO

MAIS ANTIGOS (fonte: e-Gestão e TRT6): As Varas do Trabalho

da 6ª Região contam com 83,3% dos processos pendentes de

solução na fase de conhecimento distribuídos nos anos de 2017 e

2018. Foram identificados 783 processos pendentes de julgamento

na fase de conhecimento distribuídos há mais de 5 anos, sendo que

os 48 mais antigos foram distribuídos no ano de 2009. 2.6. ÍNDICE

NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO

TRABALHO - IGEST  (fonte: e-Gestão): O Índice Nacional de

Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho – IGEST foi

desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho com o

objetivo de contribuir para o aprimoramento da gestão das Varas do

Trabalho no País. Para tanto, apresenta um referencial numérico

que sintetiza os seguintes mesoindicadores: Acervo, Celeridade,

Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho,

adotados em consonância com os objet ivos judiciár ios

estabelecidos no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-

2020. De outubro de 2017 a setembro de 2018, entre as 70 Varas

do Trabalho da 6ª Região, 18 estiveram entre as 25% que

obtiveram os melhores desempenhos no País, entre elas a VT de

Carpina (6ª posição), a 1ª VT de Ribeirão (92ª posição), a VT de

Araripina (94ª posição), a 2ª VT de Nazaré da Mata (131ª posição) e

a 1ª VT de Recife (154ª posição). Por outro lado, entre as 25% que

obtiveram os piores desempenhos no País no mesmo período,

figuraram 20 Varas do Trabalho da 6ª Região, entre elas a 2ª VT de

Ipojuca (1.561ª posição), a 3ª VT de Ipojuca (1.514ª posição), a 13ª

VT de Recife (1.506ª posição), a 1ª VT de Ipojuca (1.479ª posição)

e a 14ª VT de Recife (1.478ª posição). 3. METAS JUDICIÁRIAS DA

JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O ANO DE 2017 (Plano

Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020). Resultado da

ativa participação dos Tribunais Regionais do Trabalho sob a

coordenação do CSJT, o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

para o período 2015-2020 reflete a preocupação do Judiciário

Trabalhista em aperfeiçoar suas formas 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 é elaborado a partir da extração dos dados do

Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho - Sigest.

Foram utilizados dados do referido Sistema constantes do Relatório

de Resultados do ano de 2017 (com informações extraídas no dia

29 de janeiro de 2018). Os resultados são reveladores do

desempenho de cada um dos Tribunais Regionais na execução do

Plano Estratégico e servirão de parâmetro para a adoção de

medidas corretivas ou de aperfeiçoamento com a finalidade de que
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haja melhor rendimento e, por consequência, se alcancem as metas

estabelecidas no Plano Estratégico.  3.1. META 4 - REDUZIR O

TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 2ª

INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 2016: 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, em relação ao ano-base 2016 – 2º grau”,

aprovada no X Encontro Nacional do Poder Judiciário. A Meta

estabelecida para o TRT6 era que o tempo médio de duração do

processo no segundo grau fosse igual ou inferior a 170 dias. O

resultado acumulado durante o ano, contudo, foi de 202 dias - 32

dias a mais do que a redução necessária ao cumprimento da meta.

Pode-se observar, ainda, um aumento de 28 dias no tempo médio,

em relação a 2016 (ano-base). Meta não cumprida. 3.2. META 5 -

REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA

1ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 2016: 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, em relação ao ano-base

2016 – 1º grau”, aprovada nos X e XI Encontros Nacionais do Poder

Judiciário, respectivamente para os anos de 2017 e 2018. A Meta

do TRT6 era que o tempo médio de duração do processo no

primeiro grau fosse igual ou inferior a 249 dias. No período,

entretanto, o TRT6 alcançou o prazo médio de 274 dias - 25 dias a

mais do que o necessário ao cumprimento da meta. Constata-se,

ainda, um aumento de 14 dias no prazo médio em relação a 2016

(ano-base). Meta não cumprida. 3.3. META 6 - JULGAR PELO

MENOS 90% DA QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE

CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO: 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 para 2017, aprovada no X Encontro

Nacional do Poder Judiciário. No âmbito do TRT6, foram

distribuídos, no primeiro e segundo graus, 129.040 casos novos em

2017 e julgados 133.771 processos – 17.635 julgados a mais do

que o necessário para o alcance da meta, o que corresponde ao

percentual de julgados de 103,67%. Meta cumprida. 3.4. META 7 -

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2017, PELO MENOS 90%

DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2015, 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 para 2017, aprovada no X

Encontro Nacional do Poder Judiciário. No ano de 2017 ainda

pendiam de julgamento 88.786 processos distribuídos até

31/12/2015. Para o cumprimento da Meta, o TRT6 deveria julgar

79.908 processos. Foram julgados 81.422 processos, o que

corresponde a 1.514 processos além do necessário para o

cumprimento da meta. O TRT6 alcançou o Índice de Processos

Antigos (IPA) de 91,71%. Meta cumprida. 3.5. META 8 –

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2017, 98% DAS AÇÕES

COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2014, NO 1º GRAU, E

ATÉ 31/12/2015, 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 X Encontro Nacional do Poder Judiciário. 3.5.1.

Primeiro Grau: das 338 ações coletivas distribuídas até 31/12/2014

que ainda pendiam de julgamento, 335 foram julgadas no ano de

2017, o que corresponde ao índice de produtividade de 99,11%.

Meta cumprida. 3.5.2. Segundo Grau: as quatro ações coletivas

distribuídas até 31/12/2015 que ainda pendiam de julgamento foram

julgadas no ano de 2017, razão por que o Índice de Ações Coletivas

Julgadas (IACJ) no segundo grau foi de 100%. Meta cumprida. 3.6.

META 9 – AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA FASE

DE CONHECIMENTO, EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DO

BIÊNIO 2013/2014, EM 6 PONTOS PERCENTUAIS, ATÉ 2020:

Perspectiva Processos Internos - Estimular a conciliação e as

soluções alternativas de conflitos – Indicador: Índice de Conciliação

– Fase de Conhecimento (ICONc). A Meta 9 equivale à Meta

Nacional 3, aprovada nos X e XI Encontros Nacionais do Poder

Judiciário para os anos de 2017 e 2018, respectivamente. A meta

para o ano de 2017 consistia em aumentar em 2 pontos percentuais

o índice de conciliação em relação a 2016, devendo o TRT6, para

tanto, alcançar o percentual de 53%, extraídos do cômputo dos

processos solucionados arquivamentos, desistências e declarações

de incompetência. Em 2017, o TRT6 atingiu o percentual de 49%.

Dos 93.892 processos solucionados no ano, 45.621 derivaram de

conciliação – 3.747 processos a menos do que o número

necessário para o alcance da Meta. Meta não cumprida. 3.7. META

10 - IDENTIFICAR E REDUZIR EM 2% O ACERVO DOS DEZ

MAIORES LITIGANTES: 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 para 2017, aprovada no X Encontro Nacional do Poder Judiciário.

Para alcançar a Meta, o TRT6 deveria julgar 10.435 processos dos



2651/2019 Tribunal Superior do Trabalho
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019

dez maiores litigantes, ao passo que julgou um total de 11.630

processos – 1.195 a mais do que o número necessário de julgados

para que fosse alcançada a meta estabelecida. Meta cumprida. 3.8.

META 11 – BAIXAR PELO MENOS 90% DA QUANTIDADE DE

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 X Encontro Nacional do Judiciário. O TRT6

iniciou, em 2017, 45.716 execuções, baixando o total de 50.047. O

Índice de Execução (IE) foi de 109,47%. Meta cumprida. 4.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES

PAGOS AOS RECLAMANTES.  4 .1 .  MOVIMENTAÇÃO

PROCESSUAL. 4.1.1. MOVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU.

4.1.1.1. FASE DE CONHECIMENTO (fonte: e-Gestão): a)

Movimentação em 2016: estoque remanescente de 2015: 85.375;

casos novos: 107.813; processos recebidos: 108.578; processos

solucionados: 109.690; taxa de produtividade: 101% (média dos

TRTs de médio porte: 97,7%; média nacional: 95,4%); taxa de

congestionamento: 43,4% (média dos TRTs de médio porte: 36,8%;

média nacional: 36,9%). b) Movimentação em 2017:  estoque

remanescente de 2016: 86.846; casos novos: 102.950; processos

recebidos: 103.656; processos solucionados: 111.515; taxa de

produtividade: 107,6% (média dos TRTs de médio porte: 102,9%;

média nacional: 103,9%); taxa de congestionamento: 41,5% (média

dos TRTs de médio porte: 35,8%; média nacional: 34,8%). Resíduo

para 2018: 83.947.  c) Movimentação em 2018 (até 31 de

outubro): estoque remanescente de 2017: 83.947; casos novos:

57.567; processos recebidos: 58.084; processos solucionados:

83.815; taxa de produtividade: 144,3% (média dos TRTs de médio

porte: 143,9%; média nacional: 141,8%); taxa de congestionamento:

41% (média dos TRTs de médio porte: 31,3%; média nacional:

31%). Pendentes de solução para 2019: 61.514. No número de

processos recebidos mencionado acima não foram incluídos os

processos redistribuídos à mesma região judiciária, a fim de evitar

duplicidade. Do mesmo modo, no número de processos

solucionados não foram incluídos os processos solucionados por

declaração de incompetência. Entre as 70 Varas do Trabalho da 6ª

Região ativas em dezembro de 2017, 51 conseguiram solucionar

mais processos do que o número de recebidos no ano. A média de

processos recebidos por Vara do Trabalho, incluindo os processos

recebidos por redistribuição, foi de 1.541,4 e a média de

solucionados foi de 1.630. d) Prazo Médio em 2016: O prazo médio

nas Varas do Trabalho da 6ª Região, do ajuizamento da ação até a

prolação da sentença, foi de 259,9 dias, enquanto a média nos

Tribunais de médio porte foi de 209,8 dias e, no País, de 222,7 dias.

Destacam-se, na fase de conhecimento, as seguintes etapas: do

ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência; entre a

realização da 1ª audiência e 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 116

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

encerramento da instrução foi de 146,2 dias. Já da etapa da

conclusão até a prolação da sentença, o prazo foi de 56,1 dias. e)

Prazo Médio em 2017: O prazo médio nas Varas do Trabalho da 6ª

Região, do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, foi de

274 dias, enquanto que a média nos Tribunais de médio porte foi de

224,5 dias e, no País, de 238,2 dias. No tocante às etapas

processuais, extrai-se que o prazo médio do ajuizamento da ação

até a realização da 1ª audiência foi de 117,8 dias; o prazo médio

entre a realização da 1ª audiência e o encerramento da instrução foi

de 159,8 dias; da etapa da conclusão até a prolação da sentença, o

prazo médio foi de 56,4 dias. f) Prazo Médio em 2018 (até 31 de

outubro): O prazo médio nas Varas do Trabalho da 6ª Região, do

ajuizamento da ação até a prolação da sentença, foi de 311,9 dias,

enquanto que a média nos Tribunais de médio porte foi de 255,9

dias e, no País, de 264,9 dias. Quanto às etapas processuais, extrai

-se que o prazo médio do ajuizamento da ação até a realização da

1ª audiência foi de 115 dias; o prazo médio entre a realização da 1ª

audiência e o encerramento da instrução foi de 185,7 dias; da etapa

da conclusão até a prolação da sentença, o prazo médio foi de 71,1

dias. g) Recursos Remetidos ao Segundo Grau: No ano de 2017,

as Varas do Trabalho da 6ª Região remeteram ao segundo grau de

jurisdição 10.472 recursos, 4,9% a mais do que no ano de 2016,

quando foram remetidos 9.982 recursos. Somando-se os anos de

2016 e 2017, foram enviados 20.454 recursos ao segundo grau,

menos do que a média de recursos enviados pelos TRTs de médio

porte, de 46.622,3, e menos do que a média do País, de 55.422,3.

De janeiro até 31 de outubro de 2018, as Varas do Trabalho da 6ª

Região remeteram ao segundo grau 26.179 recursos. 4.1.1.2. FASE

DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão): a) Liquidações Iniciadas,

Encerradas e Resíduo: Liquidações iniciadas em 2016:  21.999

(média dos Tribunais de médio porte: 19.894,5; média nacional:

26.658,9); liquidações encerradas em 2016: 19.719 (média dos

Tribunais de médio porte: 17.490,5; média nacional: 21.151,9);

resíduo em 2016 (incluídas as liquidações que estavam em arquivo

provisório): 13.034 (média dos Tribunais de médio porte: 7.949,3;

média nacional: 14.874,9). Liquidações iniciadas em 2017: 26.952

(média dos Tribunais de médio porte: 20.555,6; média nacional:

28.052,4); liquidações encerradas em 2017: 35.521 (média dos

Tribunais de médio porte: 20.153,9; média nacional: 25.407,5);

resíduo em 2017 (incluídas as liquidações que estavam em arquivo
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provisório): 15.364 (média dos Tribunais de médio porte: 8.222,4;

média nacional: 14.984,5). Liquidações iniciadas entre janeiro e

outubro de 2018:  25.263 (média dos Tribunais de médio porte:

19.700,6; média nacional: 25.664); liquidações encerradas entre

janeiro e outubro de 2018: 24.143 (média dos Tribunais de médio

porte: 16.269,1; média nacional: 23.157,6); resíduo de janeiro a

outubro de 2018 (incluídas as liquidações que estavam em arquivo

provisório): 9.950 (média dos Tribunais de médio porte: 5.568,9;

média nacional: 9.229,4). Taxa de produtividade em 2016: 89,6%;

taxa de produtividade em 2017: 131,8%; taxa de produtividade de

janeiro a outubro de 2018: 95,6%. b) Prazo Médio das

Liquidações: O prazo médio nas Varas do Trabalho da 6ª Região,

do início da fase de liquidação até o seu encerramento, no ano de

2016, foi de 131,7 dias (média dos Tribunais de médio porte: 156,5;

média nacional: 196,2). O prazo médio em 2017 foi de 131,9 dias

(média dos Tribunais de médio porte: 149,4; média nacional: 175,7).

O prazo médio verificado de janeiro a outubro de 2018 foi de 176,3

dias (média dos Tribunais de médio porte: 161,4; média nacional:

181,5). c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se as

decisões de procedência total e as de procedência parcial, foram

proferidas, em 2016, 35.483 sentenças pelas Varas do Trabalho da

6ª Região, sendo 6.456 (18,2%) líquidas (média dos Tribunais de

médio porte: 23%; média nacional: 15,7%). Em 2017, de 35.656

sentenças proferidas, 6.061 (17%) corresponderam a sentenças

líquidas (média dos Tribunais de médio porte: 22,2%; média

nacional: 15,5%). De janeiro a outubro de 2018, de 30.460

sentenças proferidas, 5.358 (17,6%) corresponderam a sentenças

líquidas (média dos Tribunais de médio porte: 20,6%; média

nacional: 14,8%). 4.1.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-

Gestão): a) Execuções Iniciadas, Encerradas e Resíduo:

Execuções iniciadas em 2016: 36.163 (média dos Tribunais de

médio porte: 31.895,4; média nacional: 30.166,1); execuções

encerradas em 2016: 24.797 (média dos Tribunais de médio porte:

24.901,1; média nacional: 27.582,8); resíduo em 2016 (incluídas as

execuções que estavam em arquivo provisório): 66.653 (média dos

Tribunais de médio porte: 94.774; média nacional: 104.840).

Execuções iniciadas em 2017: 41.972 (média dos Tribunais de

médio porte: 32.644,6; média nacional: 35.134,9); execuções

encerradas em 2017: 41.101 (média dos Tribunais de médio porte:

28.249,3; média nacional: 28.270,8); resíduo em 2017 (incluídas as

execuções que estavam em arquivo provisório): 82.903 (média dos

Tribunais de médio porte: 100.388,4; média nacional: 111.641,5).

Execuções iniciadas entre janeiro e outubro de 2018: 31.165 (média

dos Tribunais de médio porte: 26.405,8; média nacional: 28.622,5);

execuções encerradas entre janeiro e outubro de 2018: 32.253

(média dos Tribunais de médio porte: 28.104,9; média nacional:

25.819,5); resíduo de janeiro a outubro de 2018 (incluídas aí as

execuções que estavam em arquivo provisório): 86.857 (média dos

Tribunais de médio porte: 98.542,1; média nacional: 112.281,4).

Taxa de produtividade em 2016: 68,6%; taxa de produtividade em

2017: 97,9%; taxa de produtividade de janeiro a outubro de 2018:

103,5%. b) Prazo Médio das Execuções: O prazo médio nas

Varas do Trabalho da 6ª Região, do início da fase de execução até

o seu encerramento, no ano de 2016, foi de 498,4 dias (média dos

Tribunais de médio porte: 906,1; média nacional: 1.122,2). O prazo

médio em 2017 foi de 964 dias (média dos Tribunais de médio

porte: 790,4; média nacional: 1.021,8). O prazo médio verificado de

janeiro a outubro de 2018 foi de 1.038,3 dias (média dos Tribunais

de médio porte: 1.104,5; média nacional: 1.305,3). 4.1.2.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SEGUNDO GRAU (fonte: e

-Gestão): a) Movimentação Processual em 2016 : estoque

remanescente de 2015: 4.899; casos novos: 23.873; processos

recebidos: 28.367; recursos e ações originárias julgados: 23.284;

processos solucionados: 27.149; produtividade: 95,7% (média entre

os Tribunais de médio porte: 92%; média nacional: 90,6%); taxa de

congestionamento: 18,4% (média entre os TRTs de médio porte:

27,8%; média nacional: 29,2%); resíduo processual para 2017:

5.614. b) Movimentação Processual em 2017 : estoque

remanescente de 2016: 5.614; casos novos: 26.110; processos

recebidos: 31.865; recursos e ações originárias julgados: 27.021;

processos solucionados: 32.087; produtividade: 100,7% (média

entre os Tribunais de médio porte: 92,9%; média nacional: 94,4%);

taxa de congestionamento: 14,4% (média entre os TRTs de médio

porte: 28,2%; média nacional: 27,7%); resíduo processual calculado

para 2018: 5.392. c) Movimentação Processual até 31 de

outubro de 2018 : estoque remanescente de 2017: 5.834; casos

novos: 23.996; processos recebidos: 28.934; recursos e ações

originárias julgados: 22.900; processos solucionados: 27.204;

produtividade: 94% (média entre os Tribunais de médio porte:

90,9%; média nacional: 92,4%); taxa de congestionamento: 21,8%

(média entre os TRTs de médio porte: 32,8%; média nacional:

31,5%); resíduo processual: 7.659. Oportuno ressaltar que o

resíduo processual para 2018 informado pelo TRT6 no Sistema e-

Gestão, de 5.834 processos, apresenta-se incoerente com o

resultado de produtividade de 100,7% observado em 2017, em que

foram solucionados mais processos do que o número de recebidos

no período. Por essa razão, registra-se nesta Ata o resíduo

calculado, de 5.392 processos, decorrente do somatório entre o

resíduo de 2016 e os processos recebidos em 2017, subtraído do

total de solucionados no ano. Durante a Correição Ordinária,

informou o Tribunal que mencionada inconsistência decorreu de

equívocos quanto ao correto fluxo de movimentação processual no
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sistema PJe, mormente quanto às informações relativas ao legado,

com impacto no número de processos pendentes de julgamento. d)

Prazos médios em 2016: da distribuição à restituição com visto do

relator: 46,6 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 87,5

dias; média nacional: 75,9 dias); do recebimento para inclusão em

pauta ao julgamento: 19,7 dias (média entre os Tribunais de médio

porte: 32 dias; média nacional: 37,6 dias); da autuação ao

julgamento do recurso: 83,3 dias (média entre os Tribunais de

médio porte: 137,8 dias; média nacional: 127,2 dias); prazo total, da

autuação até a baixa do recurso: 170,8 dias (média entre os

Tribunais de médio porte: 242,4 dias; média nacional: 240,3 dias).

e) Prazos médios em 2017: da distribuição à restituição com visto

do relator: 44 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 110,2

dias; média nacional: 93,5 dias); do recebimento para inclusão em

pauta ao julgamento: 22,8 dias (média entre os Tribunais de médio

porte: 36,3 dias; média nacional: 42,6 dias); da autuação ao

julgamento do recurso: 81,6 dias (média entre os Tribunais de

médio porte: 156,7 dias; média nacional: 144,6 dias); prazo total, da

autuação até a baixa do recurso: 196,6 dias (média entre os

Tribunais de médio porte: 251,6 dias; média nacional: 252,4 dias). f)

Prazos médios em 2018 (até 31 de outubro) : da distribuição à

restituição com visto do relator: 45,5 dias (média entre os Tribunais

de médio porte: 112,7 dias; média nacional: 92,2 dias); do

recebimento para inclusão em pauta ao julgamento: 21 dias (média

entre os Tribunais de médio porte: 43,5 dias; média nacional: 44,7

dias); da autuação ao julgamento do recurso: 78,8 dias (média entre

os Tribunais de médio porte: 168,9 dias; média nacional: 153,3

dias); prazo total, da autuação até a baixa do recurso: 210,9 dias

(média entre os Tribunais de médio porte: 290,4 dias; média

nacional: 284,7 dias). g) Carga de trabalho per capita dos

Desembargadores em 2016: magistrados atuando em turmas: 16;

estoque inicial por magistrado: 306,2; processos recebidos por

magistrado: 1.772,9; carga de trabalho por magistrado: 2.079,1;

processos solucionados por magistrado: 1.696,8. h) Carga de

trabalho per capita dos Desembargadores em 2017: magistrados

atuando em turmas: 16; estoque inicial por magistrado: 350,9;

processos recebidos por magistrado: 1.991,6; carga de trabalho por

magistrado: 2.342,4; processos solucionados por magistrado:

2.005,4. i) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

em 2018 (até 31 de outubro) : magistrados atuando em turmas e

que participaram da distribuição de processos: 16; estoque inicial

por magistrado: 364,6; processos recebidos por magistrado:

1.808,4; carga de trabalho por magistrado: 2.173; processos

solucionados por magistrado: 1.700,3. j) Movimentação

Processual dos Desembargadores em Exercício : j.1. Em 2016 .

ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 329; solucionados: 3);

ALINE PIMENTEL GONÇALVES (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

153; solucionados: 361); ANA CRISTINA DA SILVA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 139;

solucionados: 371); ANA ISABEL GUERRA BARBOSA KOURY

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE

BARROS(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 144; solucionados: 372); ANDRE GENN DE

ASSUNCAO BARROS (recebidos por distr ibuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.609; solucionados:

790); ANTONIO WANDERLEY MARTINS (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 200;

solucionados: 473); CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.133; solucionados: 1.148); DAISY ANDERSON

TENORIO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 0; solucionados: 0; DINAH FIGUEIREDO

BERNARDO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 493; solucionados: 0); DIONE NUNES

FURTADO DA SILVA (recebidos por distribuição e por redistribuição

e recursos internos conclusos: 1.372; solucionados: 1.361); ENEIDA

MELO CORREIA DE ARAUJO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.729; solucionados:

1.631); FABIO ANDRE DE FARIAS (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.882; solucionados:

1.971); FERNANDO CABRAL DE ANDRADE FILHO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); GILVANILDO DE ARAUJO LIMA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 198;

solucionados: 692); GISANE BARBOSA DE ARAUJO (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

94; solucionados: 53); HELIO LUIZ FERNANDES GALVAO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1; solucionados: 0); IBRAHIM ALVES DA SILVA FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 347; solucionados: 2); IVAN DE SOUZA VALENCA

ALVES (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 73; solucionados: 41); IVANILDO DA CUNHA

ANDRADE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.758; solucionados: 1.674); JOSE

LUCIANO ALEXO DA SILVA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.120; solucionados:
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984); LARRY DA SILVA OLIVEIRA FILHO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 342;

solucionados: 814); MARIA CLARA SABOYA ALBUQUERQUE

BERNARDINO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.777; solucionados: 1.524); MARIA

DAS GRACAS DE ARRUDA FRANCA (recebidos por distribuição e

por redistr ibuição e recursos internos conclusos: 1.253;

solucionados: 1.305); MARIA DE BETANIA SILVEIRA VILLELA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); MARIA DO CARMO VAREJAO

RICHLIN (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 192; solucionados: 465); MARIA DO SOCORRO

SILVA EMERENCIANO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.719; solucionados:

1.339); MARIA HELENA GUEDES SOARES DE PINHO MACIEL

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); MAYARD DE FRANCA SABOYA

ALBUQUERQUE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 9; solucionados: 130); MILTON

GOUVEIA DA SILVA FILHO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 518; solucionados:

659); NELSON SOARES DA SILVA JUNIOR (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); NISE PEDROSO LINS DE SOUSA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.657; solucionados: 1.380); PATRICIA COELHO BRANDAO

VIEIRA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1; solucionados: 0); PAULO DIAS DE

ALCANTARA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.361; solucionados: 1.346); PEDRO

PAULO PEREIRA NOBREGA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 627; solucionados: 1);

ROBERTA CORREA DE ARAUJO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 399; solucionados:

445); RUY SALATHIEL DE ALBUQUERQUE E MELLO VENTURA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.791; solucionados: 1.668); SERGIO MURILO DE

CARVALHO LINS (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0); SERGIO

ROBERTO DE MELLO QUEIROZ (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

SERGIO TORRES TEIXEIRA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.847; solucionados:

1.762); VALDIR JOSE SILVA DE CARVALHO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.731; solucionados: 1.523); VALERIA GONDIM SAMPAIO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.645; solucionados: 682); VIRGINIA MALTA

CANAVARRO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 56; solucionados: 44); j.2. Em 2017.

ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 1);

ALINE PIMENTEL GONCALVES (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE ARAUJO (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

105; solucionados: 369); ANA CRISTINA DA SILVA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 5); ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE BARROS

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 67; solucionados: 401); ANDREA KEUST BANDEIRA

DE MELO(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 108; solucionados: 366); ANTONIO

WANDERLEY MARTINS (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 99; solucionados: 475);

CARLOS EDUARDO GOMES PUGLIESI (recebidos por distribuição

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.121;

solucionados: 2.155); DAISY ANDERSON TENORIO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); DINAH FIGUEIREDO BERNARDO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 4;

solucionados: 1; DIONE NUNES FURTADO DA SILVA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

149; solucionados: 374); ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 2.014; solucionados: 1.884); FABIO ANDRE DE FARIAS

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 2.137; solucionados: 2.347); FERNANDO CABRAL DE

ANDRADE FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0); GILVANILDO DE

ARAUJO LIMA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0 - Juiz convocado

para o biênio 2017/2019 para o exercício da função de Juiz auxiliar

da Corregedoria); GISANE BARBOSA DE ARAUJO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.642; solucionados: 841); HELIO LUIZ FERNANDES GALVAO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); IBRAHIM ALVES DA SILVA FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 93; solucionados: 34); IVANILDO DA CUNHA ANDRADE
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(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.755; solucionados: 830); JOSE AUGUSTO SEGUNDO

NETO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 0; solucionados: 0); JOSE LUCIANO ALEXO DA

SILVA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.941; solucionados: 1.557); LARRY DA SILVA

OLIVEIRA FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 115; solucionados: 562); MARIA

CLARA SABOYA ALBUQUERQUE BERNARDINO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.928; solucionados: 2.260); MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA

FRANCA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.904; solucionados: 1.790); MARIA DE

BETANIA SILVEIRA VILLELA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

MARIA DO CARMO VAREJAO RICHLIN (recebidos por distribuição

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 148;

solucionados: 664); MARIA DO SOCORRO SILVA EMERENCIANO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.952; solucionados: 1.730); MARIA HELENA GUEDES

SOARES DE PINHO MACIEL (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

MAYARD DE FRANCA SABOYA ALBUQUERQUE (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 166;

solucionados: 655); MILTON GOUVEIA DA SILVA FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 251; solucionados: 993); NISE PEDROSO LINS DE

SOUSA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.888; solucionados: 1.639); PAULO DIAS DE

ALCANTARA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.975; solucionados: 1.905); PEDRO

PAULO PEREIRA NOBREGA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 2; solucionados: 0);

RENATA LAPENDA RODRIGUES DE MELO PESSOA DE LUNA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); ROBERTA CORREA DE ARAUJO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 5 - Juíza convocada para o biênio

2017/2019 para o exercício da função de Juiz auxiliar da Vice-

Presidência); RUY SALATHIEL DE ALBUQUERQUE E MELLO

VENTURA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 2.091; solucionados: 2.071); SERGIO

MURILO DE CARVALHO LINS (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0);

SERGIO TORRES TEIXEIRA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.036; solucionados:

2.202); VALDIR JOSE SILVA DE CARVALHO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 121;

solucionados: 419); VALERIA GONDIM SAMPAIO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.948; solucionados: 1.396); VIRGINIA MALTA CANAVARRO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.611; solucionados: 853); j.3. Em 2018 (até 31 de

outubro). ACACIO JULIO KEZEN CALDEIRA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); ALINE PIMENTEL GONCALVES (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); ANA CATARINA CISNEIROS BARBOSA DE

ARAUJO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 66; solucionados: 255 - Juíza convocada entre

20/7/2018 e 30/9/2018); ANA CLAUDIA PETRUCCELLI DE LIMA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 901; solucionados: 990 – Juíza convocada entre

26/2/2018 e 1/4/2018); ANA CRISTINA DA SILVA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

so luc ionados:  3) ;  ANA MARIA SOARES RIBEIRO DE

BARROS(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 89; solucionados: 388 - Juíza convocada de

14/5/2018 a 13/6/2018); ANDREA KEUST BANDEIRA DE MELO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 83; solucionados: 531 - Juíza convocada de 21/5/2018 a

1/7/2018); ANDRE GENN DE ASSUNCAO BARROS (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.412; solucionados: 1.022); ANTONIO WANDERLEY MARTINS

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1; solucionados: 0); CARLOS EDUARDO GOMES

PUGLIESI (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.918; solucionados: 1.816); DAISY

ANDERSON TENORIO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 0;

DINAH FIGUEIREDO BERNARDO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 2; solucionados: 2);

DIONE NUNES FURTADO DA SILVA (recebidos por distribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 60; solucionados:

92); ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.659; solucionados: 1.411); FABIO ANDRE DE FARIAS (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.855; solucionados: 1.899); GILVANILDO DE ARAUJO LIMA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 1 - Juiz convocado para o biênio

2017/2019 para o exercício da função de Juiz auxiliar da
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Corregedoria); GISANE BARBOSA DE ARAUJO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.660; solucionados: 1.019); HELIO LUIZ FERNANDES GALVAO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); HUGO CAVALCANTI MELO FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); IBRAHIM ALVES DA SILVA FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 67; solucionados: 292 - Juiz convocado entre 31/8/2018

e 28/12/2018); IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 54;

solucionados: 47); IVANILDO DA CUNHA ANDRADE (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 772;

solucionados: 0); JOSE LUCIANO ALEXO DA SILVA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.768; solucionados: 1.408); LARRY DA SILVA OLIVEIRA FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 3); MARCIA DE WINDSOR NOGUEIRA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 54; solucionados: 154 - Juíza convocada entre 1/10/2018

e 20/12/2018); MARIA CLARA SABOYA ALBUQUERQUE

BERNARDINO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.741; solucionados: 1.704); MARIA

DAS GRACAS DE ARRUDA FRANCA (recebidos por distribuição e

por redistr ibuição e recursos internos conclusos: 1.701;

solucionados: 1.131); MARIA DE BETANIA SILVEIRA VILLELA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 45; solucionados: 201 - Juíza convocada entre 16/7/2018

e 30/8/2018); MARIA DO CARMO VAREJAO RICHLIN (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

48; solucionados: 367 – Juíza convocada de 26/2/2018 a

12/4/2018); MARIA DO SOCORRO SILVA EMERENCIANO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.749; solucionados: 1.012); MARTHA CRISTINA DO

NASCIMENTO CANTALICE (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 35; solucionados: 233

– Juíza convocada de 13/5/2018 a 20/6/2018); MAYARD DE

FRANCA SABOYA ALBUQUERQUE (recebidos por distribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 81; solucionados:

494 – Juíza convocada de 9/4/2018 a 10/6/2018); MILTON

GOUVEIA DA SILVA FILHO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 183; solucionados: 904

– Juiz convocado de 13/1/2018 a 12/5/2018 e de 3/10/2018 a

29/11/2018); NISE PEDROSO LINS DE SOUSA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.666; solucionados: 1.090); PAULO DIAS DE ALCANTARA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.847; solucionados: 2.128); PEDRO PAULO PEREIRA

NOBREGA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 0; solucionados: 1); ROBERTA

CORREA DE ARAUJO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1; solucionados: 0 –

Juíza convocada para o biênio 2017/2019 para o exercício da

função de Juiz auxiliar da Vice-Presidência); RUY SALATHIEL DE

ALBUQUERQUE E MELLO VENTURA (recebidos por distribuição e

por redistr ibuição e recursos internos conclusos: 1.889;

solucionados: 1.926); SERGIO MURILO DE CARVALHO LINS

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); SERGIO TORRES TEIXEIRA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.825; solucionados: 1.787); SOLANGE MOURA DE

ANDRADE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 423; solucionados: 487 - Juíza

convocada entre 16/7/2018 e 10/9/2018); VALDIR JOSE SILVA DE

CARVALHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 58; solucionados: 97); VALERIA

GONDIM SAMPAIO (recebidos por distribuição e por redistribuição

e recursos internos conclusos: 1.743; solucionados: 869); VIRGINIA

MALTA CANAVARRO (recebidos por distr ibuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.732; solucionados:

1.439); k) Resíduo processual – situação em 31/12/2017 :

pendentes de autuação: 0; pendentes de distribuição: 84;

aguardando manifestação do MPT: 176; pendentes de conclusão ao

relator: 68; pendentes com o relator: 2.376; pendentes em

diligência: 293; pendentes suspensos ou sobrestados: 210; Resíduo

total: 5.834. l) Resíduo processual – situação em 31/10/2018 :

pendentes de autuação: 0; pendentes de distribuição: 35;

aguardando manifestação do MPT: 159; pendentes de conclusão ao

relator: 45; pendentes com o relator: 4.167; pendentes em

diligência: 204; pendentes suspensos ou sobrestados: 249; Resíduo

total: 7.659. 4.1.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO

(fonte: e-Gestão): O prazo médio total de duração do processo em

2016, do ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, foi de

845,2 dias, enquanto a média nos Tribunais de médio porte foi de

767 dias e, no País, de 930,9 dias. Em 2017, referido prazo médio

total foi de 1.148,5 dias, enquanto a média nos Tribunais de médio

porte foi de 825,6 dias e, no País, de 936,2 dias. Até o mês de

outubro de 2018, referido prazo médio total foi de 970,7 dias,

enquanto a média nos Tribunais de médio porte foi de 907,3 dias e,

no País, de 985,6 dias. 4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão). a)

Em 2016: recolhimentos previdenciários: R$ 53.944.809,74;

recolhimentos fiscais: R$ 1.921.110,53; custas processuais: R$
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6.518.267,69; emolumentos: R$ 41.448,77; multas: R$ 19.181,36;

total arrecadado: R$ 62.403.369,32. b) Em 2017: recolhimentos

previdenciários: R$ 88.686.294,05; recolhimentos fiscais: R$

3.073.063,46; custas processuais: R$ 24.494.375,12; emolumentos:

R$ 370.503,84; multas: R$ 74.782,12; total arrecadado: R$

116.328.514,75. No ano de 2017, o TRT6 arrecadou 86,4% mais do

que em 2016. Contudo, a arrecadação manteve-se abaixo da média

dos Tribunais de médio porte e abaixo da média do País. c) Em

2018 (até 31 de outubro): recolhimentos previdenciários: R$

88.353.026,09; recolhimentos fiscais: R$ 3.726.504,73; custas

processuais: R$ 18.273.685,00; emolumentos: R$ 1.108.105,13;

multas: R$ 194.306,22; total arrecadado: R$ 110.547.522,04. 4.3.

VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES (fonte: e-Gestão). a)

Em 2016: decorrentes de execução: R$ 157.508.219,82;

decorrentes de acordo: R$ 249.022.950,66; decorrentes de

pagamento espontâneo: R$ 7.801.213,66; total: R$ 414.332.384,14.

b) Em 2017: decorrentes de execução: R$ 190.127.770,00;

decorrentes de acordo: R$ 311.130.077,86; decorrentes de

pagamento  espontâneo:  R$ 15.225.854,59;  to ta l :  R$

516.483.702,45. No ano de 2017, foram pagos aos reclamantes um

montante 24,7% superior ao ano de 2016. Nos dois anos, o TRT6

pagou menos que a média do País e que a média dos Tribunais de

médio porte. c) Em 2018 (até 31 de outubro) : decorrentes de

execução: R$ 186.829.842,28; decorrentes de acordo: R$

370.147.430,84; decorrentes de pagamento espontâneo: R$

13.438.955,62; total: R$ 570.416.228,74. 5. CONCILIAÇÃO. 5.1.

TAXA DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA.  5 .1 .1 .  FASE DE

CONHECIMENTO. CONCILIAÇÕES LÍQUIDAS NO PRIMEIRO

GRAU DE JURISDIÇÃO (EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO

AS DECISÕES DE ARQUIVAMENTO, DESISTÊNCIAS E

DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA – META 3 DO CNJ) –

fonte: e-Gestão: Em relação ao percentual de conciliação, o

Tribunal Regional teve uma taxa média de conciliação acima da

média dos Tribunais de médio porte e do País nos anos de  2016,

2017 e 2018 (até o mês de outubro). ANO DE 2016:  Total de

processos conciliados: 44.398; processos solucionados: 91.001;

percentual de conciliação líquida: 48,8% (média nacional: 47,7%;

média dos TRTs de médio porte: 48,8%) . No ano de 2016, das 70

VTs da 6ª Região, 35 (50%) estiveram acima da média nacional de

47,7%, são elas: VT de Araripina (57,2%); VT de Belo Jardim

(52,4%); 2º VT de Cabo de Santo Agostinho (49%); VT de Carpina

(61,4%); 1ª VT de Caruaru (50,2%); VT de Catende (68,7%); VT de

Escada (62,7%); VT de Garanhuns (50,1%); 1ª VT de Goiana

(47,7%); 1ª VT de Igarassu (49%); 2ª VT de Igarassu (50,1%); 1ª VT

de Jaboatão dos Guararapes (57%); 2ª VT de Jaboatão dos

Guararapes (57,4%); 3ª VT de Jaboatão dos Guararapes (50,7%);

4ª VT de Jaboatão dos Guararapes (51,9%); 5ª VT de Jaboatão dos

Guararapes (54,4%); VT de Limoeiro (56,6%); 1ª VT de Nazaré da

Mata (82,2%); 2ª VT de Nazaré da Mata (87,5%); 1ª VT de Olinda

(61,5%); 2ª VT de Olinda (58,5%); 3ª VT de Olinda (64,2%); 1ª VT

de Paulista (49,7%); 2ª VT de Paulista (57,9%); 10ª VT de Recife

(51,2%); 12ª VT de Recife (49,9%); 13ª VT de Recife (47,9%); 15ª

VT de Recife (48,4%); 18ª VT de Recife (48,4%); 20ª VT de Recife

(49%); 1ª VT de Ribeirão (61,7%); 2ª VT de Ribeirão (63,4%); VT de

São Lourenço da Mata (55,8%); VT de Serra Talhada (53,2%); e VT

de Timbaúba (52,7%). Registre-se que, no ano de 2016, entre as

1.573 VTs do País, 2 VTs do TRT6 figuraram entre aquelas com os

maiores índices de conciliação, são elas: 2ª VT de Nazaré da Mata

(87,5% - 2º maior do País); e 1ª VT de Nazaré da Mata (82,2% - 3º

maior do País). ANO DE 2017 : Total de processos conciliados:

45.624; processos solucionados: 93.900; percentual de conciliação

líquida: 48,6% (média nacional: 45,8%; média dos TRTs de médio

porte: 47,3%). No ano de 2017, 38 VTs (54,3%) estiveram acima da

média nacional de 45,8%, são elas: VT de Araripina (60,4%); VT de

Carpina (65,5%); 3ª VT de Caruaru (48,2%); VT de Catende

(60,3%); VT de Escada (55,5%) VT de Garanhuns (55,8%); 1ª VT

de Igarassu (57,6%); 2ª VT de Igarassu (52%); 1ª VT de Jaboatão

dos Guararapes (55,4%); 2ª VT de Jaboatão dos Guararapes

(55,9%); 3ª VT de Jaboatão dos Guararapes (48,5%); 4ª VT de

Jaboatão dos Guararapes (49,7%); 5ª VT de Jaboatão dos

Guararapes (54,6%); VT de Limoeiro (52,4%); 1ª VT de Nazaré da

Mata (80,1%); 2ª VT de Nazaré da Mata (82,2%); 1ª VT de Olinda

(63,2%); 2ª VT de Olinda (60,5%); 3ª VT de Olinda (61,3%); 2ª VT

de Paulista (52,8%); 6ª VT de Recife (52,3%); 8ª VT de Recife

(48,3%); 10ª VT de Recife (52,3%); 12ª VT de Recife (51,5%); 13ª

VT de Recife (49,5%); 14ª VT de Recife (58,3%); 15ª VT de Recife

(47,9%); 17ª VT de Recife (46,9%); 18ª VT de Recife (49,7%); 19ª

VT de Recife (48,8%); 20ª VT de Recife (51,6%); 22ª VT de Recife

(49,3%); 23ª VT de Recife (48,6%); 1ª VT de Ribeirão (61,2%); 2ª

VT de Ribeirão (72,5%); VT de São Lourenço da Mata (56,4%); VT

de Serra Talhada (50,3%); e VT de Timbaúba (47%). No ano de

2017, 3 VTs do TRT6 figuraram entre aquelas com os maiores

índices de conciliação, são elas: 2ª VT de Nazaré da Mata (82,2% -

2º maior do País); 1ª VT de Nazaré da Mata (80,1% - 5º maior do

País); e 2º VT de Ribeirão (75,5% - 20º maior do País). ANO DE

2018 (até o mês de outubro) : Total de processos conciliados:

34.468; processos solucionados: 76.567; percentual de conciliação

líquida: 45% (média nacional: 43,9%; média dos TRTs de médio

porte: 44,8%). No ano de 2018 (até o mês de outubro), 34 VTs

(48,6%) estiveram acima da média nacional de 43,9%, são elas: VT

de Belo Jardim (57,2%); 1ª VT de Cabo de Santo Agostinho

(45,1%); VT de Carpina (62,9%); 1ª VT de Caruaru (46,1%); 2ª VT
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de Caruaru (48,1%); 3ª VT de Caruaru (44,3%); VT de Catende

(49,6%); VT de Escada (51,9%); VT de Garanhuns (49,5%); 1ª VT

de Igarassu (49,1%); 2ª VT de Igarassu (58,2%); 1ª VT de Jaboatão

dos Guararapes (50,8%); 2ª VT de Jaboatão dos Guararapes

(49,2%); 3ª VT de Jaboatão dos Guararapes (52,6%); 4ª VT de

Jaboatão dos Guararapes (54,9%); 5ª VT de Jaboatão dos

Guararapes (48,9%); VT de Limoeiro (49,4%); 1ª VT de Nazaré da

Mata (71,3%); 2ª VT de Nazaré da Mata (74,5%); 1ª VT de Olinda

(60,2%); 2ª VT de Olinda (62,3%); 3ª VT de Olinda (61,9%); 6ª VT

de Recife (44%); 12ª VT de Recife (51%); 14ª VT de Recife (53,7%);

15ª VT de Recife (48,3%); 16ª VT de Recife (44,2%); 20ª VT de

Recife (47,5%); 21ª VT de Recife (47,2%); 22ª VT de Recife

(44,9%); 1ª VT de Ribeirão (78,3%); 2ª VT de Ribeirão (71,4%); VT

de São Lourenço da Mata (46,8%); e VT de Serra Talhada (45,2%).

Registre-se que, no ano de 2018 (até o mês de outubro), 4 VTs do

TRT6 figuraram entre aquelas com os maiores índices de

conciliação do País, são elas: 1ª VT de Ribeirão (78,3% - 11º maior

do País); 2ª VT de Nazaré da Mata (74,5% - 13º maior do País); 2ª

VT de Ribeirão (71,4% - 18º maior do País); e 1ª VT de Nazaré da

Mata (71,3% - 19º maior do País). Além disso, 1 VT do TRT6

constou no rol daquelas com menores índices de conciliação do

País, qual seja: 2º VT de Goiana (17,6% - 20º menor do País).

5.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão):  ANO DE 2016:

Total de processos extintos por acordo: 159; liquidações

encerradas: 19.719; percentual de conciliação: 0,80%. ANO DE

2017: Total de processos extintos por acordo: 184; liquidações

encerradas: 35.521; percentual de conciliação: 0,52%.  ANO DE

2018 (até o mês de outubro) : Total de processos extintos por

acordo: 284; liquidações encerradas: 24.141; percentual de

conciliação: 1,18%. 5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-

Gestão): ANO DE 2016: Total de processos extintos por acordo:

317; execuções encerradas: 24.797; percentual de conciliação:

1,3%. ANO DE 2017: Total de processos extintos por acordo: 897;

execuções encerradas: 41.101; percentual de conciliação: 2,2%.

ANO DE 2018 (até o mês de outubro): Total de processos extintos

por acordo: 1.302; execuções encerradas: 32.054; percentual de

conciliação: 4,1%. 5.2. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS E CENTROS

JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

DISPUTAS. 5.2.1. ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

(fonte: TRT6): O TRT6, anteriormente à vigência da Resolução n.º

174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), por

meio da qual foram definidas diretrizes da política judiciária nacional

de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do

Poder Judiciário do Trabalho, já havia instituído um Núcleo

Permanente de Soluções Consensuais de Conflito, mediante o Ato

TRT n.º 698/2012. Após a publicação da norma emanada pelo

CSJT, procedeu-se à adequação da norma interna do Tribunal, por

meio da Resolução Administrativa TRT n.º 11/2017, que além de

alterar a denominação do Núcleo Permanente de Soluções

Consensuais de Conflitos para Núcleo Permanente de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC–JT), instituiu os

Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de

Disputas de primeiro e segundo graus de Jurisdição (CEJUSC-JT).

O NUPEMEC, cujas atribuições estão definidas no artigo 3º da

citada Resolução, é coordenado pelo desembargador Vice-

presidente do Tribunal, com auxílio dos magistrados responsáveis

pelos CEJUSCs de primeiro e de segundo graus de jurisdição. Em

que pese o mencionado Núcleo não contar com quadro de pessoal,

tampouco espaço físico próprio, vale-se da estrutura física e da

equipe funcional da Vice-Presidência do Tribunal para exercer a

suas atividades. Atualmente a Vice-Presidência do TRT6 é

composta pelo Exmo. Desembargador Valdir José da Silva e pelos

servidores Jerba Monteiro Barreto, Josinaldo Pereira da Silva,

Cláudia Regina Percílio dos Santos, Érica Meira Marostica, João

Rodrigues de Sousa, Luciano Bezerra de Vasconcelos, Maria de

Guadalupe de Freitas Coutinho Correa, Joene Roque Barradas,

Marcus Vinicius Lima da Silva e Maria Emília Regis Cavalcanti

Pinto. No que tange aos CEJUSCs de primeiro e de segundo graus

de jurisdição, estes consistem em unidades vinculadas ao

NUPEMEC. Ao CEJUSC de primeiro grau de jurisdição, compete

conciliar e mediar os processos em tramitação em primeira

instância, em colaboração com as VTs, realizando audiências de

conciliação nas fases de conhecimento e de execução. O CEJUSC

de segundo grau de jurisdição, por sua vez, será responsável pela

realização de conciliação e mediação dos processos que tramitam

no segundo grau de jurisdição, de precatórios e requisições de

pequeno valor (RPVs), bem com daqueles processos pendentes de

julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho (TST), além da

mediação pré-processual de conflitos coletivos, sem prejuízo da

competência eventualmente delegada pela Presidência do Tribunal

em ato normativo próprio. O primeiro Centro foi instaurado na

cidade de Recife/PE, localizado no Fórum Advogado José Barbosa

de Araújo em Imbiribeira, para operar na conciliação dos processos

submetidos ao primeiro grau de jurisdição, possuindo competência

concorrente com todas as VTs do Tribunal. Ato contínuo, no intuito

de descentralizar a atuação do Centro, promovendo a itinerância e a

interiorização de suas atividades, foram criados o CEJUSC de

primeiro grau de jurisdição de Olinda/PE e o CEJUSC de primeiro

grau de jurisdição de Jaboatão dos Guararapes/PE, por meio da

Resolução Administrativa TRT n.º 25/2017. Aos referidos CEJUSCs

compete conciliar e mediar os processos em tramitação no primeiro
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grau de jurisdição da área geográfica designada. Os CEJUSCs de

Olinda e de Jaboatão dos Guararapes foram instalados em

30/11/2017 e 20/11/2017, respectivamente. Posteriormente, por

intermédio da Resolução Administrativa TRT n.º 10/2018, instituiu-

se o CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de Petrolina/PE e o

CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de Igarassu/PE, que ainda

não se encontram em funcionamento. Contudo, a estrutura física e

o quadro de pessoal dos órgãos já estão sendo providenciadas. O

CEJUSC de Petrolina tem sede na cidade de Petrolina e

competência em todas as Varas desse município e, de forma

itinerante, nas VTs de Araripina, Serra Talhada, Salgueiro e Posto

Avançado de Floresta. Já o CEJUSC de Igarassu tem sede na

cidade de Igarassu e competência em todas as Varas desse

município e, de forma itinerante, nas VTs de Paulista. Como já

assinalado, o CEJUSC de Recife/PE localiza-se no 1º andar do

Fórum de Imbiribeira, sendo composto por 6 mesas de conciliação,

3 salas de apoio, 1 sala de espera e 1 banheiro, totalizando uma

área de 230,75m2. O aludido CEJUSC é coordenado pelo Exmo.

Juiz do Trabalho Substituto Eduardo Henrique Brennand Dornelas

Câmara e pelo Exmo. Juiz do Trabalho Substituto Rodrigo Samico

Carneiro (coordenador substituto), sendo integrado também pelos

seguintes servidores: Geraldo Rinaldi; José Laecio Oliveira Moura;

Lídia Oliveira Maggi; Maria da Conceição C. G. Alcoforado; Maria

Sueli Souto Cesar; Renata Ribeiro de Albertim Tenório; Nicole

Louise Alves de Melo; Taciana de Fátima Rego de Andrade; Herica

Meneses Lima; e Victoriano Marcilla Verdier Junior. O CEJUSC de

Jaboatão dos Guararapes/PE, por sua vez, situa-se no 1º andar do

Fórum de Jaboatão dos Guararapes, sendo composto por 3 mesas

de conciliação, 1 sala de apoio e 1 banheiro, totalizando uma área

de 66,50m2. O mencionado CEJUSC é coordenado pela Exma.

Juíza do Trabalho Adriana Satou Lessa Ferreira Pinheiro e

constituído pelos seguintes servidores: Alex de Araújo Alves; André

Almeida Modesto Sedycias; Fredson José Neto de Amorim; e

Michelle Limongi Soares de Almeida Chaves. Já o CEJUSC de

Olinda/PE localiza-se no pavimento térreo do Fórum de Olinda,

sendo composto por 3 mesas de conciliação, 1 copa e 3 banheiros,

totalizando uma área de 77,80m2. O referido CEJUSC é

coordenado pela Exma. Juíza do Trabalho Ana Cristina da Silva e

integrado pelos seguintes servidores: Andrea Maria Mendes de

Alcântara; Olindina Maria da Silva; Raissa de Souza Barreto. Por

fim, o CEJUSC de segundo grau de jurisdição situa-se na sobreloja

do edifício sede do TRT6 em Recife/PE, sendo composto por 3

mesas de conciliação, 1 sala de apoio e 1 sala de espera,

totalizando uma área de 78,48m2. O mencionado CEJUSC é

coordenado pela Exma. Desembargadora Maria Clara Saboya de A.

Bernardino e pelo Exmo. Desembargador José Luciano Alexo da

Silva (coordenador substituto) e constituído pelos seguintes

servidores: Maria do Rosário Ribeiro de Oliveira Barbosa; Lúcia de

Fátima Alves; Nyedja Menezes Soares de Azevedo. O TRT6

acrescentou, por fim, que 15 dos 20 servidores lotados nos

CEJUSCs foram capacitados em métodos consensuais de solução

de conflitos, sendo que apenas esses servidores com formação

específica atuam na condição de conciliadores. Entre as 3

servidoras lotadas no CEJUSC de segundo grau, apenas duas

participaram do curso de formação, sendo que ambas atuam como

conciliadoras. Já no CEJUSC de Recife, apenas os servidores que

concluíram o curso de formação de conciliadores atuam nesta

função, sendo que os demais desempenham atividades

administrativas da secretaria e de apoio aos magistrados. Nos

CEJUSCs de Olinda e de Jaboatão dos Guararapes todos os

servidores são capacitados em métodos consensuais de solução de

disputas e atuam como concil iadoras. 5.2.2. CRITÉRIOS

UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES

DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE

SOLUÇÃO DE DISPUSTAS (fonte: TRT6): O TRT6 informou que o

coordenador do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de

Recife/PE é o Exmo. Juiz do Trabalho Substituto Eduardo Henrique

Brennand Dornelas Câmara, designado por meio da Portaria TRT-

GP n.º 270/2017. O referido magistrado encontra-se afastado das

atividades jurisdicionais da VT a que se vincula. Contudo, não está

designado para atuar exclusivamente no âmbito do CEJUSC de

Recife/PE, uma vez que acumula outras atribuições relacionadas à

efetividade de execução trabalhista. O Tribunal acrescentou que o

Exmo. Juiz do Trabalho Substituto Rodrigo Samico Carneiro foi

designado, por meio da Portaria TRT-GP n.º 98/2018, como

coordenador substituto do CEJUSC de Recife/PE, sem prejuízo do

desempenho de suas atribuições. O CEJUSC de Jaboatão dos

Guararapes/PE é coordenado pela Exma. Juíza do Trabalho

Adriana Satou Lessa Ferreira Pinheiro, nomeada pela Portaria TRT-

GP n.º 142/2018. Frise-se que a aludida magistrada não está

designada para atuar exclusivamente no âmbito do aludido órgão,

pois acumula a função de coordenadora com a de Juíza Titular da

1ª VT de Jaboatão dos Guararapes/PE. O CEJUSC de Olinda/PE é

coordenado pela Exma. Juíza do Trabalho Ana Cristina da Silva,

nomeada pela Portaria TRT-GP n.º 267/2017. Frise-se que a

aludida magistrada não está designada para atuar exclusivamente

no âmbito do CEJUSC de Olinda/PE, pois acumula a função de

coordenadora com a de Juíza Titular da 1ª VT de Olinda/PE. O

CEJUSC de segundo grau de jurisdição é coordenado pela Exma.

Desembargadora Maria Clara Saboya de A. Bernardino, e o

coordenador substituto é o Exmo. Desembargador José Luciano

Alexo da Silva foi designado, sendo que ambos os nomes foram
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aprovados na 4ª Sessão Administrativa do Pleno do TRT da 6ª

Região, ocorrida em 14/2/2017. O TRT6 acrescentou que os

referidos desembargadores não possuem designação exclusiva

para atuar no CEJUSCs de segundo grau de jurisdição. Nos termos

do artigo 12, cabeça, da Resolução Administrativa TRT n.º 11/2017,

os coordenadores do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição serão

indicados pela Presidência do Tribunal, ouvida a Corregedoria

Regional. O mandato coincidirá com o do Presidente do Tribunal,

sendo permitida uma recondução por igual período. Já os

coordenadores do CEJUSC de segundo grau de jurisdição,

consoante disposto no artigo 6º, cabeça, da mencionada resolução

administrativa, serão eleitos pelo Tribunal Pleno do TRT6, sendo

que seus mandatos coincidirão com o do Presidente do Tribunal,

permit ida uma recondução por igual  período. O TRT6

complementou que a indicação dos magistrados coordenadores do

CEJUSC observará determinados critérios, como a participação no

curso de formação de supervisores de CEJUSC, ministrado pela

Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho (ENAMAT), e a

habilidade de reunir competências pessoais afetas a procedimentos

de conciliação de conflitos. 5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS

PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT6):  O

TRT6 informou que, conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo

único, do Ato TRT-GP n.º 306/2017, a adesão das VTs ao CEJUSC

de primeiro grau de Recife/PE será automática, mediante

requerimento do juiz titular da Vara, devendo o coordenador do

Centro formalizar o respectivo termo de adesão. De acordo com o

artigo 2º, III, do citado Ato, o juiz coordenador do CEJUSC poderá

solicitar, de outras unidades jurisdicionais, remessa de processos

com o intuito de organizar pautas de audiência de conciliação. Este

pleito, no entanto, será livremente examinado pelos juízes titulares

ou substitutos que atuam nas VTs. Quanto ao CEJUSC de Jaboatão

dos Guararapes/PE, o TRT6 informou que todos os processos das 5

VTs da respectiva jurisdição têm audiência inicial designada para

ser realizada no CEJUSC de Jaboatão. Ademais, o CEJUSC

também empreende triagem nos processos que tramitam pelo rito

sumaríssimo e nos processos em fase de instrução processual.

Assim, são selecionados processos em que se vislumbra possível

acordo entre as partes, com posterior designação de audiência de

conciliação, por meio de carta convite, sem prejuízo das pautas

anteriormente designadas no caso de não ser exitoso o acordo. No

que se refere ao CEJUSC de Olinda/PE, o TRT6 destacou que

todos os processos que tramitam pelo rito ordinário das 3 VTs da

respectiva jurisdição têm audiência inicial designada para ser

realizada no aludido CEJUSC. O Tribunal complementou que a

adesão das VTs ao CEJUSC de Olinda e a remessa dos autos para

tentativa de conciliação são voluntárias. Relativamente ao CEJUSC

de segundo grau de jurisdição, a Vice-Presidência do Tribunal e os

gabinetes dos desembargadores remetem processos ao CEJUSC

para marcação de audiências de conciliação ou para exame de

pedido de homologação de acordo formulado pelas partes. O

CEJUSC de segundo grau de jurisdição também realiza audiências

de conciliação em atenção às solicitações formuladas pelas partes,

no sítio eletrônico do Tribunal, por meio do link “Quer Conciliar?” ou

por e-mail. O TRT6 frisou que não há avocação de processos. De

outro lado, no que tange à tramitação dos feitos ao CEJUSC, o

TRT6 informou que em relação ao CEJUSC de segundo grau

diversas unidades, ao encaminharem os processos, efetuam o

devido registro nos autos, seja por certidão ou despacho, sendo que

algumas outras se limitam a tramitá-lo, via sistema. Em relação ao

CEJUSC de Recife, em regra as VTs apenas tramitam os

processos, sem qualquer registro nos autos. No entanto, nas

hipóteses em que há solicitação direta das partes nos autos, realiza-

se o devido despacho determinando a remessa. Ademais, o pedido

formulado por meio do link “Quer Conciliar”, disponível no sítio do

Tribunal na internet, é encaminhado via e-mail funcional às VTs e,

caso autorizada a remessa por despacho, os feitos são remetidos

ao CEJUSC. Quanto ao CEJUSC de Olinda, não se realiza qualquer

registro nos autos, visto que a VT de origem se limita a tramitá-lo,

via sistema. Por fim, o TRT6 informou que no âmbito do CEJUSC

de Jaboatão dos Guararapes, a partir do ano corrente, as VTs de

origem passarão a tramitar o processo para o fluxograma do

CEJUSC, com orientação de certificação nos autos. No entanto,

atualmente os processos são trabalhados pelo CEJUSC no fluxo de

cada unidade jurisdicional. 5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO

REALIZADAS NO ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS.

C O N C I L I A Ç Ã O  F R U S T R A D A .  A T O S  P R O C E S S O S

SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA

(fonte: TRT6): Nos termos do artigo 8º, § 1º, do Ato TRT-GP n.º

306/2017, caso frustrada a tentativa de conciliação no âmbito do

CEJUSC, deve ser recebida a defesa e os demais documentos,

quando se dará vista à parte contrária para manifestação, sendo de

pronto designados data e horário para a audiência de

prosseguimento a ser realizada na VT de origem. O TRT6 informou

que no âmbito do CEJUSC de Recife e de Jaboatão dos

Guararapes, caso frustrada a tentativa de conciliação, recebe-se a

defesa e os demais documentos, conforme orientação da VT de

origem, sendo possível ainda conceder prazo para manifestação

sobre os documentos, bem como registrar os requerimentos de

realização de provas técnicas e demais pedidos incidentais, sendo

que aqueles de menor complexidade já são examinados pelo Juiz
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coordenador. Já no CEJUSC de Olinda, determinados incidentes já

são examinados, tais como apreciação de pedidos de tutela de

urgência para liberação do FGTS, habilitação junto ao programa do

seguro-desemprego, exceção de incompetência em razão do lugar,

entre outros. Ademais, medidas para viabilizar a produção de

provas também são adotadas, tais como expedição de ofícios,

nomeação de peritos para realização de laudo técnico, entre outros.

Nas hipóteses em que a questão a ser decidida dependa do

entendimento do Juiz Titular da VT em que tramita o feito, realiza-se

a conclusão dos autos para que o aludido magistrado aprecie a

questão. 5.2.5. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS

EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte:

TRT6): O TRT6, até o final de outubro de 2018, contava com 4

CEJUSCs instalados, que apresentaram os seguintes dados

estatísticos: Ano de 2016: No CEJUSC de Recife, foram realizadas

1.850 audiências de conciliação e efetivados 1.123 acordos,

totalizando R$ 32.971.603,86. Taxa de conciliação: 60,7%. Ano  de

2017: No CEJUSC de segundo grau de jurisdição (de junho a

dezembro), foram realizadas 220 audiências de conciliação e

efetivados 178 acordos. Taxa de conciliação: 80,9%. No CEJUSC

de Recife, foram realizadas 3.936 audiências de conciliação e

efetivados 3.232 acordos (taxa de conciliação: 82,1%), totalizando

R$ 59.776.917,04; no CEJUSC de Jaboatão dos Guararapes

(apenas durante o mês de dezembro), foram realizadas 115

audiências de conciliação e efetivados 12 acordos (taxa de

conciliação: 10,4%); e, no CEJUSC de Olinda (apenas durante o

mês de dezembro), foram realizadas 266 audiências de conciliação

e efetivados 116 acordos (taxa de conciliação: 43,6%). Assim, no

âmbito dos CEJUSCs de primeiro grau, foram realizadas 4.317

audiências e 3.360 acordos homologados (Taxa de conciliação:

77,8%). Ano de 2018 (até o mês de outubro): No CEJUSC de

segundo grau de jurisdição,  foram realizadas 372 audiências de

conciliação e efetivados 199 acordos (taxa de conciliação: 53,5%).

No CEJUSC de Recife foram realizadas 3.933 audiências de

conci l iação e efet ivados 3.232 acordos, total izando R$

59.776.917,04 (taxa de conciliação: 82,2%); no CEJUSC de

Jaboatão dos Guararapes foram realizadas 1.859 audiências de

conciliação e efetivados 639 acordos (taxa de conciliação: 34,4%);

e, no CEJUSC de Olinda foram realizadas 2.045 audiências de

conciliação e efetivados 625 acordos (taxa de conciliação: 30,6%).

Assim, no âmbito dos CEJUSCs de primeiro grau, foram realizadas

8.209 audiências e homologados 4.695 acordos (taxa de

conciliação: 57,2%). 5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA

REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte:

sítio do TRT6 na internet):  O TRT6 informou que apenas em

10/9/2018, após a edição da Resolução Administrativa TRT n.º

9/2018, alterou a redação do artigo 27, I, do Regimento Interno do

Tribunal. Assim, passou-se a incluir, dentre as incumbências do

Corregedor Regional, a competência para exercer correições

ordinárias no âmbito dos CEJUSCs. Por conseguinte, somente no

ano de 2018 foram realizadas correições ordinárias no âmbito dos

CEJUSCs de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, nos dias

22, 23 e 24 de outubro, respectivamente. Na esfera dos CEJUSCs

de Petrolina e de Igarassu, no entanto, ainda não foram realizadas

correições ordinárias, porquanto criados recentemente, em

29/10/2018. O TRT6 acrescentou que, durante as correições nos

Centros, busca verificar o quantitativo de processo em cada

CEJUSC, a data da pendência mais antiga, os termos de

conciliação, as atas de audiência e intimações das partes, com o

intuito de constatar a observância ao artigo 8º da Resolução

Administrativa TRT n.º 11/2017, bem como o cumprimento das

disposições contidas nos artigos 4º, 8º, 9º e 10 do Ato TRT-GP n.º

306/2017, tais como: se a pauta de audiências encontra-se fixada

em local visível aos jurisdicionados; se os concil iadores

confeccionam as próprias atas de audiências e os termos de

conciliação; se há intimação das partes e advogados das datas,

locais e horários das audiências, bem como dos despachos e das

decisões proferidos no Centro; se a condução dos trabalhos se dá

em mesas conciliatórias, e se conciliadores participaram de curso

específico para esse fim; se, frustrada a conciliação, o conciliador

recebe a defesa e os documentos, dos quais se dará vista à parte

contrária para manifestação, ocasião em que serão designados data

e horário da audiência em prosseguimento, a ser realizada na VT de

origem, de acordo com a parametrização fixada pelo magistrado

competente para o feito, dando ciência às partes de que deverão

comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena de

confissão, assim como trazer espontaneamente suas testemunhas,

nos termos da lei; e se há registro, no mandado ou notificação, dos

dados e instruções para acesso aos autos eletrônicos no sistema

PJe, bem como das seguintes informações: de que a defesa da

reclamada e os documentos que a acompanham deverão ser

protocolados no PJe até a realização da proposta conciliatória, com

a utilização de equipamento próprio, sendo automaticamente

juntados, facultada a apresentação de defesa oral; de que, optando

a parte por exercer a própria defesa, sem assistência de advogado,

poderá formulá-la oralmente no prazo de 20 minutos ou apresentá-

la por escrito, nos termos do artigo 847 da CLT, devidamente

acompanhada da prova documental a ser produzida; a advertência

de que o não comparecimento implicará incidência dos efeitos da

revelia e confissão (artigo 844 da CLT), presumindo-se verdadeiros
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os fatos articulados pelo reclamante em sua petição inicial. 5.3.

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO

ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão) : Em

2016 foram realizadas 12.702 audiências de conciliação (8.704 na

fase de conhecimento e 3.998 na fase de execução) e homologados

44.715 acordos (44.398 na fase de conhecimento e 317 na fase de

execução). Em 2017 foram realizadas 13.922 audiências de

conciliação (9.023 na fase de conhecimento e 4.899 na fase de

execução) e homologados 46.521 acordos (45.624 na fase de

conhecimento e 897 na fase de execução). Em 2018 (até o mês de

outubro) foram realizadas 14.177 audiências de conciliação (9.115

na fase de conhecimento e 5.062 na fase de execução) e

homologados 35.770 acordos (34.468 na fase de conhecimento e

1.302 na fase de execução). Frise-se, por oportuno, que o número

de audiências aqui registradas se refere à designação específica de

“audiência de conciliação” no movimento do PJe. Assim, o número

superior de acordos efetivados decorre do fato de que também são

computados aqueles firmados nas demais modalidades de

audiência. 5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE

ENCONTRAM NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO –

RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO (fonte: TRT6):

O TRT6 informou que, em 2016, foram homologados 93 acordos.

Em 2017, foram homologados 246 acordos. Em 2018 (até o mês de

outubro), foram realizadas 372 audiências de conciliação e 199

acordos foram homologados. O TRT6 acrescentou que os

CEJUSCs de primeiro grau de Recife e de Jaboatão dos

Guararapes não atuam em face dos processos que tramitam no 2º e

3º graus de jurisdição. Nas hipóteses em que há solicitação de

designação de audiência, o pedido é encaminhado ao órgão

jurisdicional competente. As solicitações realizadas através do sítio

do Tribunal na internet, por meio do link “Quer conciliar”, já distribui

o feito diretamente e de forma automática, conforme a instância em

que tramita. Registrou que nas hipóteses de execução provisória,

ainda que haja recurso pendente de julgamento, caso o pedido de

audiência de conciliação seja formulado no primeiro grau, a

tentativa de acordo se dá no bojo dos autos da Execução

Provisória. De outro lado, caso haja pedido formulado pelas partes,

o CEJUSC de primeiro grau de Olinda solicita a devolução dos

processos para que seja realizada a tentativa de conciliação, sendo

que em caso de acordo, a minuta será lançada apenas após o

processo ser remetido pelo segundo grau de jurisdição. Durante a

Correição Ordinária, apurou-se que os CEJUSCs de primeira

instância não mais atuam em processos que se encontram em

trâmite no segundo grau. Nas hipóteses em que a solicitação de

audiência é relativa a feito em trâmite no segundo grau, os pedidos

são encaminhados diretamente ao CEJUSC de segundo grau, ainda

que no bojo dos pedidos em bloco feitos pelas empresas. Ademais,

durante o período correicional, o Tribunal Pleno do TRT6 aprovou

alteração da redação do artigo 11 da Resolução Administrativa TRT

n.º 11/2017, que permitia o encaminhamento de feitos em trâmite no

segundo grau ao CEJUSC de primeira instância. Ademais, alterou-

se a redação do § 2º do artigo 8º do Ato TRT-GP n.º 306/2017, que

também permitia atuação do CEJUSC de primeira instância em

relação a feitos em trâmite no segundo grau. 5.5. CONCILIAÇÃO

EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT6):  O

TRT6 informou que empreende esforços no sentido de buscar a

conciliação nos feitos que se encontram na fase de admissibilidade

de Recurso de Revista. Para tanto, o CEJUSC de segundo grau de

jurisdição realizou audiências de conciliação nos processos em

trâmite no gabinete da Vice-presidência do Tribunal que se

encontravam em fase de admissibilidade de recurso de revista ou

com agravo de instrumento interposto. Complementou que essas

audiências de conciliação foram designadas em razão do

comparecimento espontâneo das partes ao Centro, ou de petição

protocolizada nos autos, ou do pedido formulado pelas partes, no

sítio eletrônico do Tribunal, por meio do link “Quer Conciliar?”.

Ademais, o TRT6 afirmou que, no mês de maio de 2018, a

coordenação do CEJUSC de segundo grau de jurisdição manteve

contato com alguns advogados de empresas que possuíam

processos na fase de admissibilidade de recurso de revista, visando

indagar se havia interesse em participarem da Semana Nacional de

Conciliação Trabalhista. Como resultado dessa ação, foram

incluídos, na pauta da referida Semana de Conciliação, processos

das Empresas Metropolitana LTDA, Rodoviária Caxangá LTDA,

Karne Keijo Logística Integrada LTDA e Usina São José. No ano de

2017, foram realizadas 119 audiências e homologados 93 acordos

(taxa de conciliação: 78,2%). Em 2018, até o mês de outubro, foram

realizadas 148 audiências e homologados 72 acordos (taxa de

conciliação: 48,6%). 5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO.

FASE PRÉ-PROCESSUAL (fonte: TRT6, e-Gestão): O TRT6

informou que na fase pré-processual, ou seja, antes do ajuizamento

dos dissídios coletivos, nos anos de 2016, de 2017, e de 2018 (até

o mês de outubro) não foram realizadas audiências de tentativa de

conciliação. A partir da consulta ao sistema e-Gestão, verifica-se

que no ano de 2016 foram instaurados 10 dissídios coletivos e

homologados 2 acordos. No ano de 2017, foram instaurados 5

dissídios coletivos e homologado 1 acordo. No ano de 2018 (até o

mês de outubro), em que pese não tenha sido instaurado nenhum

dissídio coletivo, foi homologado 1 acordo. 5.7. SEMANA

NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: sítio do

CNJ e do CSJT na internet):  O TRT6 participou ativamente das
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semanas nacionais de conciliação e execução promovidas pelo

Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça

do Trabalho, desenvolvidas nos anos de 2016, de 2017 e de 2018.

Os resultados alcançados foram os seguintes: XI Semana Nacional

de Conciliação do CNJ (21 a 25 de novembro de 2016) :

audiências designadas – 1.254, audiências realizadas – 1.879,

acordos efetuados – 1.467,  valores homologados- R$

15.355.554,83; XII Semana Nacional de Conciliação do CNJ (27

de novembro a 1º de dezembro de 2017):  audiências designadas

– 1.452; audiências realizadas – 1.710; acordos efetuados – 1.372;

valores homologados - R$ 16.182.870,18; XIII Semana Nacional de

Conciliação do CNJ (5 a 9 de novembro de 2018): audiências

designadas – 993; audiências realizadas – 1.227; acordos

efetuados – 951; valores homologados - R$ 20.685.297,26; II

Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (13 a 17

de junho de 2016): audiências realizadas – 2.331; acordos

efetuados – 1.512; valores homologados - R$ 13.976.062,29;

pessoas atendidas – 7.463; III Semana Nacional de Conciliação

Trabalhista do CSJT (22 a 26 de maio de 2017): audiências

realizadas – 2.655; acordos efetuados – 1.637; valores

homologados- R$ 18.024.465,05; pessoas atendidas – 4.483; IV

Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (21 a 25

de maio de 2018): audiências realizadas – 1.794; acordos

efetuados – 1.357; valores homologados- R$ 14.405.429,63;

pessoas atendidas – 5.996; VI Semana Nacional da Execução

Trabalhista do CSJT (19 a 23 de outubro de 2016) : audiências

realizadas – 1.188, acordos efetuados – 318, valores homologados

(1º e 2º graus) - R$ 18.949.714,01; pessoas atendidas – 2.879; VII

Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (18 a 22 de

outubro de 2017): audiências realizadas – 719; acordos efetuados

– 290; valores homologados (1º e 2º graus) - R$ 5.856.561,55;

pessoas atendidas – 2.210; VIII Semana Nacional da Execução

Trabalhista do CSJT (17 a 21 de outubro de 2018) : audiências

realizadas – 853; acordos efetuados – 367; valores homologados

(1º e 2º graus) - R$ 6.889.651,73; pessoas atendidas – 2.411. 5.8.

INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT6):  O

TRT6 informou que, além de part icipar das campanhas

desenvolvidas nas Semanas Nacionais de Conciliação promovidas

pelo CSJT e pelo CNJ, desenvolve, desde o ano de 2012, outras

ações que objetivam estimular a resolução das disputas por meios

conciliatórios. Dentre esses projetos, destacou o programa de

comunicação interna e externa, implementado pelo Núcleo de

Comunicação Social do TRT6, que visa divulgar informações sobre

conciliação no sítio eletrônico do Tribunal na internet e na

ferramenta denominada Painel da Justiça do Trabalho. Ademais, o

citado setor também busca estreitar os canais de comunicação com

as 23 VTs da cidade de Recife, mediante contato pessoal com os

juízes e diretores de secretaria, com as entidades de classe, com as

associações dos advogados trabalhistas e a OAB, bem como com

os principais devedores trabalhistas, a partir da listagem “maiores

devedores da Justiça do Trabalho”. Por fim, o órgão objetiva, ainda,

o aperfeiçoamento constante do link, disponível no sítio do Tribunal

na internet, que possibilita a solicitação e a designação de

audiências com a inclusão de grade de processos e conferência de

dados. Outro projeto estratégico evidenciado pelo TRT6 consiste no

“Programa de Fomento à Conciliação”. Este foi iniciado em 2015 e

visa garantir celeridade na resolução consensual de processos nas

fases de conhecimento e execução. O TRT6 também salientou a

prática das seguintes iniciativas em prol da conciliação: a realização

de pautas permanentes de conciliação; o contato com empresas,

visando à elaboração de pautas específicas de conciliação para os

grandes litigantes, como CELPE, CONTAX-MOBITEL, Banco Itaú,

COMPESA, Caixa Econômica Federal e Petrobrás; a recepção de

processos complexos das VTs para inclusão em pauta de tentativa

de conciliação; a interligação entre as atividades implementadas

pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial e pelo Setor de Hasta Pública,

possibilitando a identificação de processos com dificuldades de

execução e expropriação, para a designação de audiências de

tentativa de conciliação; e o contato direito com os magistrados,

solicitando sugestões de boas práticas, visando o desenvolvimento

das atividades do núcleo de concil iação e a criação de

funcionalidade no PJe para garantir acesso aos processos

eletrônicos. 5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT6):  O

TRT6 informou que 15, dos 20 servidores lotados nos CEJUSCs,

foram capacitados em métodos consensuais de solução de

disputas. Frisou que foi ministrada a seguinte preparação

específica: curso “formando conciliadores”, que possuiu carga

horária de 30 horas aulas e tratou de temas, como: teoria e prática

de mediação e da conciliação, conflito e lide, comunicação eficiente

e conciliação qualificada; curso “programa de formação de

servidores da primeira instância – módulo teórico”, com carga

horária de 41 horas aula; e curso “programa de formação de

servidores da primeira instância – módulo prático”, com carga

horária de 60 horas aula e abordagem dos seguintes conteúdos:

triagem inicial, acordo, pagamento e audiência. O curso “formando

conciliadores” capacitou 47 servidores e já teve 2 edições, a

primeira no período de 3/3/2017 a 7/4/2017, capacitando 16

servidores. A segunda, por sua vez, ocorreu no período de

18/8/2017 a 29/9/2017 e capacitou 31 servidores. O curso teórico de

formação de servidores de primeira instância ocorreu de 7/8/2017 a

16/8/2017, capacitando 27 servidores. Já o curso prático de

formação de servidores de primeira instância foi ministrado durante
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o período de 4/9/2017 a 13/10/2017, capacitando 25 servidores.

Acrescentou que os servidores lotados no CEJUSC ainda não foram

submetidos a cursos regulares de capacitação, visto que a

criação/funcionamento dos Centros deu-se recentemente. 5.10.

MEDIAÇÃO (fonte: TRT6):  O TRT6 cientificou que a técnica de

mediação não é utilizada durante as audiências do Tribunal. 5.11.

DIVULGAÇÃO (fonte: TRT6): O TRT6 informou que as atividades

destinadas à política conciliatória do Tribunal são divulgadas por

intermédio de matérias jornalísticas nos seguintes meios de

comunicação: sítio eletrônico do Tribunal na internet, intranet, redes

sociais, facebook, twitter e flickr. Destacou que no sítio eletrônico do

Tribunal na internet há espaço específico permanente para divulgar

a política conciliatória adotada, intitulado “Quer conciliar?”. O

mencionado link permite à parte interessada no acordo requerer o

agendamento de audiência de conciliação, por meio dos seguintes

canais: aplicativo whatsapp; email; telefone; e formulário virtual, no

qual devem ser preenchidos os dados do solicitante (nome, e-mail,

endereço e telefone) e os dados do processo. Acrescentou que

também utiliza o Painel da Justiça do Trabalho para propagar as

campanhas de conciliação promovidas pelo CNJ e pelo CSJT que o

Tribunal adere. O citado Painel consiste em uma coluna semanal,

publicada aos domingos, nos 3 jornais do Estado de Pernambuco

(Jornal do Commercio, Diário de Pernambuco e Folha de

Pernambuco). Destacou que as reportagens trazem informações

objetivas sobre os valores arrecadados e os números de acordos

ratificados pelo TRT6 nas edições anteriores e atuais das referidas

campanhas de conciliação, estimulando as partes a agendar

audiências de conciliação e a celebrar acordos. O Tribunal serve-se,

além disso, da ferramenta intitulada “Justiça do Trabalho num

Minuto”, que consiste em propaganda, com 10 inserções semanais,

na Rádio Jornal, visando informar as partes sobre as campanhas de

conciliação promovidas anualmente, bem como estimulá-las a

conciliar. Complementou, por fim, que o serviço de assessoria de

imprensa do Tribunal também contribui para a divulgação das

atividades conciliatórias promovidas pelo TRT6, pois encaminha

releases/comunicados de imprensa aos principais veículos de

comunicação do estado. 6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A

questão concernente à efetividade da execução tem papel

fundamental na plena e eficaz prestação jurisdicional. A satisfação

do direito material reconhecido em juízo, em tempo razoável e

satisfatório, revela-se imprescindível para a consolidação da

confiança do jurisdicionado nas instituições democráticas de direito,

reafirmando-se o Poder Judiciário como pacificador dos conflitos

sociais. Nesse contexto, a efetividade da execução tem sido objeto

de relevante preocupação do Poder Judiciário. O Conselho Superior

da Justiça do Trabalho, considerando os vetores constitucionais da

efetividade jurisdicional e eficiência administrativa, bem como a

constatação da dificuldade das unidades judiciárias em promover a

pesquisa e a execução patrimonial em face de determinados

devedores, editou a Resolução n.º 138/2014, alterada pela

Resolução n.º 193/2017, a qual dispôs sobre o estabelecimento

obrigatório dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial no âmbito dos

Tribunais Regionais do Trabalho. Também editou a Resolução n.º

179/2017, regulamentando a instalação e funcionamento do

laboratório de tecnologia para recuperação de ativos e combate à

corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Justiça do Trabalho

(LAB-CSJT), possibilitando que os Núcleos de Pesquisa Patrimonial

regionais solicitem a atuação do LAB-CSJT naqueles casos em que

não obtiveram êxito. 6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT6): Segundo

informado pelo TRT6, seu Núcleo de Pesquisa Patrimonial, regido

pela Resolução Administrativa nº 02/2015, encontra-se vinculado à

Corregedoria Regional. Referida unidade é coordenada, atualmente,

pelo Juiz do Trabalho Eduardo Henrique Brennand Dornelas

Câmara, além de ser integrada pelo também Juiz do Trabalho

Rodrigo Samico Carneiro, substituto do coordenador, e pelos

servidores Valtelúcio Dias de Lacerda – Chefe do Núcleo, Ricardo

Almeida Costa e Joacyr Cardoso Júnior. Consoante noticiado pelo

Tribunal Regional, seu Núcleo de Pesquisa Patrimonial prioriza a

pesquisa dos grandes devedores, atuando nos casos em que

frustradas as execuções trabalhistas nas Varas do Trabalho de

origem. Para a atuação da unidade, por solicitação das Varas do

Trabalho da Região, exige-se o mínimo de 20 inclusões do devedor

junto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT e a

utilização prévia, sem sucesso, pela unidade solicitante, das

ferramentas básicas de pesquisa patrimonial (BacenJud, Renajud,

Infojud, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional –

CCS e Junta Comercial) nos 3 meses que antecedem a requisição.

6.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT6): Conforme

informado pelo TRT6, são utilizadas as seguintes ferramentas de

pesquisa patrimonial, a fim de garantir maior efetividade à

execução: 1) SACI – Sistema de Aviação Civil: sistema que traz

informações sobre a propriedade de aeronaves; 2) COAF: promove

o intercâmbio de informações entre a autoridade requisitante e o

COAF, produzindo um RIF – Relatório de Inteligência Financeira; 3)

COMPROT: sistema público e livre de acompanhamento de

processos administrativos que podem envolver pedidos de

compensação de valores ou restituição de créditos; 4) INFOSEG:

sistema de instrução que consolida informações e dados sobre o

indivíduo (registros pessoais, vínculos de trabalho, registros

criminais), veículos (registros do automóvel e de propriedade) e

armas (SINARM); 5) SIEL: sistema utilizado pela Justiça Eleitoral

que oferece dados cadastrais, incluindo endereço e filiação do
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investigado. A solicitação de acesso é feita por e-mail para a

Corregedoria do TRE pelo próprio site e a resposta é imediatamente

fornecida pelo sistema; 6) Dossiê Integrado da Receita Federal do

Brasil: a Receita Federal dispõe de um Dossiê Integrado de

informações por região fiscal, que não está na base de dados do

INFOJUD. Esse Dossiê deve ser requisitado por Ofício diretamente

ao Superintendente local, com a sugestão de um prazo para

resposta. A resposta poderá ser enviada por meio físico ou e-mail;

7) Sistema Público de Escrituração Digital – SPED: tal qual o Dossiê

Integrado, não consta na base de dados do INFOJUD, devendo ser

requisitado à Receita Federal. O pedido pode ser feito no mesmo

Oficio de requisição do Dossiê Integrado; 8) CENSEC: trata-se de

Central Notarial com a finalidade de gerenciar um banco de dados

com informações sobre a existência de testamentos, procurações e

escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive divórcios,

separações e inventários. As requisições e respostas são feitas

eletronicamente; 9) CRC-JUD – Central de Informações do Registro

Civil: disponibiliza informações sobre certidões de nascimento,

casamento, óbito, emancipação, ausência e interdições. Os pedidos

são formulados eletronicamente e as certidões são enviadas via

sistema, dispensando a expedição de Ofícios; 10) BACENJUD:

convênio que permite efetuar ordens de bloqueio de ativos, além de

viabilizar a requisição de informações sobre saldos e extratos de

contas e investimentos; 11) CCS – Cadastro de Clientes no Sistema

Financeiro Nacional: por meio deste sistema é possível obter os

vínculos das pessoas físicas e jurídicas com as Instituições

Financeiras, na qualidade de Titular (relacionamento) ou

representante responsável/procurador bancário (detalhamento); 12)

INFOJUD: sistema que permite acesso imediato às informações

sobre o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (até 2013) e da

Pessoa Física, além de informações sobre registros imobiliários

(DOI, cuja base de dados remonta a 01.01.1980) e pagamento de

imposto territorial rural (ITR); 13) RENAJUD: sistema por meio do

qual é possível identificar a propriedade de automóveis e inserir

restrições quanto à transferência ou circulação; 14) SERASAJUD:

sistema que facilita a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a

Serasa Experian, por meio da troca eletrônica de dados, utilizando a

certificação digital para mais segurança; 15) Indisponibilidade de

Bens: sistema que permite o lançamento de ordem genérica de

indisponibilidade de bens imóveis. O acesso é feito mediante o uso

de certif icado digital, possuindo manual próprio de fácil

identificação. O sistema possui abrangência nacional e envolve

todos os cartórios de imóveis informatizados e que possuem prazo

de 30 dias úteis para o envio da resposta; 16) Penhora On Line:

sistema desenvolvido para interligar o Poder Judiciário com os

registros de imóveis, permitindo a pesquisa de bens por meio do

CPF ou CNPJ e a requisição de certidões cartorárias atualizadas

dos imóveis e registros de gravames (penhoras, arrestos,

sequestros);  17) SIMBA – Sistema de Invest igação de

Movimentações Bancárias: permite ao Juiz promover o afastamento

do sigilo bancário, mediante ordem de quebra de sigilo,

devidamente fundamentada. O acesso ao SIMBA é feito mediante

requisição de cadastramento ao Gestor Regional para gerar login de

acesso e senha; 18) REDE-LAB/LAB-CSJT: a Rede Nacional de

Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (RED

LAB LD) utiliza ferramentas de inteligência artificial para análise de

dados financeiros, fiscais e bancários, visando a investigação de

fraudes patrimoniais. A Resolução n.º 179/2017 do CSJT

regulamenta o uso desta ferramenta na Justiça do Trabalho, tendo

sido criado um Laboratório específico para atuação perante o TST

para atender a demanda da Justiça do Trabalho; e 19) Cooperação

Judicial: instituto previsto no artigo 67 do Código de Processo Civil

que prevê, sem maiores formalidades, o intercâmbio de informações

entre os órgãos do Poder Judiciário ou com qualquer outro ente da

Administração Pública. Essa medida pode ser utilizada para solicitar

informações sobre a existência de procedimentos de investigação

instaurados em outros Tribunais Regionais do Trabalho, Justiça

Federal ou Justiça Estadual, bem como para solicitar aos outros

ramos do Poder Judiciário o envio de informações sobre a

existência de ações promovidas por ou contra os investigados. O

TRT da 6ª Região possui um Convênio de Cooperação específico

como o TJPE e o TRF da 5ª Região para o intercambio de

informações, uso de espaços públicos, cumprimento de mandados

e diligências, entre outros. Segundo informações prestadas pelo

TRT6, há controle fiscalizatório da utilização das ferramentas de

pesquisa pelos magistrados, feito pela Corregedoria Regional,

durante a realização das correições ordinárias. 6.3. REUNIÃO DE

EXECUÇÕES (fonte: TRT6): Conforme informado pelo TRT6, há

centralização de execuções no âmbito do Tribunal Regional.

Atualmente, 9 diferentes executados, considerados grandes

devedores, encontram-se com execuções reunidas. A reunião de

tais execuções foi previamente autorizada pela Presidência do

Tribunal Regional. Segundo informações, a partir de 2018 os

pedidos de reunião de execuções passaram a observar os

procedimentos estabelecidos no Provimento n.º 1/2018 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 6.4. EVENTOS

PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA (fonte:

Relatório da Semana Nacional de Execução Trabalhista

elaborado pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do

TST): Em 2017, foi realizada a 7ª Semana Nacional de Execução

Trabalhista, no período de 18 a 22 de outubro. Os resultados

obtidos nos primeiro e segundo Graus foram os seguintes:
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audiências realizadas – 719; acordos efetuados – 290; valor total

dos acordos homologados - R$ 5.856.561,55; leilões realizados –

166; valor total dos leilões realizados – R$ 2.983.040,20; bloqueios

efetivados (BACENJUD) – 988; valor arrecadado com bloqueios

(BACENJUD) - R$ 6.896.411,35. Em 2018, foi realizada a 8ª

Semana Nacional de Execução Trabalhista, no período de 17 a 21

de setembro. Os resultados obtidos nos primeiro e segundo Graus

foram os seguintes: audiências realizadas – 853; acordos efetuados

– 367; valor total dos acordos homologados – R$ 6.889.651,73;

leilões realizados – 162; valor total dos leilões realizados – R$

326.244,00; bloqueios efetivados (BACENJUD) – 721; valor

arrecadado com bloqueios (BACENJUD) - R$ 12.569.732,13. No

quadro de variação percentual entre a 7ª e a 8ª Semana Nacional

da Execução, constatou-se uma diminuição de 27% no número de

bloqueios efetivados, de 2% no número de leilões realizados e de

90% nas quantias obtidas por meio de tais leilões. Registrou-se,

todavia, um aumento de 19% no número de audiências realizadas,

de 27% no número de acordos efetuados, de 13% nos valores

arrecadados com tais acordos e de 75% nas quantias obtidas por

meio dos bloqueios efetivados. Num tal contexto, verificou-se um

acréscimo de 21% do valor total obtido em relação ao ano anterior.

6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NOS

ANOS DE 2016, 2017 E 2018 (fonte: TRT6):  Conforme informado

pelo TRT6, nos últimos três anos, foram ministrados cursos

relacionados à efetividade da execução por sua Escola Judicial. No

ano de 2016, foram promovidos os seguintes cursos: “Sistemas

para Efetivação da Execução Trabalhista” e “Sistemas para

Efetivação da Execução Trabalhista - parte 2”. Em 2017, o TRT6

ministrou o seguinte curso: “Efetividade da Execução Trabalhista”,

nas cidades de Pesqueira e Caruaru. Em 2018, o TRT6 promoveu o

seguinte curso: “A Lei n.º 13.467/17 e a Atuação do Oficial de

Justiça”, nas cidades de Caruaru, Palmares e Nazaré da Mata. 7.

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. 7.1. RECURSOS DE

REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT6): a) Recursos de Revista em

2016: Recursos de Revista (RR) interpostos: 9.602; RR

despachados: 7.401; RR pendentes: 4.419; RR admitidos: 440; RR

não admitidos: 6.961; taxa de admissibilidade do RR: 5,9% (média

entre os Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 9,7%;

média nacional: 10,5%); AIRR interpostos: 5.828; AIRR remetidos:

4.836; AIRR pendentes de remessa: 1.158; prazo médio de

admissibilidade do Recurso de Revista: 39 dias (média entre os

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 41,1 dias; média

nacional: 34,1 dias). b) Recursos de Revista em 2017 : Recursos

de Revista (RR) interpostos: 11.347; RR despachados: 9.905; RR

pendentes: 4.599; RR admitidos: 454; RR não admitidos: 9.451;

taxa de admissibilidade do RR: 4,6% (média entre os Tribunais

Regionais do Trabalho de médio porte: 10,3%; média nacional:

11,1%); AIRR interpostos: 8.611; AIRR remetidos: 8.594; AIRR

pendentes de remessa: 1.067; prazo médio de admissibilidade do

Recurso de Revista: 42,3 dias (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 50,2 dias; média nacional: 40,5 dias).

c) Recursos de Revista em 2018 (até 31 de outubro) : Recursos

de Revista (RR) interpostos: 10.165; RR despachados: 10.391; RR

pendentes: 2.737; RR admitidos: 560; RR não admitidos: 9.831;

taxa de admissibilidade do RR: 5,4% (média entre os Tribunais

Regionais do Trabalho de médio porte: 9,1%; média nacional:

9,4%); AIRR interpostos: 8.126; AIRR remetidos: 7.678; AIRR

pendentes de remessa: 1.350; prazo médio de admissibilidade do

Recurso de Revista: 40,2 dias (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 35,3 dias; média nacional: 33,7 dias).

No ano de 2017, dos 9.905 Recursos de Revista despachados pelo

Tribunal, 454 foram admitidos e 9.451 não admitidos. Além disso,

58 recursos foram baixados. Dos 9.451 Recursos de Revista que

não foram admitidos, 8.594 foram agravados e encaminhados ao

TST, totalizando um percentual de 90,9%, acima da média nacional,

de 72,8%. A recorribilidade interna foi da ordem de 16,8% no ano de

2017, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior. Foram

interpostos 5.662 recursos internos (Agravos, Agravos Regimentais

e Embargos de Declaração) em 33.362 acórdãos publicados e

decisões monocráticas publicadas. A recorribilidade externa foi da

ordem de 34,2% no ano de 2017, uma diminuição de 1,3% em

relação ao ano antecedente. Foram interpostos 11.415 Recursos de

Revista e Recursos Ordinários em 33.362 acórdãos publicados e

decisões monocráticas publicadas. No ano de 2017, os recursos

encaminhados para o TST totalizaram 9.048, sendo 8.594 Agravos

de Instrumento e 454 Recursos de Revista. 7.2. REFORMA DE

DECISÕES PELO TST (fonte: Sistema de Apoio à Decisão -

TST): a) Reforma de decisões pelo TST em 2016:  Recursos de

Revista (RR) julgados: 925; RR providos (ainda que parcialmente):

603; taxa de reforma do RR: 65,2% (média entre os Tribunais

Regionais do Trabalho de médio porte: 62,7%; média nacional:

62,9%); Agravos de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR)

julgados: 4.884; AIRR providos: 212; taxa de reforma do AIRR:

4,3% (média entre os Tribunais Regionais do Trabalho de médio

porte: 6,2%; média nacional: 6%). b) Reforma de decisões pelo

TST em 2017: Recursos de Revista (RR) julgados: 816; RR

providos (ainda que parcialmente): 492; taxa de reforma do RR:

60,3% (média entre os Tribunais Regionais do Trabalho de médio

porte: 66%; média nacional: 64,6%); Agravos de Instrumento em

Recurso de Revista (AIRR) julgados: 6.908; AIRR providos: 319;

taxa de reforma do AIRR: 4,6% (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 6,9%; média nacional: 7,2%). c)
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Reforma de decisões pelo TST em 2018 (até 31 de outubro):

Recursos de Revista (RR) julgados: 799; RR providos (ainda que

parcialmente): 517; taxa de reforma do RR: 64,7% (média entre os

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 66,7%; média

nacional: 66,1%); Agravos de Instrumento em Recurso de Revista

(AIRR) julgados: 6.210; AIRR providos: 353; taxa de reforma do

AIRR: 5,7% (média entre os Tribunais Regionais do Trabalho de

médio porte: 8,5%; média nacional: 8,9%). 7.3. INCIDENTES DE

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, INCIDENTES DE

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES DE

ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT6):  IUJs instaurados

(2016): 8. IUJs solucionados (2016): 8. IUJs instaurados (2017): 13.

IUJs solucionados (2017): 11. IUJs instaurados (2018): 0. IRDRs

instaurados: 0.IACs instaurados (2018): 0. Processos sobrestados

no Tribunal em virtude da pendência de julgamento dos referidos

incidentes: 27 processos, todos no segundo grau de jurisdição.

Como decorrência do julgamento dos mencionados incidentes, o

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região publicou 4 súmulas,

todas em 2016. Por meio da Resolução Administrativa n.º 12/2018,

de 11/12/2018, o TRT6 atualizou seu Regimento Interno para

regulamentar os procedimentos de Incidente de Assunção de

Competência (IAC) e de Incidente de Resolução de Demandas

Repetitivas (IRDR) à luz do Código de Processo Civil de 2015. Em

consulta ao sítio do TRT6 na internet, constata-se banco de dados

pesquisável quanto aos casos repetitivos em trâmite no Tribunal,

com registro das demandas julgadas ou pendentes de julgamento,

tendo em vista a disponibilização pública, nos moldes da Resolução

nº 235/2016 do CNJ. 7.4. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE

PRECEDENTES (fonte: TRT6): O Conselho Nacional de Justiça

editou a Resolução nº 235, de 13/07/2016, mediante a qual se

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 n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil),

nos Tribunais nacionais. Dispõem seus artigos 3º e 4º que os

Tribunais Regionais do Trabalho são gestores dos Incidentes de

Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 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 com formação jurídica e que

tem, dentre outras atribuições, a função de gerenciar os

procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da

repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos e de

incidente de assunção de competência, acompanhar os processos

submetidos à técnica dos casos repetitivos e da assunção de

competência em todas as suas fases, alimentando o banco de

dados eletrônico, tendo em vista a disponibilização pública,

disponibilizar informações para as áreas técnicas do tribunal quanto

à atualização dos incidentes de formação de precedente,

acompanhar a tramitação dos recursos selecionados pelo tribunal

como representativos da controvérsia encaminhados ao STF, ao

STJ e ao TST (artigo 1.036, § 1º, do CPC), a fim de subsidiar a

atividade dos órgãos jurisdicionais competentes para o juízo de

admissibilidade e para o sobrestamento de feitos, auxiliar os órgãos

julgadores na gestão do acervo sobrestado, além de manter,

disponibilizar e alimentar o banco eletrônico de dados, com

informações atualizadas acerca dos 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 incidente de resolução de

demandas repetitivas e do processo paradigma. No caso em

particular, informa o TRT6 que possui em sua estrutura o NUGEP,

criado pela Resolução Administrativa TRT n.º 15/2016, composto

atualmente pelo Vice-Presidente (por delegação da Presidência) e

por quatro servidores, tendo como principal objetivo identificar e

controlar os processos que possuem temas de Incidente de

Uniformização de Jurisprudência (IUJ), Incidente de Resolução de

Demandas Repetitivas (IRDR), Incidente de Assunção de

Competência (IAC) e Incidente de Repercussão Geral (RG), com

estrutura e atribuições em consonância com a Resolução n.º

235/2016 do CNJ. 8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE

PEQUENO VALOR (RPVs). 8.1. NORMAS INTERNAS (fonte:

TRT6): As normas internas que regulamentam o pagamento de

precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) são: Regimento

Interno do TRT6 (artigos 165 a 169); Ato GP nº 515/2008, que

regulamenta os processamentos relativos à expedição e

cumprimento de execução contra a Fazenda Pública federal,

estadual e municipal, suas autarquias e fundações públicas, no

âmbito do TRT6; e o Ato TRT-GP de n.o 36/2017, que delega à Vice

-Presidência do Tribunal a competência para exercer as atribuições

de processamento e expedição de precatório, relativo a débito

contra a Fazenda Pública, para tomar as providências cabíveis no

caso de descumprimento ou de inobservância de ordem de

pagamento, bem como para expedir e adotar as medidas

necessárias ao pagamento de obrigação de pequeno valor em face

da Fazenda Pública, nos termos da lei e da Resolução

Administrativa TRT n.º 14/2007, modificada pela Resolução

Administrativa TRT n.º 7/2015, que instituiu o Juízo de Conciliação

na execução em desfavor da Fazenda Pública. 8.2. JUÍZO

AUXILIAR DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT6): O TRT6 informou
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que instituiu o Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios por meio

da Resolução Administrativa TRT n.º 14/2007, posteriormente

alterada pela Resolução Administrativa TRT n.º 7/2015. Atualmente,

a Exma. Juíza Auxiliar da Vice-Presidência Roberta Correa de

Araújo foi designada para atuar na gestão e supervisão dos

procedimentos relacionados aos precatórios e RPVs, por meio do

Ato TRT-GP n.º 44/2017. O Exmo. Juiz Auxiliar da Presidência

Saulo Bosco Souza de Medeiros foi nomeado, por intermédio do

mesmo Ato do Tribunal, para substituir a referida magistrada em

suas ausências legais e eventuais. O Tribunal asseverou que

cumpre a Recomendação n.º 39/2012 do CNJ. Frisou, contudo, que

nos últimos anos o papel de “Juiz de Conciliação” tem sido exercido

pelo Vice-presidente do Tribunal, em face da carência de juízes.

Nesse contexto, o TRT6 esclareceu que a Exma. Juíza Roberta

Correa de Araújo representa o Tribunal Regional perante o Comitê

Gestor das Contas Especiais, sendo que a participação se limita

aos assuntos relacionados ao aludido Comitê, visto que a

magistrada se encontra cedida pela Vice-Presidência para exercer a

função de coordenadora da Escola Judicial, em decorrência da

carência de juízes. Durante a Correição Ordinária, apurou-se que a

gestão dos Precatórios e RPVs federais não foi prejudicada pelo

deslocamento da aludida magistrada para atuar junto à Escola

Judicial, visto que o próprio Vice-Presidente tem conduzido a gestão

para o pagamento da dívida dos entes públicos junto ao Tribunal.

Acrescentou que no âmbito do TRT6 há o Núcleo de Precatórios,

órgão incumbido de prestar assessoria à Vice-Presidência, que atua

no processamento dos precatórios e RPVs, nos termos do Ato TRT

n.º 515/2008. O Núcleo é responsável por gerenciar os pagamentos

dos precatórios e das RPVs, bem como pela expedição e

encaminhamento dos ofícios requisitórios e das RPVs federais,

inclusive os vinculados à Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos (EBCT). Após o recebimento dos autos principais das

VTs de origem, o órgão realiza os seguintes procedimentos:

protocola os ofícios precatórios e os ofícios RPVs federais; examina

os cálculos; encaminha ao CSJT os valores relativos a precatórios e

RPVs federais para inclusão no orçamento do Tribunal; controla os

repasses financeiros oriundos do TJPE para pagamento dos

precatórios dos entes públicos vinculados ao regime especial de

pagamento; controla os repasses financeiros provenientes dos

compromissos assumidos pela Fazenda Pública Municipal

(percentual do Fundo de Participação dos Municípios/FPM);

controla e confere os precatórios e RPVs federais pagas; alimenta e

publica a lista de precatórios e RPVs na ordem cronológica, por

ente público devedor, no sítio do Tribunal na internet; confecciona

alvarás de transferências para as VTs requisitantes dos precatórios

e das RPVs pagas; autua e processa os pedidos de sequestro e de

preferências em matéria de precatórios; expede notificações, ofícios

e mandados judiciais; elabora minuta de despachos. Em relação ao

trâmite para expedição dos precatórios de autos físicos, as VTs

enviam o ofício precatório para o setor de protocolo, juntamente

com os autos, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa n.º

32/2007 do TST e artigo 3º do Ato n.º 515/2008 do TRT6. Ato

contínuo, recebido o ofício precatório no Núcleo de Precatórios,

autua-se junto ao Sistema de Precatórios, passando a possuir

numeração própria. Em seguida, realiza-se minucioso exame do

processo com o escopo de sanar possíveis irregularidades.

Posteriormente, se se trata de precatório municipal ou estadual,

encaminha-se para o Ministério Público para a emissão de parecer.

Comprovada a regularidade, expede-se o ofício requisitório que

será assinado pelo Desembargador Vice-Presidente, enviando-se

em seguida para o ente público devedor, para que inclua o crédito

na proposta orçamentária. Na hipótese de irregularidade formal, os

autos são devolvidos à origem e o precatório arquivado, sendo que

após retorno ao Tribunal, este será novamente autuado e receberá

novo número de precatório, nos termos do artigo 4º, § 1º, da

Resolução n.º 115/2010 do CNJ. De outro lado, quanto aos

precatórios federais, inclusive a EBCT, o processo já chega ao

Núcleo de Precatórios com o parecer da Advocacia Geral da União

(AGU) ou da Procuradoria da EBCT. Ainda assim, há nova

conferência. Caso comprovada a regularidade, expede-se o ofício

requisitório, que será assinado pelo Desembargador Vice-

Presidente do Tribunal. Em relação aos precatórios em face da

EBCT, o ofício requisitório é encaminhado para o devedor, que

deverá incluir o valor em sua proposta orçamentária. Quando se

trata de precatórios em desfavor da União, as informações são

encaminhadas ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)

para a requisição de valores. Em relação ao trâmite para expedição

dos precatórios em processo eletrônico, as VTs enviam os autos

juntamente com o ofício precatório para o e-mail do Núcleo de

Precatórios, que realizará a formação do precatório em autos

físicos, com o encaminhamento do ofício precatório e das demais

peças para que seja protocolizado. Recebido o ofício no Núcleo,

autua-se no Sistema de Precatórios, passando a receber

numeração própria. Em seguida, são adotados os mesmos

procedimentos já descritos em relação aos autos físicos. O TRT6

esclareceu que eventuais questões judiciais são dirimidas na VT

requisitante. Por fim, registrou que a expedição e pagamento das

RPVs estaduais e municipais são de competência do Juízo da

Execução, nos termos do artigo 44 do Ato n.º 515/2008 do TRT6.

No Núcleo de Precatórios encontram-se lotados 5 servidores de

carreira do quadro de pessoal do Tribunal, são eles: Wilma Lúcia

Silva (Técnico Judiciário – Chefe do Núcleo de Precatórios – FC-
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06); Sérgio Nery Barbosa (Técnico Judiciário – Assistente de

Secretário – FC-05); Silvana de Albuquerque Montenegro (Técnico

Judiciário – Chefe de Serviço - FC-04); Eraldo de Amorim Alves

(Técnico Judiciário – Assistente Administrativo – FC-02); Sylvio

Amaral Falcão (Técnico Judiciário – Assistente Administrativo – FC-

02). O TRT6, após a promulgação da Emenda Constitucional n.º

62/2009, não firmou convênios ou termos de compromisso com os

entes públicos submetidos ao regime especial. Ademais,

acrescentou que não realiza audiências com o intuito de celebrar

acordo direto com os credores, nos termos do artigo 102, § 1º, do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela

Emenda Constitucional n.º 99/2017. 8.3. PRECATÓRIOS

AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte: TRT6 e e-Gestão) :

Conforme informação prestada pelo TRT6, 420 precatórios

aguardam pagamento (R$ 348.402.459,97), sendo 173 vencidos e

247 vincendos. Na esfera federal, há 46 precatórios aguardando

pagamento, sendo 8 precatórios vencidos (R$ 55.611.751,89) e 38

precatórios vincendos (R$ 10.955.606,32), totalizando R$

66.567.358,21. Os referidos precatórios estão distribuídos da

seguinte forma: 4 precatórios vinculados à Administração Direta (R$

55.783.958,18) e 42 precatórios vinculados à Administração Indireta

(R$ 10.783.400,03). Frise-se que o pagamento dos precatórios

federais se encontra regularmente no prazo, pois os precatórios

vencidos e ainda não pagos estão aguardando julgamento de

recurso. Na esfera estadual, há 72 precatórios aguardando

pagamento, sendo 32 precatórios vencidos (R$ 24.061.151,53) e 40

precatórios com prazo a vencer (R$ 4.881.539,20), totalizando R$

28.942.690,73. Na esfera municipal, existem 302 precatórios

aguardando pagamento, sendo 133 precatórios vencidos (R$

242.096.709,99) e 169 precatórios a vencer (R$ 10.795.701,04),

totalizando R$ 252.892.411,03. O TRT6 informou, ainda, que os

cinco entes públicos que apresentam as maiores dívidas são os

seguintes: 1º) Estado de Pernambuco com 72 precatórios, R$

28.942.690,73; 2º) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

(ECT) com 28 precatórios, R$ 9.685.173,14; 3º) Município de

Paulista com 60 precatórios, R$ 4.109.538,84; 4º) Município de

Paudalho com 27 precatórios, R$ 2.001.323,78; e 5º) Município de

Pesqueira com 31 precatórios, R$ 922.530,75. Valor total da dívida:

R$ 45.661.257,24. O TRT6 registrou que a ECT está vinculada ao

regime ordinário de pagamento de precatórios e, apesar de ser o

segundo ente público com a maior dívida, paga regularmente seus

precatórios. Os demais entes públicos estão vinculados ao regime

especial de pagamento de precatórios. Nesse sentido, ressaltou que

os municípios de Paulista e de Paudalho estão realizando o

pagamento mediante Termo de Compromisso firmado com o

Tribunal, por meio do qual autorizaram a retenção de percentual do

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A partir dos dados

extraídos do sistema e-Gestão, apura-se a existência de 243

precatórios pendentes de pagamento, no valor total de R$

336.360.575,40. 8.4. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS

NOS ANOS DE 2016, 2017 E 2018 (ATÉ O MÊS DE OUTUBRO) -

fonte: TRT6: No ano de 2016, foram expedidos 129 precatórios (R$

10.534.208,40) e quitados 121 (R$ 9.842.675,47). No ano de 2017,

foram expedidos 123 precatórios (R$ 13.660.855,59) e quitados 177

(R$ 18.190.003,99). No ano de 2018 (até o mês de outubro), foram

expedidos 126 precatórios (R$ 12.162.018,30) e quitados 139 (R$

36.216.827,77). A partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão,

são obtidos os seguintes dados: ano de 2016 - 32 precatórios

expedidos e 109 cumpridos (R$ 12.456.250,86); ano de 2017, 46

precatórios expedidos e 145 cumpridos (R$ 8.332.044,72); ano de

2018 (até o mês de outubro) , 29 precatórios expedidos e 101

quitados (R$ 35.168.194,65). O TRT6 informou que a diferença

decorre da inexistência de itens no sistema e-Gestão relativos a

precatórios e RPVs federais oriundos de processos eletrônicos.

Ademais, apurou-se durante a Correição Ordinária que o próprio

TRT6 inseriu filtro para a extração dos dados do sistema local,

mediante o qual seria possível contabilizar apenas os precatórios e

as RPVs que tiveram origem a partir dos processos físicos, não

sendo obtidos os Precatórios e RPVs decorrentes de processos que

tramitam no PJe. A medida adotada teria o propósito de manter a

distinção entre processos físicos e legados. 8.5. VALORES

RESGATADOS VIA PRECATÓRIO NOS ANOS DE 2016, 2017 E

2018 - ATÉ O MÊS DE OUTUBRO (fonte: TRT6) : Ano de 2016:

União: R$ 5.452.152,55 (Administração Direta - R$ 2.329.056,00 e

Administração Indireta -  R$ 3.123.096,55);  Estado de

Pernambuco :  R$ 206.646,15, resgatados apenas pela

Administração Indireta; e Municípios :  R$ 4.183.876,77

(Administração Direta – R$ 4.103.730,32 e Administração Indireta –

R$ 80.146,45).  Ano de 2017 :  União :  R$ 7.653.409,35

(Administração Direta – R$ 501.709,54 e Administração Indireta –

R$ 7.151.699,81); Estado de Pernambuco : R$ 4.703.472,52

(Administração Direta – R$ 4.608.588,40 e Administração Indireta –

R$ 94.884,12); e Municípios: 5.833.122,12 (Administração Direta –

R$ 5.675.926,13 e Administração Indireta – R$ 157.195,99). Ano de

2018 (até o mês de outubro): União: R$ 31.065.406,88, resgatados

apenas pela Administração Indireta; Estado de Pernambuco: R$

162.870,09, resgatados apenas pela Administração Indireta; e

Municípios :  R$ 4.988.550,80, resgatados apenas pela

Administração Direta. 8.6. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO

DE PRECATÓRIOS. 8.6.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS

(fonte: TRT6): O TRT6 informou que 18 entes públicos se

encontram vinculados ao regime especial de pagamento de
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precatórios. O estado de Pernambuco (administração direta e

indireta) possui 72 precatórios pendentes de pagamento (32

vencidos e 40 a vencer). Cumpre listar os demais entes públicos

submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios, além

de especificar o quantitativo de precatórios devidos por cada um

deles, quais sejam: Município de Barreiros, 3; Município de Belo

Jardim, 1; Município de Bom Conselho, 2; Município de Carpina, 31;

Município de Chã Grande, 1; Município de Goiana, 8; Município de

Gravatá, 1; Município de Jaboatão dos Guararapes, 10; Município

de Olinda, 8; Município de Palmares, 2; Município de Pesqueira, 31;

Município de Petrolina, 16; Município de Poção, 2; Município de

Primavera, 7; Município de Rio Formoso, 1; Município de

Tracunhaém, 6; Município do Cabo de Santo Agostinho, 2. Total de

entes públicos submetidos ao regime especial: 18. Total de

precatórios: 204. 8.6.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR

(fonte: TRT6): O TRT6 informou que o Comitê Gestor das Contas

Especiais foi instituído no âmbito do Tribunal em 17/09/2010, por

meio da Portaria Conjunta nº 81/2010 do Tribunal de Justiça do

Estado de Pernambuco (TJPE), do Tribunal Regional Federal da 5ª

Região (TRF5) e do TRT6. Acrescentou que, desde a criação do

Comitê Gestor, já foram realizadas várias reuniões para tratar do

cumprimento das atribuições definidas pelo Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), bem como para assinar o ato de rateio dos valores

depositados pelos entes submetidos ao regime especial de

precatórios, dentre outros assuntos necessários para aplicação das

normas constitucionais previstas nas Emendas Constitucionais de

nºs 62/2009, 94/2016 e 99/2017. O Tribunal enfatizou que os

valores depositados pelos entes submetidos ao regime especial de

precatórios são divididos proporcionalmente à dívida dos devedores

junto ao TRT6, ao TRF5 e ao TJPE, nos moldes do artigo 9º, § 1º,

da Resolução nº 115/2010 do CNJ. O TRT6 afirmou, ainda, que a

Exma. Juíza Auxiliar da Vice-Presidência Roberta Correa de Araújo

foi designada pelo Presidente do Tribunal, por meio do Ato TRT-GP

n.º 44/2017, para integrar o Comitê Gestor durante o biênio de

2017/2019. 8.6.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS

PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES PÚBLICOS AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT6): O TRT6 afirmou que os

entes públicos que optaram pelo regime especial de pagamento de

precatórios, em regra, repassam tempestivamente e de forma

regular os valores devidos. Frisou, contudo, que o Estado de

Pernambuco não efetuou o depósito em conta do regime especial

durante o exercício de 2018, sob o argumento de que os débitos

seriam quitados com recursos provenientes de depósito judicial, nos

termos do artigo 101, § 2º, do Ato de Disposições Constitucionais

Transitórias (ADCT). Durante a Correição Ordinária, apurou-se que

o Estado de Pernambuco efetuou um único depósito em dezembro

de 2018, com valores oriundos dos depósitos judiciais. Quanto aos

entes municipais que aderiam ao regime especial de pagamento de

precatórios, informou que eles, em sua maioria, efetuam repasses

conforme determinado. Atualmente, apenas o Município de Chã

Grande encontra-se em atraso com o pagamento da dívida, sendo

que o montante em atraso é de R$ 5.219,09. Acrescentou que, uma

vez constatado o não pagamento da parcela ou o depósito

insuficiente pelo ente público, o TJPE procede à abertura de

processo administrativo para fins de sequestro da parcela devida.

8.6.4. REPASSE DE RECURSOS REALIZADO PELO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA AO TRIBUNAL REGIONAL (fonte: TRT6): O TRT6

asseverou que incumbe ao TJPE a gerência das contas especiais

vinculadas aos entes públicos que aderiram ao regime especial para

pagamento de precatórios. O TJPE, como gestor das contas

especiais em que são depositados os valores devidos pelos entes

públicos, repassa regularmente o montante devido para pagamento

dos precatórios vinculados ao TRT6. O TJPE solicita o valor da

dívida atualizada ao TRT6 e, em seguida, efetua o depósito em

conta judicial à disposição do Tribunal Regional, vinculada a cada

ente público. Este, por sua vez, transfere os valores às VTs para

liberação ao credor. O Tribunal acrescentou que não há atraso no

repasse de recursos pelo TJPE ao TRT6. 8.6.5. MEDIDAS

ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO

DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS (fonte: TRT6): O

TRT6 informou que não possui controle próprio para detectar se os

entes públicos repassam os valores efetivamente devidos ao TJPE,

uma vez que este é o responsável pela cobrança dos entes

públicos. Ademais, o TJPE sempre praticou seus atos com

publicidade e transparência, bem como manteve com TRT6 política

permanente de cooperação, visando o aprimoramento dos

procedimentos relacionados ao pagamento dos precatórios que

estão no regime especial. O TRT6 afirmou que, no caso de eventual

atraso no repasse das parcelas por parte dos entes públicos

vinculados ao regime especial, o TJPE, como gestor das contas

especiais, adota os procedimentos legais previstos, em especial o

sequestro de valores via Bacenjud. Acrescentou que, na maioria

das vezes em que instou o TJPE a solucionar o atraso no repasse

das parcelas, o TJPE já havia formalizado processo administrativo,

e este se encontrava tramitando para fins de bloqueio da parcela

devida. Destacou que o processo administrativo instaurado no TJPE

para fins de sequestro das parcelas devidas pelo Estado de

Pernambuco teve início a partir da provocação do Núcleo de

Precatórios do TRT6, mediante o Ofício TRT/PRECA n.º 0849/2018.

8.7. REGIME COMUM DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS.

8.7.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS (fonte: TRT6 ): O TRT6
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informou que os seguintes entes públicos se encontram vinculados

ao regime comum de pagamento de precatórios, além de

especificar o quantitativo de precatórios daqueles que apresentam

pendências junto ao TRT6, quais sejam: União (8 vencidos –

porquanto há recursos pendentes de pagamento - e 10 vincendos);

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBC (28 vincendos);

Município de Angelim, 14 (14 vencidos); Município de Barra de

Guabiraba, 2 (2 a vencer); Município de Belém do São Francisco, 3

(2 vencidos e 1 a vencer); Município de Buíque, 1 (1 vencido);

Município de Camaragibe, 2 (2 a vencer); Município de Carnaíba, 1

(1 a vencer); Município de Caruaru, 1 (1 a vencer); Município de

Catende, 3 (2 vencidos e 1 a vencer); Município de Cortês, 1 (1

vencido); Município de Cupira, 1 (1 vencido); Município de Floresta,

1 (1 a vencer); Município de Gameleira, 3 (3 a vencer); Município de

João Alfredo, 2 (2 a vencer); Município de Lagoa de Itaenga, 3 (3 a

vencer); Município de Lagoa do Carro, 1 (1 a vencer); Município de

Lagoa dos Gatos, 1 (1 vencido); Município Paudalho, 27 (23

vencidos e 4 a vencer); Município de Paulista, 60 (9 vencidos e 51 a

vencer); Município de Ribeirão, 1 (1 a vencer); Município de Santa

Maria da Boa Vista, 1 (1 a vencer); Município de São Joaquim do

Monte, 3 (2 vencidos e 1 a vencer); Município de São José do Egito,

26 (26 vencidos); Município de Tabira, 5 (1 vencido e 4 a vencer);

Município de Tacaimbó, 1 (1 a vencer); Município de Trindade, 3 (3

a vencer); Município do Recife, 2 (2 a vencer, sendo 1 deles

vinculado à Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife -

EMLURB); Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE/Amaraji, 1 (1

a vencer). Total de entes públicos submetidos ao regime comum e

que apresentam precatórios a pagar: 29; Total de precatórios: 216.

O TRT6 informou, ainda, que 8 desses municípios firmaram Termo

de Compromisso junto ao Tribunal, por meio do qual autorizam a

retenção de um percentual diretamente no FPM para o pagamento

dos precatórios, são eles: Município de Angelim (5,5% - 14

vencidos); Município de Belém de São Francisco (1,5% - 2 vencidos

e 1 a vencer); Município de Buíque (3% – 1 vencido); Município de

Cupira (2,0% - 1 vencido); Município de Paudalho (3,1% - 23

vencidos e 4 a vencer); Município de Paulista (1% - 9 vencidos e 51

a vencer); Município de São Joaquim do Monte (1,5% - 2 vencidos e

1 a vencer) e Município de São José do Egito (3,8% - 26 vencidos).

8 . 7 . 2 .  R E G U L A R I D A D E  N O  C U M P R I M E N T O  D O S

PRECATÓRIOS (fonte: TRT6): O TRT6 informou que dos 27 entes

públicos que permaneceram vinculados ao regime comum de

pagamento dos precatórios, 8 municípios cumprem regularmente os

respectivos precatórios, efetuando o pagamento mediante Termo de

Compromisso, firmado com o TRT6, que autoriza a retenção mensal

de um percentual sobre cada parcela do FPM. Asseverou que os

Municípios de Angelim, Paudalho e São José do Egito não teriam

condições de liquidar seus débitos até 2020. Assim, foi realizado um

ajuste no percentual de retenção sobre cada parcela do FPM para

que pudessem cumprir com as suas obrigações (Município de

Angelim alterou o percentual de retenção de 3% para 5,5%;

Município de Paudalho alterou o percentual de retenção de 1,5%

para 3,1%; e Município de São José do Egito alterou o percentual

de retenção de 1,5% para 3,8%). Acrescentou que há 4 entes

públicos que não cumprem com regularidade o pagamento de

precatórios, são eles: Município de Catende, 3 (2 vencidos e 1 a

vencer), R$ 229.038.344,70; Município de Cortês, 1 (1 vencido), R$

69.278,57; Município de Lagoa dos Gatos, 1 (1 vencido), R$

207.484,44 e Município de Tabira, 5 (1 vencido e 4 a vencer), R$

320.601,43. Afirmou, ainda, que os 15 entes públicos restantes não

estão em mora, uma vez que os precatórios estão por vencer. Por

fim, o TRT6 acrescentou que em outubro de 2018 não existiam

valores disponibilizados pelos entes públicos passíveis de

pagamento aos beneficiários. Ademais, afirmou que, após o

depósito por parte dos entes públicos, os valores são transferidos

para as VTs requisitantes, que são os órgãos responsáveis pela

liberação dos valores aos beneficiários, por meio de alvará de

transferência, sendo que o trâmite no Núcleo de Precatórios, que se

dá entre a data do depósito dos valores e a disponibilização junto à

VT, tem prazo médio de 15 dias corridos. 8.7.3. MEDIDAS

ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE

ATRASO NO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS (fonte: TRT6):

O TRT6 informou que insta periodicamente os entes públicos que

se encontram submetidos ao regime comum e possuem precatórios

vencidos para que celebrem termos de compromisso para retenção

mensal de percentual no FPM, visando à quitação dos precatórios

pendentes. Não havendo acordo ou manifestação do devedor,

solicita-se que se informe a alocação na proposta orçamentária,

daqueles precatórios apresentados até 1º de julho. Permanecendo o

ente público inerte, oficia-se o credor para que requeira o que

entender de direito, de acordo com o artigo 100, § 6º, da

Constituição da República. Ato contínuo, se for o caso, proceder-se-

á a abertura de processo administrativo para fins de sequestro da

quantia necessária à satisfação do débito, cujo procedimento será

efetuado via BacenJud. O TRT6 acrescentou que, em 2016, foram

repactuados os percentuais de retenção mensal do FPM de 3 entes

públicos (Município de Angelim, Município de Paudalho e Município

de São José do Egito) para que eles liquidassem os precatórios até

2020. Em 2017, foi celebrado 1 termo de compromisso com o

Município de Itacuruba, que liquidou o precatório no exercício de

2018. Em 2018, até o mês de outubro, não houve celebração de

termo de compromisso. O TRT6 frisou, ainda, que a unidade de

precatórios do Tribunal não possui competência para incluir no
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Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) os entes

públicos que apresentam precatórios vencidos. 8.8. REQUISIÇÕES

DE PEQUENO VALOR AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte:

TRT6 e e-Gestão): Conforme informação prestada pelo TRT6, até o

mês de outubro de 2018, havia 15 RPVs federais aguardando

pagamento, sendo 1 vinculada à Administração Direta e 14

vinculadas à Administração Indireta. Conforme consulta ao sistema

e-Gestão, não havia RPVs estaduais ou municipais pendentes de

pagamento em 31 de outubro de 2018. 8.9. REQUISIÇÕES DE

PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS NOS ANOS DE

2016, 2017 E 2018 - ATÉ O MÊS DE OUTUBRO (fonte: TRT6 e e-

Gestão): União: No ano de 2016, 81 RPVs foram expedidas (16

vinculadas à Administração Direta e 65 vinculadas à Administração

Indireta) e 77 cumpridas (16 vinculadas à Administração Direta – R$

89.742,23 - e 61 vinculadas à Administração Indireta – R$

1.048.793,94). No ano de 2017, 175 RPVs foram expedidas (13

vinculadas à Administração Direta e 162 vinculadas à Administração

Indireta) e 154 cumpridas (14 vinculadas à Administração Direta –

R$ 763.890,03 - e 140 vinculadas à Administração Indireta – R$

3.727.247,16). No ano de 2018 (até o mês de outubro), 150 RPVs

foram expedidas (14 vinculadas à Administração Direta e 136

vinculadas à Administração Indireta) e 164 cumpridas (16

vinculadas à Administração Direta – R$ 220.220,62 - e 148

vinculadas à Administração Indireta - R$ 4.637.723,11). Em relação

às RPVs vinculadas ao Estado de Pernambuco e aos seus

municípios, o TRT6 informou que compete às VTs realizar todos os

procedimentos relacionados à expedição e cumprimento das RPVs

estaduais e municipais. Acrescentou que, até o mês de novembro

de 2017, não era possível obter um levantamento de dados

estatísticos referente às RPVs, uma vez que inexistia no Tribunal

meios de consulta quanto ao número de RPVs expedidas e

cumpridas e aos valores correspondentes. Ressaltou, no entanto,

que, a partir do mês de dezembro do referido ano, implementou-se

no âmbito do TRT6 um sistema de dados que passou a permitir que

as VTs fizessem o controle das RPVs expedidas e cumpridas.

Assim, no ano de 2017, 2 RPVs foram expedidas, contudo,

nenhuma foi cumprida. No ano de 2018 (até o mês de outubro), 16

RPVs foram expedidas e 3 cumpridas, no importe de R$ 58.414,68.

De outro lado, a partir dos dados extraídos do sistema e-

Gestão, constata-se: União - No ano de 2016, foram 22 RPVs

expedidas e 50 cumpridas, sendo que não havia RPV pendente de

quitação em 31/12/2016. No ano de 2017, foram 34 expedidas e 66

cumpridas, sendo que não havia RPV pendente de quitação em

31/12/2017. No ano de 2018 (até o mês de outubro), foram

expedidas 13 RPVs e cumpridas 47, sendo que não havia RPV

pendente de quitação em 31/10/2018. Estado de Pernambuco e

seus municípios (fonte e-Gestão): No ano de 2016, não constam

dados referentes às RPVs. No ano de 2017, foram expedidas 2

RPVs, mas nenhuma cumprida. No ano de 2018 (até o mês de

outubro), foram expedidas 16 RPVs e cumpridas 3. Assim, em

31/10/2018 havia 7 RPVs pendentes de quitação. 8.10. CONTROLE

DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

(fonte: TRT6): O TRT6 informou que o Núcleo de precatórios é a

unidade do Tribunal responsável pelo controle das RPVs federais.

Acrescentou que, em relação às RPVs expedidas em face da União

e da EBCT, o Tribunal não adota nenhuma medida coercitiva,

porquanto as RPVs são pagas tempestivamente. De outro lado, no

que se refere às RPVs estaduais e municipais, asseverou que o seu

processamento é realizado pelo Juízo da Execução. Todavia, caso

uma RPV não seja paga no prazo legal, no próprio Juízo de

Execução são realizados os procedimentos para o sequestro de

valores, por meio de bloqueio online, via sistema Bacenjud, após

parecer do Ministério Público do Trabalho. O TRT6 complementou,

ainda, que, relativamente às RPVs em desfavor do Estado de

Pernambuco e de seus municípios, a Coordenadoria de Sistemas

da STI do Tribunal, a pedido da Corregedoria Regional,

desenvolveu uma ferramenta específica de informação e controle de

pagamento das RPVs para os processos físicos. Quanto aos

processos eletrônicos, ainda não há controle do pagamento das

RPVs. Contudo, informou que já foi solicitado o desenvolvimento de

ferramenta para acompanhamento dessas requisições à

Coordenadoria de Sistemas da STI. No entanto, apurou-se durante

a Correição Ordinár ia que não há, ainda, s istema em

desenvolvimento para que se tenha o mesmo mecanismo de

controle das RPVs federais também para as estaduais e municipais,

bem como que a Corregedoria Regional não tem mecanismos de

efetivo controle em relação às RPVs expedidas pelas VTs. 8.11.

DISPONIBILIZAÇÃO DAS LISTAS DOS PRECATÓRIOS E

REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR NO SÍTIO ELETRÔNICO

(fonte: TRT6): O TRT6 informou que disponibiliza em seu sítio

eletrônico na internet espaço específico para divulgação de

informações relacionadas aos precatórios e às RPVs federais. Por

m e i o  d o  a c e s s o  à  p á g i n a  v i r t u a l

(www.trt6.jus./serviços/precatórios/rpv), é possível realizar pesquisa

da lista geral dos precatórios e das RPVs federais, distribuída por

ente público, sendo emitido relatório que apresenta a ordem

cronológica de pagamento, o número do processo, a Vara de

origem, a natureza do crédito, bem como o valor a ser recebido. Os

precatórios e as RPVs também podem ser consultados, mediante o

número do processo, ou o número do precatório/RPV, ou o número

da OAB do advogado. O TRT6 ressaltou que as informações são

atualizadas mensalmente pelo Núcleo de Precatórios do Tribunal. 9.
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ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT6). 9.1.

ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL (ORGANIZAÇÃO

INTERNA): Integram o quadro da Corregedoria Regional 17

servidores: seis servidores lotados na própria Secretaria da

Corregedoria, 10 oriundos do Gabinete da atual Desembargadora

Corregedora e 1 lotado no Setor de Transportes, cujas atribuições

concernem à condução de veículo destinado ao deslocamento de

servidores para a realização de correições ordinárias. Não há

estagiários vinculados à unidade. A Corregedoria Regional conta

com um Juiz auxiliar. Atualmente, atua na função o magistrado

Gilvanildo de Araújo Lima, titular da 15.ª Vara do Trabalho do

Recife, indicado para o biênio 2017/2019 por meio do Ato TRT-GP

n.º 32/2017, referendado pelo Tribunal Pleno. São atribuições do

Juiz auxi l iar da Corregedoria: assessoramento direto à

Desembargadora Corregedora no planejamento, coordenação e

supervisão dos serviços da unidade, bem como nas atividades,

programas e projetos do Tribunal de competência da Corregedoria;

emissão de pareceres em matéria administrativa de competência da

Corregedoria, quando solicitado; elaboração de pesquisas, bem

como revisão de expedientes e minutas de normas de competência

da Corregedoria; participação em comitês relativos ao Processo

Judicial Eletrônico – Pje, e-Gestão, Governança e Segurança

Institucional; fornecimento de auxílio em dúvidas procedimentais;

acompanhamento das atividades desempenhadas pelos Juízes

substitutos, bem assim em relação aos serviços prestados no

âmbito da Distribuição de Mandados Judiciais e da Seção de Hasta

Pública; e atendimento a autoridades, advogados, partes e

servidores. 9.2. CORREIÇÕES PARCIAIS E PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIA. 9.2.1. PROCESSAMENTO DAS CORREIÇÕES

PARCIAIS. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL

DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 1/2017

DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO: Nos

termos do artigo 163-K, cabeça, do Regimento Interno do TRT6, “ o

pedido de correição poderá ser apresentado diretamente à

Corregedoria Regional ou ao juízo de primeiro grau, no prazo de 08

(oito) dias, contados da publicação do ato ou despacho no órgão

oficial, ou da ciência inequívoca destes pela parte prejudicada (...) ”.

Consoante o § 1º do referido dispositivo regimental, “ no caso de o

pedido de correição ser apresentado diretamente ao magistrado de

primeiro grau, deverá este autuá-lo de forma apartada e encaminhá-

lo à Corregedoria Regional no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.” O

§ 2º do mesmo dispositivo, alterado pela Resolução Administrativa

n.º 28, de 20/11/2017, dispõe que “ se o juiz reconsiderar o ato

impugnado no prazo acima especificado, perderá o objeto o pedido

de correição, devendo ser certificado tal fato nos autos do processo

principal eletrônico, ou juntado aos autos principais na hipótese de

processo físico”. Questionada, no curso da Correição Ordinária, a

Secretária da Corregedoria Regional, servidora Noêmia Maria

Gomes de Oliveira, informou que não há registro de eventual

perecimento do direito postulado em sede de Correição Parcial, em

virtude da norma constante do artigo 163-K, § 1º, do RITRT, em

caso de protocolização da medida diretamente ao magistrado de

primeiro grau. Asseverou, ainda, a referida servidora que, em regra,

a protocolização de Correições Parciais ocorre diretamente perante

a Corregedoria Regional. Desse modo, o TRT6 atende à

Recomendação n.º 1/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, no sentido de que “o processamento e a instrução prévia

da Correição Parcial ocorram perante a Corregedoria Regional,

ainda que referida medida seja apresentada diretamente no juízo de

or igem ” .  9.2 .2 .  TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE

COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA REGIONAL. MEIO FÍSICO.

Os processos de competência da Corregedoria Regional são

protocolizados em autos físicos, fora, portanto, do Processo Judicial

eletrônico - PJe. 9.2.3. CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADAS E

SOLUCIONADAS NO BIÊNIO 2016/2018:  Em 2016,  foram

autuadas 12 Correições Parciais. Destas, 4 foram julgadas

improcedentes, 7 indeferidas liminarmente e 1 não conhecida. Em

2017, foram autuadas 6 Correições Parciais, todas indeferidas. Em

2018, foram autuadas 13 Correições Parciais, cujo desfecho foi o

seguinte: 9 indeferidas liminarmente, 1 julgada parcialmente

procedente e 2 arquivadas, em face de perda de objeto. 9.2.4.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA AUTUADOS E SOLUCIONADOS

NO BIÊNIO 2016/2018: Em 2016, a Corregedoria Regional autuou

12 Pedidos de Providência, dos quais 3 foram indeferidos, 1 não

conhecido, 2 arquivados e 6 julgados improcedentes. Em 2017,

foram autuados 29 Pedidos de Providência, dos quais 14 foram

arquivados em face de perda de objeto ou inércia da parte, 1

deferido, 2 deferidos em parte e 12 indeferidos. Quanto a 2018,

foram autuados 12 Pedidos de Providência, dos quais 4 foram

indeferidos, 1 deferido, 1 parcialmente deferido, 4 pendentes de

apreciação e 2 arquivados, por perda superveniente de objeto.

9.2.5. EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIA E CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADOS NO

BIÊNIO 2016/2018: O exame, por amostragem, no curso da

Correição Ordinária, de Pedidos de Providência e Correições

Parciais autuados e solucionados no biênio 2016/2018 não

demonstrou irregularidades na tramitação dos feitos. Foram

analisados, na oportunidade, os seguintes Processos: 0000015-

20.2016.6.06.0000, 0000025-64.2016.6.06.0000, 0000032-

56.2016.5.06.0000, 1000026-61.2018.5.06.0000, 1000021-

39.2018.5.06.0000, 1000418-35.2017.5.06.0000, 0000082-

48.2017.5.06.0000, 0000080-78.2017.5.06.0000, 1000019-
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69.2018.5.06.0000, 1000040-45.2018.5.06.0000, 1000048-

22 .2018 .5 .06 .0000 ,  1000043-97 .2018 .5 .06 .0000 .  9 .3 .

PROVIMENTOS EDITADOS NO BIÊNIO 2016/2018: Em 2016, foi

editado o Provimento n.º 1/2016, que estabelece medidas para a

diminuição dos prazos para prolação de sentenças dos Juízes de

primeiro grau no âmbito do TRT6 e dá outras providências. Em

2018, foi editado o Provimento n.º 1/2018, que altera o Provimento

TRT-CRT n.º 2/2013, fixando novos prazos de validade dos alvarás

judiciais de levantamento. 9.4. VARAS DO TRABALHO

CORREICIONADAS NO BIÊNIO 2016/2018: Todas as Varas do

Trabalho da 6ª Região da Justiça do Trabalho submeteram-se à

Correição Ordinária em 2016 e em 2017. Até novembro de 2018,

haviam sido correicionadas a Vara do Trabalho de Escada, 1ª e 2ª

Varas do Trabalho do Cabo de Santo Agostinho, Vara do Trabalho

de Catende, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Barreiros, Vara do

Trabalho de Vitória de Santo Antão, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de

Ribeirão, Vara do Trabalho de Carpina, 1ª e 2ª Varas do Trabalho

de Paulista, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas do Trabalho de Jaboatão dos

Guararapes, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas do Trabalho de Jaboatão dos

Guararapes, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª Varas do Trabalho do

Recife, 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Petrolina, Vara do Trabalho

de Araripina, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Igarassu, 1ª, 2ª e 3ª

Varas do Trabalho de Olinda, 20ª Vara do Trabalho do Recife, 1ª e

2ª Varas do Trabalho de Palmares, Vara do Trabalho de

Garanhuns, 21ª, 22ª, 17ª, 18ª e 19ª Varas do Trabalho do Recife,

Vara do Trabalho de Salgueiro, Posto Avançado de Floresta, Vara

do Trabalho de Serra Talhada, 23ª, 1ª e 2ª Varas do Trabalho do

Recife, Posto Avançado de Sertania, Vara do Trabalho de

Pesqueira, Vara do Trabalho de Belo Jardim, 3ª Vara do Trabalho

do Recife, Vara do Trabalho de São Luís da Mata, 1ª e 2ª Varas do

Trabalho de Nazaré, Vara do Trabalho de Limoeiro, 4ª e 5ª Varas do

Trabalho do Recife, Núcleo de Distribuição dos Feitos das Varas do

Recife, Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais, 1ª, 2ª e 3ª

Varas do Trabalho de Caruaru, Seção de Hasta Pública, 6ª Vara do

Trabalho do Recife, CEJUSCs de primeiro grau do Recife, Olinda e

Jaboatão, Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT6, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª

Varas do Trabalho do Recife, Vara do Trabalho de Timbaúba, 1ª, 2ª

e 3ª Varas do Trabalho de Goiana, 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de

Ipojuca. 9.5. CRITÉRIOS PARA DESIGNAÇÃO DE JUÍZES

SUBSTITUTOS NAS VARAS DO TRABALHO: No âmbito da 6ª

Região, os Juízes substitutos compõem dois grupos: Juízes

substitutos auxiliares fixos (“zoneados”), designados para atuação

por prazo indeterminado nas unidades de primeiro grau; e os

integrantes da reserva técnica (“volantes”), os quais permanecem à

disposição da Corregedoria Regional. A Resolução Administrativa

n.º 3/2015, com alteração introduzida pela Resolução Administrativa

n.º 1/2018, dispõe sobre os critérios de designação e atuação dos

Juízes substitutos auxiliares nas Varas do Trabalho, contemplando

as unidades judiciárias com maior movimentação processual. Na

designação de Juiz substituto auxiliar observar-se-á sempre a

preferência dos concorrentes mais antigos. Os Juízes substitutos

auxiliares fixos encontram-se assim distribuídos: a) Um Juiz

substituto fixo em cada uma das seguintes Varas: 1ª a 23ª Varas do

Trabalho do Recife, 1ª a 5ª Varas do Trabalho de Jaboatão dos

Guararapes, 1ª a 3ª Varas do Trabalho de Ipojuca, Vara do

Trabalho de Serra Talhada e o Posto Avançado (Termo) de

Sertania, Vara do Trabalho de Salgueiro, o Posto Avançado (Termo)

de Floresta e 1ª a 3ª Varas do Trabalho de Olinda; b) Um Juiz

substituto para atuar como auxiliar, de forma compartilhada e

equânime, nos seguintes grupos de Varas: Varas do Trabalho de

Carpina e São Lourenço da Mata; 1ª e 2ª Varas do Trabalho de

Paulista; 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Caruaru; 1ª e 2ª Varas do

Trabalho do Cabo de Santo Agostinho; 1ª a 3ª Varas do Trabalho de

Goiana; e 1ª a 3ª Varas do Trabalho de Petrol ina. 9.6.

SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS, RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES

E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE

DE MAGISTRADOS. RESOLUÇÃO N.º 135/2011 DO CNJ : Em

2017, foram autuadas 7 Reclamações Disciplinares, das quais 3

foram arquivadas e em 4 houve proposta de abertura de Processos

Administrativos Disciplinares, acolhidas pelo Tribunal Pleno. Em

2018, foram autuadas 11 Reclamações Disciplinares: 9 arquivadas

e em 2 houve proposta de abertura de Processos Administrativos

Disciplinares. Em conclusão, na atual gestão, a Corregedoria

Regional processou 18 Reclamações Disciplinares. Atualmente,

tramitam 5 Processos Administrativos Disciplinares em face de

magistrados de primeiro grau e 1 aguarda autuação. No curso da

Correição Ordinária, foram examinados, por amostragem, os

seguintes autos físicos de Reclamações Disciplinares e Processos

Administrat ivos Discipl inares: PAD’s de n. os 1000024-

91.2018.5.06.0000, 1000025-76.2018.5.06.0000, 1000032-

68.2018.5.06.0000, 1000033-53.2018.5.06.0000, 1000034-

38.2018.5.06.0000; Reclamações Disciplinares de n. os 1000013-

62.2018.5.06.0000, 0000085-03.2017.5.06.0000, 0000094-

62.2017.5.06.0000, 1000419-20.2017.5.06.0000, 1000005-

85.2018.5.06.0000. O TRT6 comunica à Corregedoria Nacional de

Justiça, no prazo de 15 dias da decisão, o arquivamento dos

procedimentos prévios de apuração contra magistrados. De sorte

que o Tribunal observa as disposições do artigo 9º, §§ 2º e 3º, da

Resolução n.º 135/2011 do CNJ. 9.7. VITALICIAMENTO.

A C O M P A N H A M E N T O  D O S  J U Í Z E S  S U B S T I T U T O S .

REGULAMENTAÇÃO: No âmbito do TRT6, o processo de

vitaliciamento é disciplinado pelas Resoluções Administrativas de
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n.ºs 9/2014 e 27/2014, bem como dos artigos 2º a 16 da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho. Não há recomendação ou observação do Corregedor

Regional acerca do vitaliciamento dos magistrados da Região. Sua

atuação, no particular, consiste na emissão de parecer em conjunto

com os demais Desembargadores integrantes da Comissão de

Vitaliciamento, na época oportuna. 9.7.1. VITALICIAMENTO.

PROCEDIMENTOS: A Comissão de Vitaliciamento – composta pelo

Corregedor Regional e mais 3 Desembargadores eleitos pelo

Plenário do Tribunal, dentre os quais um do Conselho da EJ-TRT6 e

outro na condição de suplente – reúne-se regularmente com o

intuito de tratar de temas atinentes aos magistrados vitaliciandos,

além de avaliar os relatórios de produtividade e o conteúdo de

sentenças elaboradas pelos magistrados vitaliciandos. O

acompanhamento da atuação dos Juízes em vitaliciamento, como

auxiliares fixos ou “volantes”, opera-se mediante o exame de

relatórios mensais encaminhados pelos Diretores de Secretaria das

unidades judiciárias de primeiro grau e pelo próprio magistrado

vitaliciando. São apurados: a média semanal das audiências

realizadas na unidade de atuação; a quantidade de processos

recebidos no mês para julgamento; o saldo anterior de processos a

julgar, dividido em dois campos (dentro e fora do prazo) e o total de

processos para julgamento. Aferem-se, ainda, o número de

audiências presididas; a quantidade de audiências em que o

magistrado deixou de comparecer; a existência de audiências

adiadas sem causa justificada; o prazo médio para prolação de

sentenças (mérito), contado da data de encerramento da instrução;

o número de sentenças de mérito prolatadas; o número de

sentenças prolatadas em embargos à execução; o prazo médio

para julgamento de embargos à execução; o número de sentenças

prolatadas em embargos de terceiro; o prazo médio para julgamento

de embargos de terceiro; o número de sentenças proferidas em

embargos à arrematação; o prazo médio para julgamento de

embargos à arrematação; o número de sentenças proferidas em

embargos à adjudicação; o prazo médio para julgamento de

embargos à adjudicação; o número de decisões em liquidação de

sentença que não sejam meramente homologatórias de cálculo; o

quantitativo de processos solucionados; o percentual de processos

solucionados em relação ao número de processos recebidos; o

número de processos adiados por justa causa; o número de

processos adiados sem justa causa; o saldo de processos a julgar,

no prazo e fora do prazo, e os convertidos em diligência. A

produtividade dos magistrados é apurada com base em percentuais

obtidos pela divisão da quantidade de processos solucionados –

correspondente às sentenças prolatadas em processos de

conhecimento e execução – pelo total de processos aptos para

julgamento – composto por saldo anterior e quantidade de

processos recebidos no mês. Por fim, mediante análise dos

assentamentos da Corregedoria Regional, avalia-se a conduta

profissional e pessoal do magistrado à luz da norma disposta no

inciso VIII do artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional –

Lei Complementar n.º 35/1979. A Escola Judicial do TRT6

acompanha os Juízes em vitaliciamento por meio do Programa de

At iv idade Jur isdic ional  Or ientada -  PAJO, e laborando,

trimestralmente, relatório constando plano de atividade e ficha de

avaliação. Ao término do período avaliativo – a partir do 18º mês –,

a Comissão de Vitaliciamento emite parecer favorável ou não ao

vitaliciamento e determina a autuação e distribuição do respectivo

processo administrat ivo. 9.7.2. JUÍZES DO TRABALHO

SUBSTITUTOS EM PROCESSO DE VITALICIAMENTO.

PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL NA

ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

DE MAGISTRADOS DO TRABALHO: Atualmente, encontra-se em

processo de vitaliciamento o magistrado João Batista de Oliveira

Júnior, empossado no Tribunal em 7/12/2017, oriundo do TRT4,

mediante permuta com o magistrado Rodrigo de Mello (Resolução

Administrativa n.º 29/2017). Segundo informações fornecidas pela

Escola Judicial, o único magistrado atualmente em processo de

vitaliciamente participou do 23º Curso de Formação Inicial da Escola

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do

Trabalho, no período de 6 de novembro a 1º de dezembro de 2017,

quando ainda integrava o quadro de magistrados do TRT da 4ª

Região. 9.8. AFASTAMENTOS DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO

GRAU. De acordo com o artigo 27, VII, do Regimento Interno do

TRT6, cabe à Corregedora Regional deliberar sobre os

requerimentos de férias, licenças médicas e abonos de faltas

formulados por Juízes de primeiro grau. As demais autorizações

para afastamento de magistrados são de competência do Tribunal

Pleno, cabendo à Corregedoria Regional opinar em tais feitos,

inclusive quanto a eventual prejuízo na continuidade da prestação

jurisdicional na unidade, informando a disponibilidade, ou não, do

quadro de Juízes da reserva técnica (volantes) e, ainda, emitir

considerações pautadas nas normas internas e na legislação

pertinente. Os pedidos de afastamento devem ser formalizados

pelos magistrados mediante requerimento no PROAD, sistema que

autoriza o seu acompanhamento virtual. Deferido o pedido de

afastamento pelo órgão competente, cabe à Secretaria de Gestão

de Pessoas do TRT6 proceder ao registro nos assentamentos do

magistrado, mediante utilização de sistema eletrônico próprio. À

Secretaria da Corregedoria Regional compete o acompanhamento

dos afastamentos dos magistrados, a designação de Juiz substituto

e, inclusive, o controle do pagamento da Gratificação por Exercício
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Cumulativo de Jurisdição – GECJ em tais circunstâncias. Cabe a

Corregedoria Regional, outrossim, controlar o prazo de suspensão

dos cronogramas visando à redução do montante de processos

pendentes de julgamento e a cobrança na prolação de sentenças

em atraso. Durante a realização da presente Correição Ordinária,

constatou-se o elevado número de licenças prolongadas,

concedidas a magistrados de primeiro grau nos anos de 2017 e

2018. Há hipóteses de sucessivos afastamentos ininterruptos por,

exemplificativamente, 240 dias em 2017, em um caso; 428 dias,

entre 2018 e 2019, noutro caso; 287 dias, em 2018, em mais um

caso. Conforme informado à CGJT, em qualquer hipótese, há

suspensão dos prazos para prolação de sentença, quer se trate de

afastamento para acompanhar pessoa da família, para participar de

cursos e congressos ou de licença para tratamento da própria

saúde do magistrado. Nesta última hipótese, não se exige

contraindicação médica para a atividade de prolação de sentença

como requisito para a suspensão dos prazos administrativos.

Segundo informado pela Corregedoria Regional, havia, em

8/1/2019, 45 magistrados de primeiro grau afastados de suas

atividades. Destes, 36 Juízes encontravam-se em gozo de férias, 4

em gozo de licença médica para tratamento da própria saúde e 5

Juízas em licença gestante. 9.9. CONTROLE DE PROCESSOS

CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO

VENCIDO. ARTIGO 7º, VI, “A”, DA RESOLUÇÃO N.º 155/2015

DO CSJT. 9.9.1. DEFINIÇÃO DE “ATRASO REITERADO”: O

Provimento TRT-CRT n.º 01/2016, da Corregedoria Regional,

estabelece “medidas para a diminuição dos prazos para prolação de

sentenças dos Juízes de 1º Grau no âmbito do TRT da 6ª Região ”.

A cabeça do artigo 1º do referido Provimento dispõe que

“constatado o atraso considerável e reiterado de prolação de

sentenças a Corregedoria oficiará ao Magistrado para que

estabeleça um cronograma razoável não excedente de 90 dias para

redução do montante de processos represados até a data da

emissão do ofício, sem prejuízo de suas designações ordinárias e

extraordinárias no exercício da jurisdição ”. O § 1º do mesmo

dispositivo conceitua “atraso considerável e reiterado de prolação

de sentença para fins deste provimento, o retardamento de mais de

90 processos por mais de 60 dias contados do encerramento da

instrução”. Conforme informações prestadas durante a Correição

Ordinária, cuida-se de prazo contado em dias corridos, descontados

todos os afastamentos do magistrado, indistintamente. A

Corregedoria Regional informou que o TRT6 “não adota os critérios

previstos no art. 7º, inciso VI, da Resolução n.º 155/2015 do CSJT,

para fins de controle de infração disciplinar, por atraso reiterado na

prolação de sentenças, porque se entende que aquela norma se

destina exclusivamente ao pagamento da Gratificação por Exercício

Cumulativo de Jurisdição ”. 9.9.2. PROCESSOS COM PRAZO

VENCIDO. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. DADOS

APURADOS EM 31/12/2018: A Corregedoria Regional promove o

controle pertinente à mora na prolação de sentenças, mensalmente

e por ocasião das correições ordinárias. Constatada inobservância

do prazo legal, há expedição de ofício ao magistrado para que

profira as sentenças em atraso. Em 2017, a Corregedoria Regional

expediu 205 ofícios com tal finalidade. Ainda em 2017, o TRT6

recebeu 481 solicitações de jurisdicionados em relação a sentenças

em atraso. Os magistrados em situação de “atraso reiterado” na

prolação de sentença são cientificados formalmente, mediante a

expedição de ofícios, para apresentarem cronograma visando à

redução do montante dos processos represados até a data da

emissão do ofício. Em caso de inércia do magistrado, autua-se

Reclamação Disciplinar, resguardado o contraditório e a ampla

defesa. De modo a auxiliar alguns magistrados com maior número

de processos com sentenças a proferir – medida já adotada na

gestão anterior –, e, principalmente, em razão da necessidade da

continuidade da prestação jurisdicional, observados o princípio da

razoável duração do processo e os meios de sua efetivação,

procedeu-se à designação de Juízes substitutos da reserva técnica

para atuar nos referidos feitos. Formalizaram-se, então, no período

de fevereiro a dezembro de 2017, 848 designações de Juízes

substitutos para prolatarem sentenças em processos com instrução

encerrada por outros magistrados, seja por se encontrarem em

atraso, em licenças médicas prolongadas, por declaração de

suspeição, aposentadoria ou mesmo em decorrência de

reclamações promovidas pelas partes perante a Corregedoria,

Ouvidoria ou diretamente ao Conselho Nacional de Justiça, ou,

ainda, de ofício, consoante constatado nas atas de Correição

Ordinária, tudo em obediência ao artigo 6.º da Resolução

Administrativa TRT n.º 3/2015. Em 2018, houve 756 designações de

Juízes substitutos, com a mesma finalidade. Significa dizer que,

entre 2017 e 2018 foram totalizadas 1.604 designações dessa

natureza. No mês de janeiro de 2019, houve a designação de

Juízes substitutos para prolatarem sentenças em 104 processos,

anteriormente vinculados a Juízes promovidos para a segunda

instância ou removidos para outro Tribunal. Registrou-se, ainda,

que, em 10 de agosto de 2018, a Corregedoria Regional instituiu o

“1.º Programa de Mutirão de Sentenças” – que visou à agilização

dos processos em que os jurisdicionados aguardavam a prestação

jurisdicional por período superior a 1 ano, chegando em, vários

casos, a 2 anos, nas hipóteses em que os(as) Juízes(as) se

afastaram, por licenças médicas ou gestantes, nos últimos doze

meses, por período superior a quatro meses. Apurou-se, no

particular, a adesão de 20 Juízes titulares e substitutos. A
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implementação do mutirão acarretou a designação, por portaria, de

Juízes substitutos para atuarem em 319 processos, realizando-se,

ainda, a conclusão de 72 feitos a Juízes titulares ou zoneados. No

total, foram redistribuídos 391 processos, com a prolação de

sentença, até 23/1/2019, em 360 processos. A Corregedoria

Regional destacou, a propósito, o empenho dos magistrados que

participaram do referido mutirão, enaltecendo seu espírito público e

comprometimento com a outorga da prestação jurisdicional e com a

Administração do TRT6. Segundo dados extraídos do e-Gestão, dos

140 cargos de Juiz do Trabalho previstos em lei para a 6ª Região,

132 encontram-se atualmente providos. Em 31/12/2018, Cinquenta

magistrados – 37,9% do total de cargos providos – encontravam-se

com processos em situação de “atraso reiterado” – tomados em

conta os parâmetros fixados no artigo 7º, VI, alínea “a”, itens 1 e 2,

da Resolução n.º 155/2015. Destes, 14 magistrados – 10,6% do

total de cargos providos - apresentavam mais de 100 processos em

tais condições. Apurou-se junto à Corregedoria Regional que todos

os magistrados com mais de 100 processos em situação de atraso

reiterado encontram-se dentro do prazo para apresentação de plano

de ação ou já contam com plano de ação em curso. Noticiou-se

que, ao final do exercício de 2018, havia 13 planos de ação

pendentes de conclusão, com datas de término de execução

previstas para o primeiro semestre de 2019. 9.9.3. PROCESSOS

P E N D E N T E S  D E  J U L G A M E N T O .  C O N C L U S Ã O  A

MAGISTRADOS QUE NÃO MAIS COMPÕEM A PRIMEIRA

INSTÂNCIA (fonte: e-Gestão): Em 31/12/2018, havia 109

processos aptos a julgamento ainda conclusos a cinco magistrados

que não mais integram o primeiro grau de jurisdição do TRT6, em

virtude de promoção ao cargo de Desembargador ou permuta para

outro Tr ibunal.  São os seguintes Processos: 0001521-

50.2017.5.06.0144, 0000010-17.2017.5.06.0144, 0000015-

39.2017.5.06.0144, 0000029-23.2017.5.06.0144, 0000243-

77.2018.5.06.0144, 0000246-03.2016.5.06.0144, 0000345-

41.2017.5.06.0013, 0000361-87.2017.5.06.0144, 0000366-

12.2017.5.06.0144, 0000534-14.2017.5.06.0144, 0000728-

48.2016.5.06.0144, 0000759-68.2016.5.06.0144, 0000813-

97.2017.5.06.0144, 0000917-58.2016.5.06.0004, 0000965-

48.2017.5.06.0144, 0001094-78.2016.5.06.0341, 0001097-

33.2016.5.06.0341, 0001151-71.2017.5.06.0144, 0001318-

25.2016.5.06.0144, 0001326-65.2017.5.06.0144, 0001356-

03.2017.5.06.0144, 0001407-14.2017.5.06.0144, 0001417-

58.2017.5.06.0144, 0001422-80.2017.5.06.0144, 0001424-

50.2017.5.06.0144, 0001425-35.2017.5.06.0144, 0001554-

74.2016.5.06.0144, 0001764-28.2016.5.06.0144, 0001767-

46.2017.5.06.0144, 0001773-87.2016.5.06.0144, 0001834-

45.2016.5.06.0144, 0001848-29.2016.5.06.0144, 0001856-

06.2016.5.06.0144, 0001901-10.2016.5.06.0144, 0001929-

75.2016.5.06.0144, 0001976-49.2016.5.06.0144, 0000157-

09.2018.5.06.0144, 0000164-98.2018.5.06.0144, 0000315-

64.2018.5.06.0144, 0000328-63.2018.5.06.0144, 0000371-

97.2018.5.06.0144, 0000378-89.2018.5.06.0144, 0000379-

74.2018.5.06.0144, 0000445-54.2018.5.06.0144, 0000468-

97.2018.5.06.0144, 0000485-36.2018.5.06.0144, 0001695-

59.2017.5.06.0144, 0001265-46.2016.5.06.0014, 0001757-

04.2017.5.06.0014, 0000183-43.2017.5.06.0014, 0000189-

50.2017.5.06.0014, 0000191-20.2017.5.06.0014, 0000231-

02.2017.5.06.0014, 0000269-14.2017.5.06.0014, 0000429-

73.2016.5.06.0014, 0000455-37.2017.5.06.0014, 0000627-

76.2017.5.06.0014, 0001014-28.2016.5.06.0014, 0001019-

29.2016.5.06.0021, 0001076-68.2016.5.06.0014, 0001136-

41.2016.5.06.0014, 0001154-83.2016.5.06.0007, 0001180-

60.2016.5.06.0014, 0001190-07.2016.5.06.0014, 0001208-

28.2016.5.06.0014, 0001215-20.2016.5.06.0014, 0001278-

45.2016.5.06.0014, 0001312-07.2017.5.06.0007, 0001417-

18.2016.5.06.0007, 0001525-13.2017.5.06.0007, 0001557-

52.2016.5.06.0007, 0000564-51.2017.5.06.0014, 0000597-

65.2017.5.06.0006, 0001388-10.2017.5.06.0014, 0001414-

08.2017.5.06.0014, 0001419-30.2017.5.06.0014, 0001457-

63.2017.5.06.0007, 0001494-69.2017.5.06.0014, 0001627-

14.2017.5.06.0014, 0001770-17.2011.5.06.0142, 0000625-

94.2017.5.06.0018, 0000024-54.2018.5.06.0018, 0000167-

77.2017.5.06.0018, 0000181-61.2017.5.06.0018, 0000212-

81.2017.5.06.0018, 0000248-38.2017.5.06.0014, 0000264-

14.2016.5.06.0018, 0000267-32.2017.5.06.0018, 0000274-

24.2017.5.06.0018, 0000275-09.2017.5.06.0018, 0000328-

87.2017.5.06.0018, 0000332-27.2017.5.06.0018, 0000377-

31.2017.5.06.0018, 0000399-89.2017.5.06.0018, 0000582-

94.2016.5.06.0018, 0000615-84.2016.5.06.0018, 0000716-

55.2015.5.06.0019, 0000938-89.2016.5.06.0018, 0001148-

09.2017.5.06.0018, 0001497-88.2016.5.06.0004, 0000052-

38.2016.5.06.0391, 0000613-28.2017.5.06.0391, 0000616-

80.2017.5.06.0391, 0000710-28.2017.5.06.0391, 0000712-

95.2017.5.06.0391, 0000904-62.2016.5.06.0391, 0001796-

34.2017.5.06.0391, 0002213-84.2017.5.06.0391, 0002214-

69.2017.5.06.0391. No curso da presente Correição Ordinária, a

Secretaria da Corregedoria Regional informou que já foram

adotadas providências para a designação imediata de Juízes

substitutos da reserva técnica para prolação de sentença nos

processos detectados, por meio das Portarias TRT-CGR de n. os

233/2018, 235/2018, 002/2019 e 003/2019. O exame das referidas

Portaria permitiu constatar que, de fato, todos os 109 processos nas

condições descritas foram redistribuídos a outros magistrados.
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9.9.4. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 2014, SEM PROLAÇÃO

DE SENTENÇA DE CONHECIMENTO,  APTOS PARA

JULGAMENTO: Constatou-se, no curso da presente Correição

Ordinária, que havia, em 22/1/2019, 1.407 processos distribuídos

até 2014, sem prolação de sentença de conhecimento. 9.10.

CONCESSÃO DA “GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO

CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO” – GECJ. CRITÉRIOS PARA

AUFERIÇÃO. LEI N.º 13.095/2015 E RESOLUÇÃO N.º 155/2015

DO CSJT. Nos anos de 2017 e 2018, houve a concessão, aos

magistrados de primeiro grau, do pagamento da Gratificação por

Exercício Cumulativo de Jurisdição – GECJ, com base na

Resolução n.º 155 do CSJT, nas hipóteses em que tipificada

acumulação de juízos e acervos processuais, observados os

seguintes requisitos: (a) recebimento, pela Vara do Trabalho, de

mais de 1.500 processos novos por ano, porém, no caso de

acumulação de juízos, o acervo pode ser inferior a esse montante;

(b) exercício da função jurisdicional, sem auxílio, por mais de três

dias úteis; e (c) inexistência de atraso reiterado na prolação de

sentença. Conforme registrado no Relatório Anual da Corregedoria

Regional, relativo ao ano de 2017, o Conselho Superior da Justiça

do Trabalho realizou auditoria no TRT6, em 2016, e identificou 4

situações em que não se justificava o pagamento da GECJ. Três

situações detectadas foram retificadas naquele mesmo ano. No que

diz respeito ao quarto caso identificado no procedimento de

auditoria, após os esclarecimentos prestados pelo TRT6, o Plenário

do CSJT proferiu acórdão, em 27/10/2017, nos autos da Auditoria

n.º 4607-75.2016.5.90.0000, em que reconheceu a validade da

concessão da GECJ quando do exercício cumulativo das funções

de Presidente do Núcleo de Conciliação e Leilões, Gestor Regional

de Execução Trabalhista, Interlocutor junto à Comissão Nacional de

Efetividade da Execução Trabalhista e Coordenador do Núcleo de

Pesquisa Patrimonial. Daí decorreu o pagamento da referida

gratificação relativa ao período de fevereiro a novembro de 2017,

então suspenso. Em 23/3/2018, a Corregedoria Regional promoveu

a revisão da concessão da mencionada gratificação em relação ao

período de novembro de 2015 a dezembro de 2017, adotando as

providências cabíveis quanto à regularização das situações em que

identificado pagamento a maior ou a menor, consoante noticiado à

Presidência do Tribunal – Ofício TRT-CRT n.º 143/2018 -, ao Chefe

da Seção de Atendimento a Magistrado – Ofício TRT-CRT n.º

147/2018 – e ao Coordenador de Pagamento de Pessoal – Ofício

TRT-CRT n.º 148/2018. As referidas informações foram

encaminhadas à Secretaria de Auditoria e Controle Interno do

TRT6, juntamente com questionário elaborado pelo Tribunal de

Contas da União, para instruir o processo TC n.º 002.775/1018-2 –

que trata de auditoria para avaliar os controles referentes ao

pagamento da GECJ nos órgãos de primeira e segunda instâncias

da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e da Justiça do Distrito

Federal e Territórios, em face de fiscalização decorrente do Acórdão

2623/2017. Diante da constatação de erros materiais, a

Corregedoria Regional solicitou à Secretaria de Tecnologia de

Informação a criação de um sistema para apuração de informações

aptas a evitar equívocos no pagamento da GECJ, conforme

noticiado à Secretaria de Auditoria e Controle Interno do TRT6 –

Ofício TRT-CRT n.º 256/2018. Em relação aos CEJUSCs, apenas o

de Recife conta com Juízes substitutos automáticos, os quais não

recebem a GECJ, vez que, como integrantes do quadro da reserva

técnica, não acumulam acervo de processos nos períodos de

substituição. Os Coordenadores dos CEJUSCs de Olinda e

Jaboatão atuam concomitantemente nas Varas do Trabalho em que

são lotados, recebendo, portanto, a mencionada gratificação. Em

caso de impedimento ou suspeição, os magistrados que atuam no

feito não percebem a GECJ, porque vedado pelo art. 7.º, inciso I, da

Resolução n.º 155/2015 do CSJT. Nas hipóteses de afastamentos

legais, são designados Juízes substitutos da reserva técnica para

atuação naqueles CEJUSCs, os quais não recebem a GECJ, por

não acumularem, nesses períodos, acervo de processos. 9.11.

RESIDÊNCIA FORA DA SEDE DA JURISDIÇÃO. CONCESSÃO

DE AUTORIZAÇÃO A MAGISTRADO : Para que o magistrado

resida em localidade distinta da sede da jurisdição, nos termos da

Resolução Administrativa n.º 37/2007 do CNJ, é necessário que o

magistrado formule requerimento fundamentado, dirigido ao(a)

Desembargador(a) Relator(a), para ulterior deliberação pelo

Tribunal Pleno, nos moldes da Resolução Administrativa n.º 7/2008.

Além disso, após concedida a autorização pelo Plenário do TRT6, o

magistrado autorizado deverá observar os seguintes requisitos: a)

não adiar audiências em virtude de sua ausência injustificada; b)

obedecer aos prazos legais, mormente para sentenciar; c)

permanecer disponível em todos os dias úteis da semana; d) adotar

medidas tendentes à redução progressiva dos processos em fase

de execução. Tendo em vista o previsto na Resolução

Administrativa TRT n.º 7/2008, bem assim os parâmetros fixados

nos artigos 17, 18 e 19 da Consolidação de Provimentos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, o(a) Desembargador(a)

Corregedor(a) Regional, ao constatar que o magistrado não reside

na sede da jurisdição, além de verificar a existência de autorização,

também avalia a sua permanência na unidade judiciária, ao menos,

por três dias úteis na semana, permanecendo à disposição das

par tes  e  advogados  ou  rea l i zando aud iênc ias .  O(A)

Desembargador(a) Corregedor(a) examina, também, a pontualidade

dos magistrados, mormente para prolatar sentenças, e se a

informação acerca das datas em que prestarão atendimento nas
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respectivas unidades encontra-se devidamente disponibilizados ao

público, mediante afixação nos átrios das Secretarias. 9.12.

MAGISTRADOS COM AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DA

SEDE DA JURISDIÇÃO: Atualmente, há 12 Juízes titulares com

residência fora da sede da jurisdição do TRT6,  todos com

autorização, tendo como motivação a manutenção da unidade

famil iar,  uma das hipóteses permit idas pela Resolução

Administrativa TRT n.º 7/2008. 9.13. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS

DE 1º GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS. FÉRIAS VENCIDAS: A

Corregedoria Regional é responsável pela elaboração da escala de

férias dos magistrados de primeiro grau, providenciando a inclusão

dos respectivos períodos em sistema próprio. Ao Setor de Juízes da

Secretaria de Gestão de Pessoas incumbe o controle específico da

perda do direito do magistrado, cabendo-lhe, ainda, comunicar à

Corregedoria Regional os casos em que o juiz se encontra em tal

situação, de modo a possibilitar a ciência ao magistrado quanto à

necessidade de fruição das férias. Atualmente, 4 Juízes apresentam

resíduo de férias vencidas, dos quais apenas uma magistrada

possui saldo superior a 120 dias, em virtude de gozo de sucessivas

licenças para tratamento de saúde. A Corregedoria Regional

apresentou, ainda, no curso da Correição Ordinária, as escalas de

férias dos magistrados de primeiro grau, para fruição em 2019, tanto

em relação ao período vigente quanto no tocante aos saldos de

períodos anteriores. 9.14. ATUAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM

FUNÇÃO CORREGEDORA. CONTROLE DA SEGUNDA

INSTÂNCIA. DESEMBARGADORES. 9.14.1. FÉRIAS VENCIDAS.

PERÍODOS ACUMULADOS: Desde 2015, a Presidência adota a

conduta de encaminhar ofícios aos Desembargadores para que

informem os períodos de férias a gozar no ano subsequente. As

escalas são submetidas à aprovação do Tribunal Pleno e, uma vez

referendadas, procede-se à sua remessa à Secretaria de Gestão de

Pessoas/Seção de Atendimento a Magistrados, para registro. Além

disso, em março de 2016, tendo em vista a decisão proferida no

âmbito do CSJT, nos autos do Procedimento de Controle

Administrativo n.º 5801-47.2015.5.90.0000, e as informações

encaminhadas pelo setor competente acerca dos saldos de férias

dos Desembargadores ainda não usufruídos, a Presidência expediu

ofícios a fim de informar-lhes os respectivos resíduos e solicitar-lhes

a apresentação de cronograma de fruição – Prot. TRT n.º

4483/2015 - Ofícios TRT-GP de n.º s 191, 890 e 891/2016.

Atualmente, 4 Desembargadores contam com saldos de férias

vencidas, todos inferiores a 120 dias e escalonados para fruição em

2019, conforme cronograma apresentado à CGJT no curso da

Correição Ordinária. 9.14.2. CONTROLE DOS PROCESSOS

CONCLUSOS AO RELATOR HÁ MAIS DE 180 DIAS: Quanto ao

controle de processos na segunda instância, a Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho, na atual gestão, manteve o procedimento

padrão – aplicado indistintamente a todos os Tribunais Regionais do

Trabalho –, de encaminhar ofícios aos Desembargadores que, na

condição de Relatores, possuem processos conclusos para decisão

há mais de 180 dias. Em relação aos magistrados com saldo entre

20 e 100 processos, solicita-se preferência no exame dos processos

com prazo vencido. Quanto aos magistrados com resíduo superior a

100 processos, demanda-se a apresentação de plano de ação, com

a finalidade de regularização dos respectivos acervos. No caso

específico do TRT6, em 31/12/2018, não havia, na segunda

instância, magistrados com mais de 100 processos conclusos, para

decisão, há mais de 180 dias. No total, apurou-se, na data de

referência, quatro processos em tais condições, distribuídos entre 3

Relatores. 10. ESCOLA JUDICIAL (fonte: TRT6). 10.1. ANO DE

FUNDAÇÃO E NORMAS: A Escola Judicial do Tribunal Regional

do Trabalho da 6ª Região (EJUD6) foi criada em 25 de outubro de

2007, mediante a Resolução Administrativa TRT n.º 13/2007, com a

denominação de escola da magistratura. Em julho de 2008, com a

publicação da Resolução Administrativa TRT n.º 11/2008, a sua

denominação foi alterada, passando a ter a designação de Escola

de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Sexta Região

da Justiça do Trabalho (EMAT6). Acolhendo a Recomendação n.º

01/2009 da diretoria da ENAMAT, a denominação da Escola sofreu

sua última alteração, passando-se a chamar, por meio da

Resolução Administrativa TRT n.º 21, de Escola Judicial do Tribunal

Regional do Trabalho da Sexta Região (EJ-TRT6). O Estatuto da EJ

-TRT6 foi editado pela Resolução Administrativa n.º 18/2007, tendo

sofrido sua última alteração no ano de 2017. 10.2. NATUREZA:

Conforme se extrai da Resolução Administrativa n.º 5/2014, que

dispõe sobre o Estatuto da Escola Judicial do TRT6, a EJUD6 é

uma unidade integrante da estrutura administrativa do TRT6,

estruturalmente subordinada ao Tribunal Pleno e vinculada,

harmonicamente, à Presidência do TRT. A EJUD6 possui

autonomia didático-científica e participa do Sistema Integrado de

Formação da Magistratura do Trabalho. Sua finalidade é

exclusivamente educacional e é voltada para o aprimoramento

cultural da magistratura, promoção de estudos voltados à constante

melhoria da prestação jurisdicional e do Poder Judiciário e

qualificação dos servidores do seu quadro de pessoal. 10.3. ATUAL

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS POSTOS DE

COORDENAÇÃO: A atual Diretoria foi eleita para o biênio

2017/2019, iniciado em 3 de fevereiro de 2017, e tem a seguinte

composição: Diretora – Desembargadora Nise Pedroso Lins de

Sousa; Vice-Diretor – Desembargador Paulo Alcântara;

Coordenadora Geral – Juíza Roberta Corrêa de Araújo;

Coordenadores Adjuntos – Juízes Andréa Keust Bandeira de melo,
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Milton Gouveia da Silva Filho e Mariana de Carvalho Millet. O

Conselho Consultivo é assim composto: (i) Desembargador Ivan de

Souza Valença Alves (Presidente do TRT6); (ii) Desembargadora

Nise Pedroso Lins de Sousa (Diretora da EJ-TRT6); (i i i)

Desembargador Paulo Alcântara (Vice-Diretor da EJ-TRT6); (iv)

Desembargadora Eneida Melo Correia de Araújo (representante da

Segunda Instância);  (v) Juiz Matheus Ribeiro Rezende

(representante da Primeira Instância); (vi) Juíza Roberta Corrêa de

Araújo (Juíza Coordenadora-Geral da EJ-TRT6); e (vii) Antiógenes

Carneiro Pereira Filho (representante dos servidores). 10.4.

ELEIÇÃO E PERIODICIDADE DA DIRETORIA: Os artigos 22,

inciso IV, do Regimento Interno do TRT6 e 4º, § 6º, da EJUD6

dispõe que é de competência do Tribunal Pleno eleger e o Diretor e

o Vice-Diretor da EJUD6 para o exercício de um mandato de 2

(dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período. A referida

eleição acontece em sessão administrativa do Tribunal Pleno, na

mesma ocas ião  onde  são  de f i n i dos  os  nomes  dos

Desembargadores que comporão a direção do TRT6. O Diretor e

Vice-Diretor da EJUD são escolhidos dentre os desembargadores

que compõem o TRT6, salvo aqueles exercentes de cargos na

administração do tribunal. O Presidente do Tribunal, assim como o

Diretor e o Vice-Diretor da EJUD6, são integrantes natos do

Conselho Consultivo. Os demais conselheiros será indicados pelo

Presidente do TRT6 e submetidos à aprovação do Tribunal Pleno.

10.5. PROJETO PEDAGÓGICO: A EJUD6 possui Projeto

Pedagógico próprio elaborado em 2013. Sua finalidade precípua é a

de subsidiar a implantação das diretrizes pedagógicas e curriculares

da EJUD6, em seus aspectos organizacionais, administrativos e

pedagógicos. 10.6. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS

MATERIAIS E HUMANOS: A EJUD6 desenvolve suas atividades

em três unidades físicas, a saber: (i) Unidade Encruzilhada, que é

prédio próprio, conta com dois pavimentos e possui um

estacionamento com capacidade para 23 automóveis, sala de

trabalho da Seção de Biblioteca e uma sala com acervo básico da

Biblioteca, quatro sanitários, uma copa, uma sala da secretaria e de

reuniões, um laboratório de informática com 20 computadores e três

salas de aula, com capacidade, respectivamente, para 20, 25 e 38

alunos; (ii) Unidade Cais de Apolo, espaço instalado no Edifício

Sede do TRT6, composto de uma sala de aula com capacidade

para 40 alunos, copa e banheiros destinados a alunos e servidores,

sala da secretaria executiva, sala das Seções de Controle

Orçamentário e Apoio Logístico-Administrativo, salas das Seções de

Apoio Pedagógico, Capacitação e EaD e uma sala de coordenação-

geral; (iii) Sala para gravação e transmissão das webconferências e

das aulas em EaD, localizada no quarto andar do Edifício Sede do

TRT6. O local conta com uma copa, um sanitário e três estações de

trabalho, um aparelho de televisão “TraceBoard Interactive Touch

Monitor”, refletores de iluminação, filmadora, microfones e demais

equipamentos de multimídia. A EJUD6 não possui auditório e

apresenta problemas de acesso aos portadores de necessidades

especiais. No que se refere aos recursos humanos, a EJUD6 é

composta por 17 (dezessete) servidores. 10.7. CURSOS DE

FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS:  Nos últimos

três anos, a EJUD6 promoveu os seguintes Cursos de Formação

Inicial para Juízes do Trabalho Substitutos: (a) 7º Módulo Regional

de Formação Inicial de magistrados (de 11/11/2015 a 29/1/2016,

com a participação de 10 magistrados); (b) 8º Módulo Regional de

Formação Inicial de Magistrados (de 24/5/2016 a 17/8/2016, com a

participação de um magistrado); (c) Estudo de caso no Programa de

Atividade Jurisdicional Orientada (PAJO) (04/11/2016, com a

participação de 21 magistrados); (d) Encontro de avaliação e

entrega de relatório do trimestre AGO, SET e OUT 2016 - PAJO

Turma 02 (4/11/2016, com a participação de 13 magistrados); (e)

Estudo de caso PAJO e Encontro de avaliação e entrega de

relatório do trimestre NOV 2016 a FEV 2017 - PAJO Turma 02

(03/03/2017, com a participação de 20 magistrados); (f) Estudo de

caso e Encontro de avaliação e entrega de relatório do trimestre

MAR a MAI 2017 - PAJO Turma 02 (2/6/2017, com a participação

de 16 magistrados); (g) Estudo de caso e Encontro de avaliação e

entrega de relatório do trimestre JUN a AGO 2017 - PAJO Turma 02

(1º/9/2017, com a participação de 13 magistrados); (h) 9º Módulo

Regional de Formação Inicial de Magistrados (de 15/6/2018 a

13/8/2018, com a participação de um magistrado); e (i) Encontro de

avaliação e entrega de relatório do trimestre AGO a OUT 2018 -

PAJO Turma 03 (09/10/2018, com a participação de um

magistrado). 10.8. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E

SERVIDORES: A EJUD6 é responsável pela capacitação não só

dos magistrados como também dos servidores, tanto na área

judiciária como na administrativa. 10.9. CURSOS DE FORMAÇÃO

CONTINUADA NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS. MAGISTRADOS E

SERVIDORES: De acordo com os dados complementares

fornecidos pelo servidor substituto da Secretária Executiva da

EJUD6, nos anos de 2016, 2017 e 2018, foram realizados,

respectivamente: (i) 93 cursos de formação continuada, com a

capacitação de 141 magistrados e 685 servidores; (ii) 231

treinamentos, capacitando-se 140 magistrados e 1.179 servidores; e

(iii) 608 eventos, com a capacitação de 141 magistrados e 1.223

servidores. 10.10. GRAU DE COMPROMETIMENTO DE

MAGISTRADOS E SERVIDORES.  ESTRATÉGIAS DE

APRIMORAMENTO PARTICIPAÇÃO E INTERESSE:  A EJUD6

não informou o número de certificados emitidos em virtude da

participação e conclusão de cursos por magistrados e servidores.
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Registra a EJUD6, no entanto, que o grau de participação e

interesse dos magistrados é satisfatório, tanto durante a semana de

formação concentrada (jornada institucional que acontece nos

meses de janeiro e agosto de cada ano), quanto ao longo do ano,

nas demais ações de formação. Afirma que, dentre os obstáculos

para a participação nos cursos, se destaca a dificuldade em

conciliar as atividades formativas com os inúmeros compromissos

da atividade jurisdicional. Com a finalidade de promover o

incremento dessa participação, a EJUD6 busca realizar suas ações

em datas e horários que menos coincidam com a pauta de

audiências, bem como procura elaborar os seus cursos a partir de

uma abordagem didático-pedagógica que envolva a participação

ativa dos magistrados (com a realização de oficinas, grupos de

trabalho, workshop, etc.). Para saber quais são os temas de

interesse para fins de aprimoramento e atualização, a EJUD6

promove pesquisa entre os magistrados. 10.11. MÉDIA DE HORAS

ANUAIS DESPENDIDAS PELOS MAGISTRADOS EM

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA:  A média de horas

anuais despendidas pelos magistrados do TRT6 em atividades de

formação continuada foi, em 2016, de 26,39 horas, em 2017, de

29,91 horas e, em 2018, de 29,28 horas. 10.12. PROCESSO

JUDICIAL ELETRÔNICO E GESTÃO ESTRATÉGICA. META

1 1 / 2 0 1 3  D O  C N J .  C U R S O S  D E  C A P A C I T A Ç Ã O  E

APERFEIÇOAMENTO. MAGISTRADOS E SERVIDORES:  Com o

intuito de dar continuidade à política de formação e aperfeiçoamento

de magistrados e servidores na utilização de ferramentas de gestão

e manuseio do PJe sedimentada na Meta 13 do CNJ, a EJUD6

oferece regularmente oportunidades de capacitação em processo

eletrônico e em gestão estratégica. No exercício de 2016, foram

realizados sete eventos sobre PJe, sendo: três turmas do curso

“PJe-JT – 2º Grau”, três turmas do curso “PJe-Calc” e um curso de

formação inicial em PJe denominado “PJe-JT – Visão Geral”. No

ano de 2017, foram realizados os seguintes cursos: (i) Lançamento

no PJe e suas Repercussões no E-Gestão - Escola Itinerante: Polo

Caruaru; (ii) Lançamento no PJe e suas Repercussões no E-Gestão

- Escola Itinerante: Polo Pesqueira; (iii) Lançamento PJe e suas

Repercussões no E-Gestão – E.I. Polo Serra Talhada; (iv)

Formação calculista - Mód. 3 (PJe Calc); (v) Lançamento no PJe e

suas Repercussões no E-Gestão – E.I.: Polo Araripina; (vi) PJe JT

Básico – PDFS; (vii) PJe e e-Gestão – PDFS; (viii) Lançamento no

PJe e suas Repercussões no E-Gestão - Escola Itinerante: Polo

Petrolina; (ix) Formação de Calculistas Módulo 3 (PJe Calc); (x)

Formação de Calculistas Módulo 3 (PJe Calc); e (xi) PJe –

Desembargadores – 2º Grau. Em 2018, a EJUD6 realizou as ações

de capacitação ora destacadas: (i) PJe Calc - Escola Itinerante:

Polo Caruaru; (ii) Webconferência “Sistema de Cadastramento de

Liquidação e Execução no PJe SISCLE”; (iii) nove turmas da

Webconferência “PJe Versão 2.0”; Curso Blended PJe Calc; (iv)

Noções Básicas de Liquidação de Sentença e PJe Calc; (v)

Lançamentos no PJe e suas repercussões no eGestão - Escola

Itinerante - Nazaré; (vi) Lançamentos no PJe e suas repercussões

no eGestão - Escola Itinerante - Palmares; (vii) PJe - Versão 2.0

para Magistrados; e (viii) duas turmas do curso PJe Calc, curso PJe

Versão 2.0 para 2ª instância. 11. RELACIONAMENTO COM O MPT

E A OAB (fonte: TRT6):  Não existem questões judiciais ou

administrativas pendentes entre o Tribunal Regional e o Ministério

Público do Trabalho. Da mesma forma, não existem questões

judiciais ou administrativas pendentes entre o Tribunal Regional e a

OAB. 12. ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES.

12.1. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fonte: TRT6):  A

Presidência do TRT6, em resposta às recomendações inseridas na

Ata de Correição Ordinária anterior, realizada no período de 6 a 10

de junho de 2016, prestou os seguintes esclarecimentos: a)

Recomendação para que aprove um novo Regulamento Geral

da Secretaria. Resposta: O Tribunal aprovou um novo

Regulamento Geral da Secretaria, por meio da Resolução

Administrativa TRT n.º 1/2017, a qual foi, posteriormente,

modificada pela Resolução Administrativa TRT n.º 7/2017. b)

Recomendação para que se ministrem regularmente cursos de

capacitação para os servidores que atuam diretamente na

condição de conciliadores. Resposta: A Escola Judicial do TRT6

promove continuamente cursos de capacitação para os servidores

que atuam na função de conciliadores. A título de exemplo, já

realizou o curso “A Conciliação na Justiça do Trabalho – Mudança

de Paradigma” e o curso “Oficina de Mediação”, durante o VIII

Módulo de Formação de Magistrados. 12.2. RECOMENDAÇÕES À

CORREGEDORIA REGIONAL (fonte TRT6): a)  Recomendação

para que se corrija a base de dados do sistema e-Gestão, a fim

de que seja informado, em todos os processos que se

encontram na fase de execução, o número de dias decorridos

entre a data de início e de encerramento da fase de execução.

Resposta: A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal,

com o apoio do Núcleo de Estatística e Pesquisa, procedeu à

correção dos itens 275 e 277 do sistema e-Gestão. Tais alterações,

no entanto, só passaram a valer para a remessa de dados a partir

do ano de 2017, visto que a base de 2016 já se encontrava gerada.

b) Recomendação para que se corrija a base de dados do

sistema e-Gestão quanto aos processos pendentes de

finalização em mais de uma fase. Resposta: O Comitê Regional

do e-Gestão efetivou as correções no sistema. c) Recomendação

para se tomar as medidas legais cabíveis, inclusive com a

abertura de processo administrativo disciplinar, se necessário,



2651/2019 Tribunal Superior do Trabalho
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019

em relação aos magistrados citados nas letras a e b do item

8.10 da Análise Global da Ata de Correição anterior que se

encontram em reiterado atraso na prolação de sentença.

Resposta: No que se refere ao magistrado Armando da Cunha

Rabelo, foi instaurado o PAD nº 0000056-84.2016.5.06.0000, o qual

culminou em sanção de advertência. Relativamente ao magistrado

José Augusto Segundo Neto, foi constatado que houve atualização

na prolação das sentenças, não incorrendo mais em atraso que

justificasse a adoção de qualquer medida sancionatória. d)

Recomendação para se empreender esforços que visem reduzir

o prazo médio dos processos durante a etapa do ajuizamento

da ação até a realização da primeira audiência nas Varas do

Trabalho de Recife e de Jaboatão dos Guararapes, assim que

restabelecido o horário normal de expediente. Resposta: A

Corregedoria Regional expediu o Ofício Circular TRT CRT n.º

160/2017 aos juízes titulares e substitutos do TRT6, recomendando

esforços para a redução do prazo entre a data do ajuizamento da

ação e da audiência inicial. Essa orientação também foi reiterada

durante as correições ordinárias realizadas nas Varas do Trabalho

de Recife e de Jaboatão dos Guararapes. e) Recomendação para

se elaborar o controle do cumprimento das Requisições de

Pequeno Valor (RPVs) expedidas pelas Varas do Trabalho.

Resposta: A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal

informou que o sistema corretor foi alterado, implantado e encontra-

se em produção. Ademais, de acordo com a Corregedoria Regional,

em breve, serão anunciados os procedimentos para o registro

correto dos itens relativos às RPVs para as Varas do Trabalho. 13.

BOAS PRÁTICAS (fonte: TRT6): a) No que se refere ao

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

Aprendizagem, o Tribunal informa: a.1) visita de alunos de escola

municipal de Boa Viagem às instalações do TRT6, em junho de

2018, em atenção ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil. Foram

convidadas cerca de 100 crianças para visita ao TRT6,

oportunidade em que os jovens puderam ter contato com

magistrados, salas de audiência e demais serviços prestados pelo

Tribunal, além de acesso à exposição “Linha do Tempo do Trabalho

Infantil”, instalada no prédio-sede com mensagens de sensibilização

quanto ao tema. a.2) realização de eventos para discussão e

sensibilização social quanto ao tema, entre os quais se destacam a

participação em audiências públicas nas Câmaras Legislativas

Municipais. Ocorreram audiências públicas nas cidades de Limoeiro

(26.9.2018), Caruaru (28.11.2018) e Petrolina (06.12.2018), com

participação de membros do Legislativo, Executivo, Ministério

Público, empresariado e membros da sociedade civil. Além das

audiências públicas, por ocasião da presença nos referidos

municípios o TRT6 também apresentou em Escolas Públicas e

Faculdades a exposição “Um mundo sem trabalho infantil”, para

sensibilização quanto ao tema. A exposição itinerante é composta

de painéis, vídeos, fôlders, material eletrônico, além de atividades

interativas, como jogos, gibis e painéis experimentais. a.3)

realização do II Congresso Pernambucano de Combate ao Trabalho

Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, em conjunto com o V

Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro, de 19 a

21/11/2018, no auditório Tabocas, do Centro de Convenções de

Pernambuco, com o tema “ A condição humana do trabalhador:

violências no trabalho, não mais”. Na ocasião, foram apresentadas

diversas palestras sobre o combate ao trabalho infantil associadas à

temática da redução dos riscos inerentes ao trabalho. b) No

tocante ao Programa Trabalho Seguro, o Tribunal integra o Grupo

de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de

Trabalho da 6ª Região - Getrin6. O referido Grupo foi criado em

julho de 2012, por meio da assinatura do protocolo de cooperação

técnica entre o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região,

Ministério Público do Trabalho - PE, Superintendência Regional do

Trabalho e Emprego - SRTE/PE, Advocacia-Geral da União e

Instituto Nacional de Seguro Social. Posteriormente, também

assinaram o convênio a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de

Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro/PE, Fundação

Oswaldo Cruz - Fiocruz e Prefeitura Municipal de Olinda. Destaca o

TRT6 como boas práticas efetivamente implementadas: b.1)

realização do V Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro,

pelo Getrin6, de 19 a 21/11/2018, no auditório Tabocas, do Centro

de Convenções de Pernambuco, com o tema “ A condição humana

do trabalhador: violências no trabalho, não mais”. Foram realizadas

palestras, painéis, debates e exposições, além de apresentação

cultural, com a participação de magistrados, servidores, advogados,

entidades sindicais, profissionais da área de saúde, empresários,

órgãos públicos, organizações não governamentais e estudantes

das áreas de Direito, Saúde, Psicologia, Engenharia do Trabalho e

Segurança do Trabalho; b.2) criação da I Semana Interna de

Prevenção de Acidentes – SIPAT, a partir de abril de 2018, em

edições em Recife, Petrolina e Caruaru. O evento foi concebido com

o objetivo de alertar magistrados, servidores e demais prestadores

de serviço quanto à prevenção de acidentes e conformação de um

ambiente de trabalho saudável. Informa o Tribunal que a SIPAT

surgiu da necessidade de atenção ao público interno, uma vez que

o Getrin possui vocação interinstitucional. c) Na gestão

administrativa, o TRT6 adota como boas práticas: c.1) o Programa

de Saúde Mental – PSM e o Programa de Prevenção e Controle às

Lesões por Esforço Repetitivo e Distúrbios Osteomusculares

Relacionados ao Trabalho, desenvolvidos no âmbito do Programa

de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO do TRT6. O
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PSM tem como objetivo promover a saúde mental de magistrados e

servidores, mediante controle e minimização de alguns fatores

propiciadores de estresse e tensão no ambiente de trabalho, além

de eventual acompanhamento terapêutico e social de casos de

transtornos mentais. Informa o Tribunal que no âmbito do PSM são

realizadas pesquisas sobre os impactos do trabalho, estimuladas

técnicas de relaxamento e realizadas campanhas de sensibilização

e instrução de estímulo a hábito de vida saudável. Já o programa de

prevenção de LER/DORT visa à redução dos índices de morbidade

no âmbito do Tribunal, por meio de ações educativas dirigidas a

servidores e magistrados, além de identificação e controle dos

fatores de risco com base na Norma Regulamentadora – NR-17 do

Ministério do Trabalho. No âmbito do programa ergonômico,

destaca o TRT6 a realização de adequações de postos de trabalho,

acompanhamento de aquisição de mobiliários para o ambiente

laboral e promoção de ginástica laboral. c.2) o plano de sucessão

organizacional do TRT6. Trata-se de iniciativa voltada à formação e

planejamento de sucessão de profissionais em setores críticos do

TRT6, de modo a assegurar a continuidade das atividades do

Tribunal. A prática tem a finalidade de robustecer o planejamento

em Gestão de Pessoas, por meio do estabelecimento de política de

sucessão, retenção e motivação de talentos, apoio ao trabalho dos

gestores na formação de equipes e promoção de estratégia para

enfrentamento da rotatividade de pessoal. Visa ao estabelecimento

de planos de gerenciamento de riscos associados à restrição de

provimentos de cargo, ocupações críticas sem sucessão planejada,

expectativa de aposentadoria e critérios para as seleções internas.

Para a implementação da prática, são apresentadas informações

aos respectivos setores para subsidiar a movimentação interna. O

Plano de Sucessão Organizacional do TRT6 envolve a Presidência

do TRT6, a Secretaria de Gestão de Pessoas – SGEP, o Núcleo de

Governança em Gestão de Pessoas – NUGOVGP, a Coordenadoria

de Administração de Pessoal – CAP, a Seção de Avaliação e

Gerenciamento Funcional – SAGEF e a Escola Judicial – EJ. c.3) a

Comissão de Relações Institucionais, instituída por meio do Ato

TRT-GP n.º 288/2018, com a finalidade de acompanhar a

tramitação de anteprojetos, projetos de lei, processos e

procedimentos de interesse do Tribunal junto aos Poderes

Legislativo e Executivo, Órgãos Federais, Estaduais, Municipais e

demais instituições da sociedade civil. Trata-se de iniciativa que

constitui instrumento de efetivação do Plano Estratégico do Tribunal

quanto à relevância de priorizar e intensificar os canais de

comunicação com o público externo e interno, assegurando

inclusive transparência na gestão pública. A referida comissão é

composta por um Desembargador do Trabalho indicado pelo

Tribunal Pleno, que a preside, o Juiz Auxiliar da Presidência e o

Secretário Geral da Presidência, sem prejuízo das demais

atribuições. c.4) o projeto “Compartilhando a Leitura”. O projeto

consiste na disponibilização de estantes em áreas de grande

circulação de pessoas nas unidades do TRT6, para serem

colocados ou trocados livros, revistas, gibis, entre outros. Aberto ao

público interno e externo, o projeto tem por objetivo disseminar o

conhecimento e, principalmente, o senso de coletividade,

responsabilidade e solidariedade por meio da doação, da

devolução e da troca de livros por quaisquer pessoas. O projeto é

de iniciativa e coordenação do Setor de Gestão Socioambiental em

conjunto com a Seção de Biblioteca; d) Na divulgação

institucional e comunicação com a sociedade , destacam-se

como boas práticas adotadas pelo TRT6: d.1) Painel da Justiça do

Trabalho. O painel constitui-se em coluna informativa do TRT6

publicada aos domingos, com periodicidade semanal, em cada um

dos três jornais de maior circulação do Estado (Jornal do

Commercio, Diário de Pernambuco e Folha de Pernambuco). No

Painel são publicadas uma média de oito notas sobre julgados de

interesse coletivo. Informa o TRT6 que, além da mídia em meio

físico, as matérias de interesse público são também divulgadas

diariamente no portal do TRT6 na intranet e em redes sociais

(Facebook, Twitter, Flickr), com informações sobre as atividades,

ações, projetos e serviços prestados; d.2) O programa Justiça do

Trabalho num Minuto. O TRT6 firmou contrato com a Rádio Jornal,

empresa especializada em radiodifusão sonora, para a veiculação

de informações sobre a Justiça do Trabalho e Direito Trabalhista.

Os conteúdos são apresentados em informes jornalísticos com

duração de um minuto cada, sendo realizadas duas inserções

diárias de segunda a sexta-feira, somando 10 inserções semanais.

e) Quanto ao fomento à assistência social e ao trabalho

voluntário, informa o TRT6 diversas ações, dentre as quais se

destacam: e.1) Campanha de arrecadação de doações para o

Grupo Mães de Anjos, formado por mães de crianças com

microcefalia em evento realizado pela Escola Judicial. Tratou-se de

arrecadação de doações de alimento não perecível por ocasião das

inscrições no IV Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro e I

Congresso Pernambucano de Combate ao Trabalho Infantil e

Estímulo à Aprendizagem, realizado em novembro de 2017.

Atualmente a organização abrange 319 mães; e.2) Campanha

“Natal Solidário”, de iniciativa do Setor de Gestão Socioambiental e

da Comissão de Responsabilidade Socioambiental do TRT6, que

arrecadou 250 presentes para o Núcleo de Apoio à Criança com

Câncer (NACC) e para o Lar de Clara. Foram colocadas árvores de

Natal em três pontos de coleta, com tarjetas contendo nome, gênero

e idade de uma criança ou adolescente assistido por uma das

instituições. Ao longo do mês, magistrados, servidores e advogados
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apadrinharam crianças e jovens, mediante doação de presentes e

utensílios solicitados. Ainda no contexto de assistência à instituição

Lar de Clara, importante destacar a “Semana da Criança”

(outubro/2017), quando foram destinadas doações ao para a

comemoração da Semana da Criança, bem como a Campanha

"Volta às aulas" (março/2017), por meio da qual foram destinadas

doações de materiais escolares à instituição com o objetivo de

colaborar com o ano letivo de 240 crianças e 80 adolescentes

atendidos pelo projeto. 14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fonte:

TRT6): A responsabilidade dos Tribunais do Trabalho no combate

às discriminações diretas e indiretas e na implementação da

igualdade de oportunidades possui dupla dimensão. Enquanto

tomadores de serviço em sentido amplo, incumbe-lhes adotar ações

afirmativas no trabalho, as quais possuem como destinatários seus

membros, servidores(as) públicos(as), trabalhadores(as)

terceirizados(as) e demais prestadores(as) de serviços. De outro

lado, enquanto órgãos da Administração Pública, os Tribunais

devem implementar medidas compensatórias voltadas aos(às)

jurisdicionados(as), igualando-lhes as oportunidades de acesso ao

Poder Judiciário, assim como ações destinadas à população em

geral, de modo que se efetivem os valores basilares da dignidade,

da cidadania, da justiça social, da igualdade material e da

solidariedade. O TRT6 apresenta como ação afirmativa por meio do

trabalho o Programa de Aprendizagem, instituído por meio do Ato

TRT-GP n.º 287/2015, em efetiva execução a partir de abril de

2018. Para concretização do programa de aprendizagem, o Tribunal

contratou instituição sem fins lucrativos, a Inspetoria Salesiana do

Nordeste do Brasil (Escola Dom Bosco), inscrita no Cadastro

Nacional de Aprendizagem, para recrutar, selecionar e colocar à

disposição do Tribunal jovens aprendizes do curso de Auxiliar de

Serviços Administrativos, inscritos em programa de aprendizagem

profissional voltado para a formação técnico-profissional. Como

projeto-piloto, o TRT6 atualmente disponibiliza oportunidade a 2

jovens aprendizes, contratados pelo período de 16 meses em

jornada diária de 4 horas, com prestação de serviços na Secretaria

de Gestão de Pessoas e na Coordenadoria de Licitações e

Contratos. O projeto diferencia-se pela priorização da contratação

de jovens com idade entre 14 e 22 anos em situação de

vulnerabilidade social, com exigência de que pelo menos 70% dos

adolescentes sejam oriundos de família com renda de até meio

salário mínimo por pessoa. O programa é desenvolvido em paralelo

com as atividades regulares da educação básica e a atividades

culturais e artísticas no âmbito do Instituto Maestro Israel França,

responsável pela Orquestra de Câmara do Alto da Mina, da qual os

adolescentes fazem parte. Informa o Tribunal a pretensão de

expandir o programa de aprendizagem no ano corrente, inclusive

com proposta de parceria com a Fundação de Atendimento

Socioeducativo – FUNASE/PE para oportunidades a adolescentes

em conflito com a lei. Importante destacar, ainda, as ações

afirmativas relacionadas à destinação socioambiental de resíduos

recicláveis, por meio do acordo de cooperação celebrado com a

ONG Moradia e Cidadania no projeto Agente Ambiental, desde julho

de 2016. O acordo prevê a doação dos bens inservíveis do Tribunal

ao processo de reciclagem da ONG, com geração de receita para

investimentos em projetos sociais. São coletados resíduos

eletroeletrônicos e papel nas diversas unidades do Tribunal para

doação à ONG, que lhes dá a destinação ambientalmente

adequada na forma da legislação em vigor. Os materiais coletados

são vendidos a empresas especializadas em reciclagem,

destinando-se os recursos obtidos aos trabalhos sociais da ONG,

podendo o Tribunal indicar os projetos a receber o apoio. No âmbito

da iniciativa, foram apoiados o Projeto Orquestra Crescendo em

Harmonia, mediante o qual é lecionado música para crianças das

comunidades dos Coelhos e Nossa Senhora do Pillar, com doação

de instrumentos musicais e alimentação às crianças participantes

(setembro/2017), bem como o Projeto Costura Cidadã, com sorteio

de máquina de costura profissional e de máquinas de bordar às

artesãs, oriundas de famílias de baixa renda (outubro/2018).

Quando questionado acerca de medidas administrativas para a

discussão e o efetivo combate às diversas formas de discriminação

no âmbito interno do Tribunal, mormente no que tange à igualdade

de oportunidade de gênero preconizada na Resolução n.º 255/2018

do CNJ, o TRT6 afirma ter realizado, por meio da Escola Judicial, o

Congresso Democracia e Justiça Social nos 30 Anos da

Constituição: Avanços e Retrocessos no Mundo do Trabalho , nos

dias 30 e 31/10/2018. No âmbito do painel dedicado à tutela

constitucional do meio ambiente do trabalho, a Procuradora do

Trabalho Melícia Alves de Carvalho Mesel apresentou palestra

sobre o tema “Minorias discriminadas: Raça e gênero como fator de

assédio moral no meio ambiente de trabalho ”. Em consulta aos

dados relativos à distribuição de gênero no Tribunal, extrai-se que,

dos 18 desembargadores em exercício, 10 (56%) são mulheres e 8

(44%) são homens. Do total de 132 juízes, 72 (55%) são mulheres e

60 (45%) são homens. E, dos 1.847 servidores em exercício na

presente data, 898 (49%) são mulheres e 949 (51%) são homens.

No que tange à ocupação de cargos comissionados existentes no

TRT6, nota-se que, do total de 163 cargos, 77 (47%) são ocupados

por mulheres e 86 (53%) são ocupados por homens. Quando

observada a distribuição específica dos cargos comissionados de

direção e assessoramento em cada setor do Tribunal, observa-se

que, nos gabinetes de desembargadores, dos 57 cargos

comissionados ocupados, 38 (67%) têm ocupação feminina. No
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âmbito das Varas do Trabalho, dos 70 cargos comissionados, 22

(31%) são ocupados por mulheres. E, na área administrativa do

Tr ibunal ,  dos 30 cargos comiss ionados de d i reção e

assessoramento, 13 (43%) têm ocupação feminina. Quanto ao

Programa de Preparação para Aposentadoria - PPA referido na

Resolução n.º 132/2013 do CSJT, informa o TRT6 que foi

implementado o Programa Novo Tempo, por meio do Ato TRT-GP

n.º 94/2008. Seu objetivo principal é facilitar o planejamento para a

aposentadoria de magistrados e servidores, oferecendo o

intercâmbio de informações, a possibilidade de reflexão e de

ampliação da percepção de futuro, estimulando a responsabilidade

individual e coletiva dos pré-aposentados nesse processo. A adesão

é espontânea e é assegurada a liberação das atividades laborais

para participação no Programa. Em 2016, foi realizado o 5º ciclo de

oficinas e debates desde a publicação do ato instituidor do

programa, contando com 23 participantes e perfazendo uma carga

horária de 32 horas. Em 2018, foi desenvolvido o sexto ciclo, com a

presença de 18 servidores, disponibilizando 27 horas de atividades.

A programação oferecida foi composta por palestras seguidas de

discussões temáticas, rodas de diálogo com servidores e

magistrados já aposentados, oficina de projeto de vida futura e

atividade cultural integrativa em campo. 14.1. ACESSIBILIDADE.

No tocante às medidas concretas de acessibilidade de pessoas com

deficiência, constata-se na estrutura física do TRT6 a observância

parcial às normas técnicas previstas na Resolução n.º 230/2016 do

CNJ. Segundo informações prestadas pelo Tribunal, ainda estão

pendentes as seguintes providências: a) instalação de sinalização

sonora, visual e tátil, bem como de piso tátil de alerta e direcional

nos prédios onde funcionam o Fórum de Jaboatão, o Edifício Sede

e Anexos do TRT6 em Recife e o Fórum Advogado José Barbosa

de Araújo em Recife; b) adequação de sanitários e instalação de

vias e rampas adequadas para acesso e circulação, além de

sinalização sonora, visual e tátil, bem como de piso tátil de alerta e

direcional nos prédios onde funcionam a Unidade de Biblioteca/EJ

VI e o Memorial da Justiça do Trabalho, em Recife;  c) reserva de

vagas para estacionamento, instalação de piso tátil direcional e de

alerta, bem como de sinalização sonora, visual e tátil nos prédios

onde funcionam a Vara do Trabalho de Araripina, o Fórum

Trabalhista de Barreiros, Vara do Trabalho de Belo Jardim, Vara do

Trabalho de Catende, 1ª e 3ª Varas do Trabalho de Ipojuca, 1ª e 2ª

Varas do Trabalho de Palmares, 1ª Vara do Trabalho de Riberão,

Vara do Trabalho de Timbaúba, Vara do Trabalho de Vitória de

Santo Antão; d) instalação de sinalização sonora, visual e tátil nos

prédios onde funcionam a Vara do Trabalho de Carpina, o Fórum

Trabalhista de Caruaru (1ª e 2ª Varas) e a 3ª Vara do Trabalho de

Caruaru, Vara do Trabalho de Garanhuns, 1ª Vara do Trabalho de

Goiana, Fórum de Igarassu, 2ª Vara do Trabalho de Ipojuca, Fórum

Trabalhista de Olinda, Fórum Trabalhista de Paulista, Secretaria de

Informática em Afogados – Recife; e) reserva de vagas para

estacionamento e instalação de sinalização sonora, visual e tátil nos

prédios onde funcionam a Vara do Trabalho de Escada, 2ª e 3ª Vara

do Trabalho de Goiana, Vara do Trabalho de Limoeiro, Fórum

Trabalhista de Nazaré da Mata, Vara do Trabalho de Pesqueira,

Fórum Trabalhista de Petrolina, Vara do Trabalho de Salgueiro,

Vara do Trabalho de São Lourenço, Vara do Trabalho de Serra

Talhada, Posto Avançado de Sertânia; f) reserva de vagas para

estacionamento e instalação de vias e rampas adequadas para

acesso e circulação, além de sinalização sonora, visual e tátil, bem

como de piso tátil de alerta e direcional nos prédios onde funcionam

o Posto avançado de Floresta e a 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão;

g) adequação dos sanitários e instalação de sinalização sonora,

visual e tátil nos prédios onde funciona o Fórum Trabalhista do

Cabo. Informa o TRT6 que a Comissão Permanente de

Acessibilidade e Inclusão do TRT6 – CPAI foi instituída por meio do

Ato TRT–GP n.º 508/2016, que trata, em seu artigo 3º, da fixação

de metas, conforme recomendação da Resolução n.º 230/2016 do

CNJ. Esclarece o Tribunal que, para o ano de 2019, as metas

definidas envolvem adaptação de estruturas físicas nos imóveis

localizados em Recife, na medida da disponibilidade orçamentária,

bem como acessibilidade comunicacional, capacitação de

servidores e providências administrativas, como atualização do

cadastro de servidores com deficiência, pesquisa anual de

necessidades de alteração de layout no ambiente de trabalho,

implantação de tecnologias assistivas e realização de cooperação

técnica entre o TRT6, o TRE e o TJ acerca do tema. No tocante ao

emprego de recursos tecnológicos no sítio eletrônico do TRT6 na

internet que garantam acessibilidade de conteúdo, informa o

Tribunal que foram adotadas diversas medidas de acessibilidades

indicadas pelo eMag, tais como ajuste no menu lateral, barra de

acessibilidade no topo da página e acesso rápido às áreas de

informação da página pr incipal .  Informa, ainda, que a

implementação de tecnologia assistiva para deficientes auditivos

(VLibras) e recurso de aumento da fonte para deficientes visuais

constitui meta para 2019 definida pela Comissão Permanente de

Acessibilidade e Inclusão do TRT6. Informa o TRT6 que em 2017 e

2018 foram realizadas ações educativas voltadas a magistrados,

servidores e terceirizados acerca do tema geral da acessibilidade e

conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência,

consoante Resolução n.º 230/2016 do CNJ, entre as quais se

destacam: a) realização do Seminário “Acessibilidade e Inclusão no

Poder Judiciário”; b) implementação do projeto “Acessibilidade e

Inclusão em Foco”; c) evento em comemoração ao Dia Nacional de
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Luta da Pessoa com Deficiência, com palestras e apresentação de

artistas com deficiência. Afirma ainda o Tribunal que, no exercício

2016, a Escola Judicial realizou o Curso de Libras Instrumental,

modalidade presencial, para 30 participantes. Em 2017, realizou

curso similar de Libras Instrumental, na modalidade presencial, para

15 servidores do TRT6, distribuídos entre as áreas administrativa e

judiciária. No exercício 2018, não houve curso de libras. Esclarece o

TRT6 que as próximas capacitações deverão utilizar como critérios

para preenchimento de vagas a atuação efetiva em prestação de

informações ao público, consoante Resolução n.º 218/2018 do

C S J T .  1 5 .  Q U E S T I O N Á R I O S  A D O T A D O S  P E L A

CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT6):

Conforme Termo de Cooperação n.º 002/2018, de 12/9/2018, as

inspeções e correições realizadas por esta Corregedoria-Geral

passaram a ser tidas como ações oficiais da Corregedoria Nacional

de Justiça. Em atenção à decisão proferida pelo Excelentíssimo

Corregedor Nacional de Justiça nos autos do Pedido de

Providências n.º 009941-71.2018.2.00.0000, foram encaminhados

ao TRT6 os questionários adotados pela Corregedoria Nacional de

Justiça. Os referidos questionários foram devidamente respondidos

pelas respectivas unidades e se encontram anexados à presente

ata correicional.

II – CONCLUSÕES:

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL. Durante o período da Correição

Ordinária, chegou ao conhecimento do Corregedor-Geral da Justiça

do Trabalho que, mesmo não existindo norma interna do Tribunal

disciplinando o sistema eletrônico de julgamento colegiado de

recursos, a 2ª Turma do TRT6 vem se utilizando do plenário virtual

para julgar os recursos distribuídos a seus integrantes. Foi

informado, ademais, que os votos dos Desembargadores que

integram a Turma são disponibilizados aos advogados ao início da

sessão e independentemente do pregão do processo. Verificou-se,

de outro lado, que o plantão judicial ocorre apenas nos dias em que

não há expediente forense, das 8 às 17 horas, em regime de

sobreaviso – situação que não se encontra em consonância com as

disposições contidas na Resolução n.º 71/2009 do CNJ, por meio

das quais se determina a adoção do regime de plantão também nos

dias úteis, antes ou após o expediente normal. Em relação à

estrutura administrativa, constatou-se, a partir dos critérios de

lotação previstos na Resolução n.º 63/2010 do CSJT, a existência

de deficit aproximado de 18,63% a 23,93% de servidores no âmbito

do TRT15, considerando os parâmetros mínimos e máximos

previstos na referida resolução. Assim, seriam necessários entre

423 e 582 servidores para atingir a composição completa do quadro

de servidores do Tribunal, de 2.270 a 2.429 servidores. Constatou-

se,  a inda,  que o número de FCs/CJs corresponde a,

aproximadamente, 73,2% da quantidade de cargos efetivos.

Conquanto esse percentual extrapole o limite de 70% fixado na

Resolução n.º 63/2010 do CSJT, tal situação pode ser justificada ao

adotar-se, como parâmetro de comparação, a lotação ideal de

servidores prevista na Resolução n.º 63/2010 do CSJT. Em relação

ao Cadastramento Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou

Científicos (CPTC), previsto na Resolução n.º 233/2016 do CNJ,

apurou-se que o Tribunal, embora disponha de sistema eletrônico

de cadastramento e pagamento dos peritos, não possui norma

estabelecendo parâmetros para nomeação do perito, nos termos

previstos na resolução do CNJ. No que se refere ao regime de

teletrabalho, observou-se que, em algumas unidades do Tribunal,

mais de 50% dos servidores encontram-se em regime parcial de

teletrabalho, mediante rodízio, extrapolando, assim, o limite máximo

previsto pelas Resoluções de n.os 151/2015 do CSJT e 227/2016

do CNJ. Apurou-se, ainda, que a administração do Tribunal não

dispõe de sistema gerencial para fiscalizar a efetiva observância à

Resolução n.º 227/2016 do CNJ. Cumpre destacar, no entanto, o

compromisso assumido pelo Ex.mo Desembargador Presidente do

TRT6, Ivan de Souza Valença Alves, com o atendimento à

Resolução n.º 227/2016 do CNJ. Sua Excelência, durante o período

da Correição Ordinária, designou, para o próximo dia 29 de janeiro,

sessão do Tribunal Pleno para apresentar ao colegiado proposta de

alteração da Resolução Administrativa n.º 5/2016 do TRT6, a fim de

alinhá-la às Resoluções de n.os 151/2015 do CSJT e 227/2016 do

CNJ, em especial no que se refere ao limite máximo permitido de

servidores em regime de teletrabalho, por unidade do órgão.

Cumpre realçar, outrossim, que a Resolução n.º 227/2016 do CNJ,

dotada de efeito vinculante, permite que apenas em casos

excepcionais e mediante decisão fundamentada do Presidente mais

de 30% dos servidores da unidade possam trabalhar em regime de

teletrabalho, sempre observado o limite máximo intransponível de

50%. Referida norma em momento algum exclui desses limites

classes de servidores ou unidades específicas do Tribunal. A

Resolução n.º 151 do CSJT, ao referir-se à exclusão de assistentes

de juízes e gabinetes de desembargadores, o faz expressamente

em relação ao limite de 30% da respectiva lotação, conforme dicção

do artigo 5º, II. Tal previsão exceptiva não é contemplada no

parágrafo 6º do mesmo dispositivo, que erige a hipótese de

elevação do percentual para 50%, em caráter excepcional, nos

mesmos moldes da resolução do CNJ. Especificamente quanto à

gestão participativa e democrática na elaboração das metas

nacionais do Poder Judiciário, verificou-se que o Tribunal, embora

envolva magistrados, advogados, servidores e os jurisdicionados na

gestão das metas, ainda não implementou o Comitê de Gestão

Participativa, nos moldes da Resolução n.º 221/2016 do CNJ.
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Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o artigo 3º, § 1º, dessa

resolução é explícito quanto à necessidade de instituição de uma

governança de rede, a qual pressupõe, por sua vez, a atuação

coordenada de “comitês e subcomitês, comissões, conselhos

consultivos e outras estruturas similares compostas por integrantes

de diferentes órgãos do Poder Judiciário”. Daí a relevância de se

instituir, no âmbito do TRT6, o Comitê de Gestão Participativa, a fim

de aprimorar e estender as atividades já desenvolvidas pela

Sec re ta r ia  de  Ges tão  Es t ra tég i ca .  2 .  S ISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO.  Em

relação ao Sistema e-Gestão, verificou-se que todas as remessas

de janeiro de 2017 a outubro de 2018 foram aprovadas nos primeiro

e segundo graus, não existindo inconsistências nos processos

físicos registradas no sistema de validação dos dados. Portanto, em

relação ao referido período, o Tribunal 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. Conquanto o Comitê Gestor

Regional do Sistema e-Gestão tenha realizado reuniões bimestrais,

com disponibilização das respectivas atas, foram identificadas

diversas inconsistências nos dados estatísticos do TRT6. Exsurge,

daí, a necessidade de que o Comitê observe a periodicidade mensal

das reuniões prevista no artigo 135, § 2º, da Consolidação dos

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a fim de

que sejam examinadas e corrigidas as inconsistências nos dados

remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho. Corrobora referida

necessidade o exame dos erros constantes do relatório de

“processos suspeitos” extraído do Sistema e-Gestão – o que,

inclusive, foi objeto de recomendação específica na ata da

Correição Ordinária anterior. Com efeito, foram identificados, em

primeira instância, 31 processos pendentes de execução e 79

processos pendentes de finalização apresentando erros. Já em

segunda instância, foram identificados 1.253 processos pendentes

de julgamento com inconsistências. Consoante informações

prestadas pelo TRT6, os 31 processos pendentes de execução em

mais de um sistema referem-se aos casos de conversão para o

Sistema PJe sem a inserção do movimento que elimina a pendência

no Sistema Legado – o que será devidamente solucionado. Em

relação aos 79 processos pendentes de finalização em mais de uma

fase, foi noticiado que a Coordenadoria de Sistemas revisou e

ajustou todas as fórmulas dos itens de Legado e, assim que

entrarem em produção, as novas fórmulas corrigirão as

inconsistências detectadas. Quanto aos 1.253 processos suspeitos

em segunda instância, informou-se que as inconsistências foram

devidamente identificadas e que estão sendo envidados esforços

para corrigi-las. Averiguou-se, ainda, que as Varas do Trabalho da

6ª Região contam com 83,3% dos processos pendentes de solução

na fase de conhecimento distribuídos nos anos de 2017 e 2018.

Segundo relatório extraído do Sistema e-Gestão, há 783 processos

pendentes de julgamento na fase de conhecimento distribuídos há

mais de 5 anos, sendo que os 48 mais antigos foram distribuídos no

ano de 2009. Conforme constatado em pesquisa realizada no e-

Gestão em 22 de janeiro de 2019, 6,3% dos processos em curso no

TRT6 tramitavam no Sistema Legado, enquanto 93,7% estavam no

Sistema PJe – índice superior à média nacional, de 85,4% dos

processos tramitando no Sistema PJe. Destaque-se, outrossim,

que, consoante informações extraídas do IGEST, das 70 Varas do

Trabalho da 6ª Região, 18 figuraram entre as 25% que obtiveram os

melhores desempenhos do País no período compreendido entre

outubro de 2017 e setembro de 2018, enquanto outras 20 figuraram

entre as 25% que obtiveram os piores desempenhos do País no

mesmo período. 3. METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O

ANO DE 2017. PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO

TRABALHO 2015-2020 (fonte: Sigest). 3.1. METAS JUDICIÁRIAS

CUMPRIDAS. 3.1.1. META 6 - JULGAR PELO MENOS 90% DA

QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO

DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO. O TRT6 alcançou números

superiores aos determinados para o cumprimento da Meta. No ano

de 2017, foram distribuídos, no âmbito do primeiro e segundo graus,

129.040 processos e julgados 133.771 processos – 17.635 julgados

a mais do que o necessário para o alcance da Meta, o que

corresponde ao percentual de julgados de 103,67%. 3.1.2. META 7:

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2017, PELO MENOS 90%

DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2015, NOS 1º E 2º

GRAUS. A Meta foi atendida pelo TRT6, visto que deveriam ser

julgados 79.908 processos, do total de 88.786 processos

distribuídos até 31/12/2015. Superando a Meta, o Tribunal Regional

julgou 81.422 processos, o que corresponde ao Índice de Processos

Antigos (IPA) de 91,71%. 3.1.3. META 8 (IACJ – 1º Grau):

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2017, 98% DAS AÇÕES

COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2014 NO PRIMEIRO

GRAU. Das 338 ações coletivas distribuídas até 31/12/2014 que

ainda pendiam de julgamento, 335 foram julgadas no ano de 2017,

o que corresponde ao índice de produtividade de 99,11%. 3.1.4.

META 8 (IACJ – 2º Grau): IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ

31/12/2017, 98% DAS AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ

31/12/2015 NO SEGUNDO GRAU. A Meta foi atendida pelo TRT6,

uma vez que julgou as 4 ações coletivas distribuídas até 31/12/2015

que ainda pendiam de julgamento. O Índice de Ações Coletivas

Julgadas (IACJ) no segundo grau foi de 100%. 3.1.5. META 10:

IDENTIFICAR E REDUZIR EM 2% O ACERVO DOS DEZ
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MAIORES LITIGANTES. Do exame do Relatório de Resultados, vê-

se que, em 2017, deveriam ser julgados 10.435 processos dos dez

maiores litigantes. O TRT6 julgou um total de 11.630 processos –

1.195 processos a mais do que o necessário ao cumprimento da

Meta. 3.1.6. META 11: BAIXAR PELO MENOS 90% DA

QUANTIDADE DE EXECUÇÕES INICIADAS NO PERÍODO.  O

TRT6 alcançou o Índice de Execução (IE) de 109,47%, uma vez que

iniciou, em 2017, 45.716 execuções, baixando o total de 50.047.

3.2. METAS JUDICIÁRIAS NÃO CUMPRIDAS. 3.2.1. META 4:

REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA

2ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 2016. O Tribunal

Regional deveria alcançar o tempo médio de duração do processo

no segundo grau igual ou inferior a 170 dias. O tempo médio do

TRT6, contudo, foi de 202 dias - 32 dias a mais do que o necessário

para o alcance da Meta. Constata-se, ainda, um aumento de 28 dias

no tempo médio, em relação a 2016 (ano-base). 3.2.2. META 5:

REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA

1ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 2016. A Meta para o

TRT6 consistia no alcance do prazo médio igual ou inferior a 249

dias, despendidos entre a data do ajuizamento da ação e a da

prolação da sentença. No TRT6, o prazo médio de tramitação na

primeira instância foi de 274 dias – 25 dias a mais do que o

necessário para o cumprimento da Meta, representando um

aumento de 14 dias no tempo médio em relação a 2016 (ano-base).

3.2.3. META 9: AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA

FASE DE CONHECIMENTO, EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL

DO BIÊNIO 2013/2014, EM 6 PONTOS PERCENTUAIS, ATÉ 2020.

Cabia ao TRT6 alcançar o percentual de 53% de processos

solucionados mediante conciliação - excluídos da base de cálculo

arquivamentos, desistências e declarações de incompetência. Dos

93.892 processos solucionados no ano, 45.621 derivaram de

conciliação (49%) - 3.747 processos a menos do que o número

necessário para o alcance da Meta. 3.3. ÍNDICE DE ALCANCE

DAS METAS (IAM) - META 13. O Plano Estratégico da Justiça do

Trabalho dos anos 2015-2020 avalia, ainda, o grau de cumprimento

das metas denominadas de “gestão e governança”, bem assim das

metas judiciárias, atribuindo como satisfatório o desempenho dos

Tribunais Regionais que atinjam e mantenham pontuação entre 62 –

que corresponde ao percentual mínimo de 80% de efetividade – e

78 até 2020. Para a aferição do Índice de Alcance das Metas (IAM),

considerou-se o somatório e o peso de cada uma das metas

estabelecidas no Plano Estratégico, à exceção da Meta 12 (iGov),

razão por que a análise contida no Relatório de Resultados do ano

de 2017 teve como parâmetro a pontuação máxima de 75 pontos,

sendo a meta fixada em 60 pontos. O TRT6 atingiu exatos 60

pontos na aferição do Índice de Alcance de Metas, o que

corresponde ao percentual de 80% de efetividade – mínimo

necessário para que se reconheça cumprida a meta. Deve-se

ressaltar que o TRT6, além de alcançar a Meta, apresentou

elevação significativa no Índice de Alcance das Metas em

comparação com as pontuações obtidas nos anos de 2015 e 2016.

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1. PRIMEIRO GRAU. 4.1.1.

FASE DE CONHECIMENTO. a) Recebidos, Solucionados e

Resíduo: No ano de 2017, as Varas do Trabalho da 6ª Região

receberam 103.656 processos, um decréscimo de 4,5% em relação

ao ano anterior, e solucionaram 111.515 processos, um aumento de

1,7% em comparação com o ano de 2016. Desse modo, em 2017

solucionaram mais do que receberam, acarretando uma taxa de

produtividade de 107,6%, acima da média dos Tribunais de médio

porte, de 102,9%. Quando observados os dados preliminares de

janeiro a outubro de 2018, nota-se uma elevação ainda maior da

taxa de produtividade, para 144,3%, decorrente em grande medida

da redução do número de processos recebidos no período –

resultado igualmente superior à média dos Tribunais de mesmo

porte, de 143,9% no período. Registre-se que o contínuo aumento

da produtividade ocasionou uma importante diminuição do resíduo

processual, que em outubro de 2018 totalizava 61.514 processos -

resíduo 26,7% menor em relação ao ano anterior, mas ainda

equivalente ao 3º maior entre os Tribunais de mesmo porte. b)

Prazo Médio: No ano de 2017, o prazo médio no primeiro grau de

jurisdição, contado do ajuizamento da ação até a prolação da

sentença, foi de 274 dias, resultado 5,4% maior em relação ao ano

anterior. Quando examinados os dados preliminares de janeiro a

outubro de 2018, nota-se um elastecimento mais acentuado do

prazo médio nas Varas do Trabalho da 6ª Região, para 311,9 dias,

mantendo-se acima da média dos Tribunais de médio porte, de

255,9 dias no período, sem evidências, portanto, de tendência de

redução do tempo médio de tramitação processual no ano corrente.

Oportuno destacar que as etapas processuais que mais

contribuíram para o elastecimento do prazo médio nas Varas do

Trabalho da 6ª Região correspondem ao prazo para marcação da

primeira audiência, de 115 dias, bem como ao interstício entre a

primeira audiência e o encerramento da instrução processual, de

186 dias – resultados superiores às médias nos Tribunais de

mesmo porte, de 104 dias e de 158 dias, respectivamente. 4.1.2.

FASE DE LIQUIDAÇÃO: a) Liquidações Iniciadas, Encerradas e

Resíduo: No presente item, apurou-se que foram iniciadas 26.952

liquidações em 2017 – correspondendo ao aumento de 22,5% em

relação ao ano de 2016 – e encerradas 35.521 liquidações –

totalizando acréscimo de 80,1% em relação ao ano anterior. A taxa

de produtividade na fase de liquidação em 2017 foi de 131,8%,

substancialmente maior que taxa de produtividade registrada no ano
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de 2016, de 89,6%. Encontravam-se pendentes no TRT6, em 31 de

dezembro de 2017, 15.364 liquidações, configurando um aumento

de 17,9% no resíduo de liquidações pendentes em relação ao ano

de 2016. Segundo dados preliminares de janeiro a outubro de 2018,

houve uma queda significativa no resíduo para 9.950 liquidações

pendentes, posicionando o TRT6 como o 2º Tribunal de médio porte

e o 7º do País com maior resíduo de liquidações. A produtividade no

referido período, no entanto, foi de 95,6% - abaixo, portanto, de

100%. A partir dos dados apresentados, observa-se que, não

obstante tenha a taxa de produtividade diminuído no ano de 2018,

houve uma redução no montante de liquidações pendentes no

âmbito do TRT6 no mesmo período – dados que demonstram

inegável inconsistência nas informações extraídas do Sistema e-

Gestão. Detectou-se, contudo, que tal inconsistência decorre de

alteração promovida no Sistema PJe em relação aos tipos de

liquidação sem a devida adaptação no Manual do Sistema e-Gestão

e no Extrator de Dados do Sistema PJe – fato alheio à atuação do

Tribunal. Considerando-se o resíduo calculado, verifica-se o

montante de 16.484 l iquidações pendentes na Região –

posicionando o TRT6 como o 3º Tribunal de médio porte e 6º do

País com maior número de liquidações pendentes. b) Prazo Médio

das Liquidações: O prazo médio do início da fase de liquidação até

o seu encerramento, no ano de 2017, foi de 131,9 dias, mantendo-

se estável em comparação a 2016. Conforme dados preliminares de

janeiro a outubro de 2018, o prazo médio das liquidações majorou-

se para 176,3 dias – 44,4 dias a mais do que em 2017,

posicionando o TRT6 como o 4º Tribunal de médio porte e 10º

Tribunal do País com maior prazo médio de liquidações. De janeiro

a outubro de 2018, o prazo médio da fase de liquidação nos

Tribunais de médio porte foi de 161,4 dias e nos Tribunais do País

de 181,5 dias. Revela-se prudente, assim, que o TRT6 priorize o

encerramento das liquidações mais antigas – o que impactará

positivamente no prazo médio das liquidações nos anos seguintes.

c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se as decisões

de procedência total e as de procedência parcial, foram proferidas,

em 2017, 35.656 sentenças pelas Varas do Trabalho da 6ª Região,

sendo 17% de sentenças líquidas – diminuição de 1,2% em relação

ao parâmetro verificado em 2016. Verifica-se, dos dados

preliminares relativos ao período de janeiro a outubro de 2018, que

o percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito da 6ª

Região subiu para 17,6%, sendo que, no período, a média dos

TRTs de médio porte foi de 20,6% de sentenças líquidas e a média

nacional de 14,8%. Importante destacar que a majoração no

percentual de sentenças líquidas proferidas, além de impactar nos

índices da fase de liquidação, visto que há eliminação da referida

fase processual, reduz o prazo médio total dos processos e viabiliza

aumento na produtividade dos magistrados. Resulta necessário,

assim, que o TRT6 envide esforços no sentido de incentivar os

magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos, bem

como de promover, na medida do possível, o fornecimento dos

meios e ferramentas necessários ao incremento da produtividade

dos magistrados nos processos em fase de liquidação. 4.1.3. FASE

DE EXECUÇÃO: a) Execuções Iniciadas, Encerradas e Resíduo:

Consoante dados extraídos do Sistema e-Gestão, verificou-se que,

em 2017, foram iniciadas 41.972 execuções – importando um

aumento de 16,1% em relação ao ano anterior – e encerradas

41.101 – configurando um aumento de 65,7% em comparação a

2016. A taxa de produtividade na fase de execução em 2017 ficou

em 97,9%, muito acima da verificada em 2016, de 68,6%.

Considerando-se as execuções em arquivo provisório, o resíduo

aumentou 24,4% em relação a 2016, restando pendentes, em 31 de

dezembro de 2017, 82.903 execuções. Segundo dados preliminares

extraídos do Sistema e-Gestão para o período de janeiro a outubro

de 2018, a produtividade da execução segue em alta, encontrando-

se em 103,5%, mas o resíduo aumentou para 86.857 execuções

pendentes – posicionando o TRT6 como o 3º Tribunal de médio

porte e 8º do País com maior resíduo de execuções. A partir dos

dados apresentados, observa-se que, não obstante tenha a taxa de

produtividade aumentado nos anos de 2017 e 2018, ultrapassando

100%, houve um crescimento gradativo do montante de execuções

pendentes no âmbito do TRT6 no mesmo período – o que

demonstra inegável inconsistência nas informações extraídas do

Sistema e-Gestão. Segundo informado pelo Núcleo de Pesquisa e

Estatística do TRT6, faz-se necessária a realização de estudo a fim

de identificar as possíveis causas das inconsistências, submetendo

o tema ao Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão para fins

de apuração e saneamento dos erros detectados. Constatou-se,

outrossim, que há discrepância entre o número de execuções

encerradas em 2017 (41.101 segundo o e-Gestão) e o número de

execuções baixadas (50.047 segundo o Sigest). Conforme apurado

no curso da Correição Ordinária, além da ausência de

correspondência de glossários entre o Sigest e o e-Gestão no que

diz respeito às execuções baixadas e às execuções encerradas,

detectou-se que houve informação em duplicidade de processos

pelo TRT6 no relatório de execuções baixadas – o que

superestimou o número de execuções baixadas na Região. Num tal

contexto, faz-se necessário que o Tribunal proceda ao exame da

questão, saneando com urgência as inconsistências a fim de que os

dados relativos ao ano de 2018 se revelem fidedignos. Apurou-se,

ainda, por meio do Sistema e-Gestão, que das 32.253 execuções

encerradas de janeiro a outubro de 2018, 15.174 (47%) foram

classificadas como “outras extinções”, diversas das extinções por
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pagamento ou por acordo. Segundo levantamento por amostragem,

tais extinções correspondem a processos em que houve

lançamento do movimento “extinta a execução” sem que fosse

previamente registrado o movimento de homologação de acordo ou

de pagamento de parcela final ou única. Conclui-se, assim, que a

inconsistência na informação do motivo de extinção da execução

tem origem em lançamentos equivocados, o que denota a

necessidade de concentração de esforços na qualificação dos

servidores que realizam o lançamento dos movimentos processuais

nas Varas do Trabalho da 6ª Região. Por fim, em razão do elevado

resíduo de execuções pendentes no âmbito do TRT6, revela-se

necessário o aprimoramento no uso de ferramentas e a

racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da

execução, conforme exposto em tópico próprio da presente ata. b)

Prazo Médio das Execuções: O prazo médio do início da fase de

execução até o seu encerramento, no ano de 2017, foi de 969,2

dias para os entes privados e 486,9 dias para os entes públicos,

correspondendo a uma média de 964 dias. Referida média

representa  um acrésc imo s ign i f ica t ivo  de 465,6  d ias

comparativamente a 2016. Verifica-se, dos dados preliminares

relativos ao período de janeiro a outubro de 2018, que o prazo

médio das execuções majorou-se ainda mais, alcançando 1.038,3

dias e posicionando o TRT6 como o Tribunal com o 4º menor prazo

médio de execuções entre os TRTs de médio porte e o 9º menor do

País. No período, o prazo médio nos TRTs de mesmo porte foi de

1.104,5 dias e no País de 1.305,3 dias. Destaque-se que, na ata da

Correição Ordinária anterior, constou recomendação no sentido de

que fosse corrigida a base de dados do Sistema e-Gestão quanto

ao prazo médio da execução – fato que permite explicar o aumento

de 108,3% no prazo médio das execuções de 2016 para 2018.

Ainda assim, segundo informações apresentadas pelo TRT6,

colaborou para o incremento no prazo médio das execuções o

encerramento de execuções decorrentes de autos físicos que se

perderam em razão de enchentes e passaram por restauração,

especialmente na 1ª VT de Palmares e na VT de Catende, com

encerramento de execuções com prazo superior a 9.000 dias nas

referidas unidades. Considerando-se que o índice sob exame é

computado no momento da baixa, a concentração de esforços na

baixa das execuções mais antigas impactará negativamente no

prazo médio das execuções num curto prazo, porém tal dado não

se refletirá no médio/longo prazo, razão pela qual se revela

prudente a concentração de esforços pelo TRT6 na baixa das

execuções relativas aos feitos mais antigos. 4.2. SEGUNDO GRAU.

a) Recebidos, Solucionados e Resíduo:  Em 2017, o TRT6

recebeu 31.865 processos, um aumento de 12,3% em relação ao

ano anterior, e solucionou 32.087 processos, um aumento de 16%

em relação a 2016. Com isso, a taxa de produtividade no ano de

2017 alcançou 100,7%, resultado superior à média dos Tribunais de

médio porte, de 92,9%. Oportuno registrar que durante a Correição

Ordinária verificou-se inconsistência quanto aos dados informados

ao sistema e-Gestão acerca dos processos pendentes de solução

em 2017, decorrente de equívocos quanto ao correto fluxo de

movimentação processual no sistema PJe, notadamente quanto ao

processamento de informações relativas ao legado. Por essa razão,

para aferição do número de processos pendentes de solução

considerou-se nesta Ata o resíduo calculado, no qual, em dezembro

de 2017, constavam 5.392 processos – resíduo bem inferior à

média dos Tribunais de mesmo porte, de 13.878 processos no

período. Quando observados os resultados preliminares de janeiro a

31 de outubro de 2018, tem-se uma taxa de produtividade de 94%,

resultado que, apesar da redução em relação ao ano anterior, ainda

se mantém superior à média dos Tribunais de mesmo porte, de 91%

no período. Mencionada redução da produtividade em 2018 gerou

um pequeno aumento no resíduo processual no período, para 5.928

processos, mas ainda equivalente ao 2º menor entre os Tribunais

de médio porte no período. b) Prazo Médio: No tocante ao prazo

médio da autuação até a baixa dos recursos, que denota o tempo

total de tramitação da demanda no segundo grau de jurisdição, o

Tribunal apresenta um progressivo elastecimento nos três últimos

anos, revelando, porém, um trâmite mais célere em comparação

com a média dos Tribunais de mesmo porte. No ano de 2016, o

prazo médio no Tribunal foi de 170,8 dias, enquanto a média dos

Tribunais de mesmo porte foi de 242,4 dias. Em 2017, referido lapso

aumentou para 196,6 dias, mantendo-se, entretanto, abaixo da

média dos Tribunais de mesmo porte. Quando observados os dados

preliminares de janeiro até outubro de 2018, tem-se que, apesar da

tendência de elastecimento do tempo de tramitação processual,

com prazo de 210,9 dias, o resultado do TRT6 manteve-se abaixo

da média dos Tribunais de médio porte, de 290,4 dias no período.

Destaque-se que a etapa processual com maior contribuição para

os bons resultados do TRT6 em relação ao prazo médio no

segundo grau de jurisdição refere-se ao período transcorrido entre a

autuação e o julgamento dos recursos, de 78,8 dias – resultado

equivalente ao menor prazo médio entre Tribunais de mesmo porte

no período. 4.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO.

Em 2017, o prazo médio total de duração do processo, do

ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, foi de 1.148,5

dias, um aumento de 36% em relação ao ano anterior. Diante dos

dados preliminares de janeiro a outubro de 2018, observa-se o

prazo médio total de 970,7 dias - resultado que, apesar da

diminuição de 15,5% em relação ao ano anterior, ainda manteve-se

acima da média dos Tribunais de médio porte, de 907,3 dias no
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período. 5. CONCILIAÇÃO. O TRT6 apresentou taxa média de

conciliação líquida acima da média dos Tribunais de médio porte e

do País nos anos de  2016, 2017 e 2018 (até o mês de outubro). O

percentual foi de 48,8% em 2016, 48,6% em 2017 e 45% em 2018

(até o mês de outubro). No ano de 2016, das 70 Varas do Trabalho

do TRT6, 35 apresentaram taxa de conciliação acima da média

nacional. Em 2017, 38 Varas do Trabalho apresentaram índice

superior ao nacional. Já em 2018, 34 Varas do Trabalho estiveram

acima da média nacional. Atualmente, encontram-se em

funcionamento os CEJUSCs de Recife, Jaboatão dos Guararapes e

Olinda, sendo que os CEJUSCs de Igarassu e Petrolina estão em

fase de implementação. Nesse contexto, o significativo índice de

conciliação alcançado pelo Tribunal nos últimos anos e as recentes

medidas adotadas, tais como criação de novos CEJUSCs e

capacitação dos servidores a eles vinculados, bem como o

engajamento nas semanas de conciliação promovidas pelo CNJ e

pelo CSJT, com o objetivo de buscar a solução dos conflitos por

meio de métodos consensuais, demonstram o efetivo compromisso

do TRT6 em desenvolver a cultura conciliatória e consolidar a

política judiciária de tratamento adequado das disputas de

interesse. De outro lado, em relação à escolha dos coordenadores

dos CEJUSCs, apurou-se durante a Correição Ordinária que o

Tribunal já utiliza critério objetivo para a designação, qual seja, a

participação do magistrado no curso de formação de supervisores

de CEJUSC, ministrado pela ENAMAT. No entanto, constatou-se

que não há norma interna do Tribunal regulamentando os critérios

objetivos a serem utilizados, medida imprescindível para dar

transparência ao processo de escolha e para permitir que os

magistrados postulantes ao cargo tenham conhecimento dos

requisitos a serem preenchidos, em estrita obediência ao artigo 7º,

cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT. Já no que se refere à

forma de submissão dos processos ao CEJUSC, segundo

informações colhidas durante o período da Correição Ordinária, nas

hipóteses em que há anuência para que os autos sejam remetidos

ao CEJUSC, a maioria das Varas do Trabalho corretamente certifica

nos autos a solicitação. Contudo, há unidades jurisdicionais que se

limitam a encaminhar o feito, sem qualquer registro, deixando à

margem dos autos do processo os trâmites comprobatórios da

rotina empregada. Assim, o registro nos autos, seja por certidão ou

despacho, é medida necessária a atestar a observância do devido

processo legal, além de acarretar maior transparência e segurança

jurídica. Cumpre destacar, ainda, o disposto no artigo 7º, § 10, da

Resolução n.º 174/2016 do CSJT, que define os atos processuais

passíveis de serem realizados pelo magistrado supervisor da

audiência ocorrida no âmbito do CEJUSC, nas hipóteses em que

frustrada a tentativa de conciliação. Nos termos do aludido

dispositivo, deve o magistrado dar vista da defesa e demais

documentos à parte reclamante, bem como manter-se “silente

quanto à questão jurídica que envolve a disputa” - que naturalmente

deve ser examinada pelo magistrado lotado na unidade jurisdicional

a que se encontra vinculado o feito, em estrita obediência ao

princípio do juiz natural. Nesse contexto, imprescindível que o artigo

6º do Ato TRT-GP n.º 306/2017, norma interna do Tribunal que

disciplina a competência dos magistrados em atuação nos

CEJUSCs, esteja alinhado com a norma editada pelo CSJT, de

caráter vinculante. Por derradeiro, conquanto o TRT6 disponibilize

em seu sítio na internet espaço de destaque na página inicial que

permite ao público em geral acessar o formulário virtual de

solicitação de audiência, além de ter acesso aos canais de

comunicação e ao endereço dos CEJUSCs, verifica-se que, com o

intuito de maximizar a promoção da política conciliatória, mostra-se

imprescindível disponibilizar conteúdo que permita ao jurisdicionado

conhecer a política adotada no âmbito do Tribunal para a resolução

das disputas por meios consensuais e obter informações sobre a

estrutura disponível, resultados alcançados e rotinas adotadas pelos

CEJUSCs, com o propósito de disseminar a cultura da resolução

pacíf ica também entre as partes.  6. EFETIVIDADE DA

EXECUÇÃO. A partir de informações colhidas no curso da

Correição Ordinária, constatou-se que, não obstante a

regulamentação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial no âmbito do

TRT6 por meio da Resolução Administrativa n.º 02/2015, suas

disposições atendem apenas de forma parcial à Resolução n.º

138/2014 do CSJT. Com efeito, conquanto conste previsão de

rotatividade periódica, não há regulamentação específica acerca

dos critérios de escolha do magistrado coordenador do Núcleo.

Verificou-se, ainda, que tanto o magistrado coordenador quanto os

3 servidores que integram o Núcleo acumulam suas funções com as

atividades desenvolvidas na reunião de execuções e no CEJUSC

de primeiro grau, sendo que a mitigação da dedicação exclusiva

atribuída ao juiz coordenador do Núcleo foi devidamente autorizada

pelo Tribunal Pleno. Segundo noticiado, as Varas do Trabalho não

têm demandado com frequência a atuação do Núcleo de Pesquisa

Patrimonial e as poucas pesquisas solicitadas têm sido atendidas,

em regra, pelo magistrado coordenador, visto que os servidores têm

se dedicado aos trabalhos no CEJUSC. Foi informado, também, que

o espaço físico não se revela adequado, visto que o Núcleo

funciona no mesmo local que o CEJUSC de Recife. Informou-se,

outrossim, que há divulgação dos resultados das pesquisas

patrimoniais realizadas e que foi elaborado manual específico com o

registro de técnicas de uso dos sistemas de pesquisa, encaminhado

à Corregedoria Regional para ulterior disponibilização em página

específica na intranet do Tribunal. Faz-se necessária, portanto: a) a
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adequação integral da Resolução Administrativa nº 02/2015 do

TRT6 ao disposto na Resolução n.º 138/2014, com as alterações

introduzidas por meio da edição da Resolução n.º 193/2017, ambas

do CSJT; e b) a realização de estudo a fim de identificar possíveis

melhorias no Núcleo de Pesquisa Patrimonial, especialmente no

que se refere à quantidade e qualificação de servidores, estrutura

material, promoção de cursos voltados ao conhecimento e

aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa,

celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e

racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da

execução. No que tange à reunião de execuções, constatou-se que

não há normat ização especí f ica  no âmbi to  do TRT6

regulamentando o tema, de modo a contemplar o Regime Especial

de Execução Forçada – REEF e a padronização dos procedimentos

para instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista –

PEPT. Num tal contexto, revela-se necessária a expedição de ato

normativo regulamentando integralmente a padronização dos

procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento

Trabalhista – PEPT e de Regime Especial de Execução Forçada –

REEF, em conformidade com o Provimento n.º 1/2018 da CGJT.

Tais medidas são imprescindíveis na busca da otimização das

execuções na seara da 6ª Região, importando, em médio prazo,

impacto nos índices de execuções encerradas, resíduo de

execuções e prazo médio das execuções. 7. RESPONSABILIDADE

INSTITUCIONAL. A partir do exame dos resultados do TRT6,

observou-se uma importante redução na quantidade de Recursos

de Revista pendentes de juízo de admissibilidade. Em 2017, quando

foram interpostos 11.347 Recursos de Revista, havia no Tribunal

4.599 apelos aguardando decisão de admissibilidade. De acordo

com os dados preliminares de janeiro a outubro de 2018, com

10.165 Recursos de Revista interpostos no período, o Tribunal

diminuiu o resíduo pendente de admissibilidade para 2.737 –

redução de 40,5% em relação ao ano anterior, mas ainda

equivalente ao 3º maior resíduo entre Tribunais de mesmo porte. O

mesmo comportamento foi observado em relação ao prazo médio

para a admissibilidade de Recurso de Revista, que, de 42,3 dias em

2017, foi reduzido para 40,2 dias em 2018, consolidando-se,

contudo, ainda um pouco acima tanto da média dos Tribunais de

mesmo porte, de 35,3 dias, quanto da média nacional, de 33,7 dias.

Quanto ao exame qualitativo do juízo de admissibilidade de Recurso

de Revista, tem-se que, dos 9.905 Recursos de Revista

despachados em 2017 pelo TRT6, 454 apelos foram admitidos, o

que corresponde a uma taxa de admissibilidade de 4,6%, abaixo da

média do País, de 11,1%. Ademais, dos 816 Recursos de Revista

admitidos na 6ª Região e julgados pelo TST em 2017, 492 foram

providos, ainda que parcialmente, acarretando uma taxa de reforma

de 60,3%, abaixo da média nacional, de 64,6%. E, dos 6.908

Agravos de Instrumento julgados pelo TST, 319 foram providos,

representando uma taxa de reforma de 4,6%, abaixo da média

nacional, de 7,2%. A constatação da baixa taxa de admissibilidade

de Recursos de Revista, associada com a baixa taxa de reforma

dos Agravos de Instrumento pelo TST, permite inferir o ajustado

rigor nos critérios do juízo de admissibilidade de Recursos de

Revista no âmbito do TRT6. Mencionada conclusão é corroborada

pela elevada taxa de reforma de Recursos de Revista pelo TST,

com resultado equivalente à média nacional - evidência de que os

recursos admitidos efetivamente têm condições processuais de

conhecimento pelo TST. Oportuno registrar que os dados

preliminares de janeiro a outubro de 2018 não alteram referida

conclusão, na medida em que resultaram mantidas a baixa taxa de

admissibilidade de Recurso de Revista, de 5,4%, bem como a baixa

taxa de reforma dos Agravos de Instrumento julgados pelo TST, de

5,7%, e, ainda, a taxa de reforma de Recursos de Revista pelo TST

em 64,7%, equivalente à média nacional no período. De outro lado,

quanto aos procedimentos de formação de precedentes, destaca-se

que foram admitidos, nos dois últimos anos, um total de 21

Incidentes de Uniformização de Jurisprudência (IUJ), dos quais

apenas 2 encontram-se pendentes de solução, sendo um IUJ

julgado em dezembro de 2018 e pendente de publicação e outro

pautado para julgamento na sessão de 29/1/2019. No tocante à

normatização interna acerca dos procedimentos de Incidente de

Assunção de Competência (IAC) e de Incidente de Resolução de

Demandas Repetitivas (IRDR), o TRT6 atualizou recentemente seu

Regimento Interno à luz do Código de Processo Civil de 2015, por

meio da Resolução Administrativa n.º 12/2018. Registre-se, por fim,

que o TRT6 dispõe de Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

(NUGEP), com estrutura e atribuições consonantes com aquelas

estabelecidas na Resolução n.º 235/2016 do CNJ, merecendo

destaque o banco de dados pesquisável quanto aos incidentes de

formação de precedentes no sítio do TRT6 na internet, com registro

dos andamentos processuais tendo em vista a disponibilização

pública, nos moldes da mencionada Resolução do CNJ.  8.

PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. A partir

dos dados levantados junto ao TRT6, verificou-se que há 420

precatórios pendentes de pagamento, sendo 247 a vencer e 173

vencidos. Há 46 precatórios vinculados à União, 72 ao Estado de

Pernambuco e 302 aos municípios. Encontram-se vinculados ao

regime especial de pagamento de precatórios e apresentam dívidas

junto ao Tribunal Regional 18 entes públicos, que apresentam 204

precatórios a pagar. De outro lado, 29 entes públicos pagam seus

precatórios através do regime comum e apresentam 216 precatórios

pendentes. Frise-se que os seguintes entes públicos apresentam as
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maiores dívidas junto ao TRT6: 1º) Estado de Pernambuco; 2º)

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBC; 3º) Município de

Paulista; 4º) Município de Paudalho; e 5º) Município de Pesqueira.

Em relação aos entes públicos que se encontram vinculados ao

regime especial de pagamento dos precatórios, constatou-se que o

TRT6 não dispõe de informações próprias quanto aos valores

depositados mensalmente pelos entes públicos nas contas

vinculadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,

tampouco em relação aos repasses feitos pelo TJPE ao TRT6.

Conquanto seja incumbência do Tribunal de Justiça a administração

exclusiva dos recursos encaminhados pelos entes públicos,

conforme expressa prev isão const i tuc ional ,  mostra-se

imprescindível que o TRT6 adote procedimento que permita

monitorar a regularidade dos pagamentos efetuados pelos entes

públicos, bem como dos repasses a cargo do Tribunal de Justiça,

para que tenha meios próprios de acompanhar a situação de cada

um dos entes públicos que apresenta precatório a pagar junto ao

Tribunal Regional. De outro lado, importante salientar que os dados

apresentados pelo TRT6 em relação aos precatórios e às RPVs

federais são totalmente diversos daqueles extraídos do sistema e-

Gestão. Durante o período da Correição Ordinária apurou-se que no

sistema local de controle são cadastrados os precatórios e as RPVs

a partir de processos físicos e eletrônicos, sendo que se optou por

inserir filtro para que fosse extraído apenas o número de precatórios

e RPVs originários de processos físicos, o que impede a obtenção

de dados estatísticos precisos a partir do sistema e-Gestão,

porquanto não são contabilizados aqueles originários de processos

eletrônicos. Nesse contexto, imprescindível o ajuste da ferramenta

local para que se obtenha a partir do sistema e-Gestão o número de

precatórios e RPVs federais efetivamente expedidas, cumpridas e

pendentes de pagamento, independentemente do tipo do processo

de origem. Deve-se registrar que a Corregedoria Regional,

conforme já detectado e devidamente recomendado na Correição

Ordinária anterior, não exerce atividade fiscalizatória em relação à

rotina adotada pelas VTs para a expedição e cumprimento das

RPVs do Estado de Pernambuco e de seus municípios. Assim, faz-

se necessário desenvolver mecanismos de efetivo controle, medida

indispensável para que se aprimorem os procedimentos adotados,

além de permitir efetiva fiscalização das rotinas empregadas pelos

diversos órgãos jurisdicionais de primeira instância responsáveis

pela expedição e cumprimento das RPVs estaduais e municipais.

Por fim, constatou-se que no sítio do TRT6 na internet, conquanto

haja espaço específico para a divulgação das informações

relacionadas aos precatórios e às RPVs federais, não há dados

relativos às RPVs estaduais e municipais. Nesse contexto,

necessário que também sejam disponibilizadas informações

específicas quanto às RPVs estaduais e municipais, para que o

público em geral tenha acesso amplo e irrestrito da dívida

individualizada dos entes público, inclusive com o detalhamento dos

dados relacionados às RPVs pendentes de pagamento, em estrita

obediência ao princípio da publicidade. 9. CORREGEDORIA

REGIONAL. No tocante à Corregedoria Regional, apurou-se que os

processos de sua competência tramitam em autos físicos, fora,

portanto, do Processo Judicial eletrônico – PJe. Não obstante as

reconhecidas dificuldades operacionais, é fato que outros Tribunais

Regionais do Trabalho, a exemplo das 13ª, 17ª, 22ª, 15ª e 10ª

Regiões, já utilizam o sistema PJe para o processamento de

Pedidos de Providência e Correições Parciais. A partir de tal

constatação, afigura-se recomendável buscar o compartilhamento

de informações com as Corregedorias Regionais que já utilizam o

PJe, a fim de implementar a tramitação eletrônica dos processos de

sua competência. Por meio do Provimento TRT-CRT n.º 01/2016,

referendado pelo Tribunal Pleno do TRT6, a Corregedoria Regional

fixou “medidas para a diminuição dos prazos para prolação de

sentenças dos Juízes de 1º Grau no âmbito do TRT da 6ª Região ”.

A fim de fixar as situações limítrofes, o artigo 1º, § 1º, do referido

normativo interno define “ atraso considerável e reiterado de

prolação de sentença para fins deste provimento, o retardamento de

mais de 90 processos por mais de 60 dias contados do

encerramento da instrução ”. Segundo informado durante a

Correição Ordinária, cuida-se de prazo contado em dias corridos,

descontados todos os afastamentos autorizados do magistrado,

indistintamente. Paralelamente a essa apuração, constatou-se o

elevado número de licenças prolongadas, concedidas a magistrados

de primeiro grau nos anos de 2017 e 2018. Há hipóteses de

sucessivos afastamentos ininterruptos por, exemplificativamente,

240 dias em 2017, em um caso; 428 dias, entre 2018 e 2019, noutro

caso; 287 dias, em 2018, em mais um caso. Conforme informado à

CGJT, em qualquer hipótese, há suspensão dos prazos para

prolação de sentença, quer se trate de afastamento para

acompanhar pessoa da família, para participar de cursos e

congressos ou de licença para tratamento da própria saúde do

magistrado. Nesta última hipótese, não se exige contraindicação

médica para a atividade de prolação de sentença como requisito

para a suspensão dos prazos administrativos. A Corregedoria

Regional informou que “não adota os critérios previstos no art. 7º,

inciso VI, da Resolução n.º 155/2015 do CSJT (...) porque se

entende que aquela norma se destina exclusivamente ao

pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição”.

Sucede que, a fim de apurar a atuação das Corregedorias

Regionais perante os magistrados de primeiro grau, seja no tocante

à observância dos prazos processuais fixados no artigo 226 do CPC
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para prolação de sentença, seja em relação à apresentação de

planos de ação, com vistas a eliminação ou sensível redução dos

acervos de processos que extrapolam o prazo legal, a CGJT

efetivamente adota os critérios estabelecidos no artigo 7º, VI, “a”, da

Resolução n.º 155/2015 do CSJT – com a redação conferida pela

Resolução n.º 177/2016 do CSJT –, conjugado com o Ato Conjunto

CSJT.GP.CGJT n.º 1/2017. Desse modo, considera-se “atraso

reiterado na prolação de sentenças” a existência de processos

conclusos a magistrado nas seguintes situações: (a) 1 processo

com atraso superior a 60 dias corridos para prolação de sentença,

após transcorridos os 30 dias úteis a que alude o artigo 226, III, do

CPC; e (b) 30 processos com atraso superior a 30 dias corridos,

após exauridos os 30 dias úteis fixados no artigo 226, III, do CPC.

Sobreleva notar, ainda, que, em decisão recente, o CSJT assentou

o entendimento de que, na contagem do prazo para verificação do

atraso reiterado, não deverão ser descontados os afastamentos dos

magistrados, os feriados e os fins de semana, ressalvadas, tão

somente, as seguintes hipóteses, as quais não deverão ser

computadas para aferição do atraso: (i) licença para tratamento de

saúde do magistrado, no caso de contraindicação médica; (ii)

licença à gestante, a adotante e paternidade; (iii) os afastamentos

previstos no artigo 72, I e II, da LOMAN (casamento, falecimento de

cônjuge, ascendente, descendente ou irmão); (iv) o recesso forense

do artigo 62, I, da Lei n.º 5.010/66; e (v) as férias dos magistrados.

É o que deflui textualmente do acórdão proferido nos autos do

Processo n.º CSJT-Cons-51-59.2018.5.90.0000, de relatoria do

Exmo. Ministro Conselheiro Renato de Lacerda Paiva, julgado em

31/8/2018 e publicado no DEJT de 6/9/2018. Acresça-se que a

redação do artigo 7º, VI, “a”, da Resolução n.º 155/2015 do CSJT,

conforme se constata da exposição de motivos da mencionada

Resolução n.º 177/2016 do CSJT, decorreu precisamente da

necessidade de aquele Conselho definir “ um parâmetro objetivo

para se averiguar a reiteração do atraso na prolação de sentenças

(...), com escopo de uniformizar os diversos critérios adotados pelos

Tribunais Regionais do Trabalho ”. Quanto à atuação da

Corregedoria Regional na condução dos serviços prestados pelas

Varas do Trabalho e por magistrados de primeiro grau, merece

destaque a sua atuação firme e colaborativa, notadamente no

tocante aos Juízes que possuem processos conclusos para

prolação de sentença, com prazo vencido. Entre 2017 e 2018

houve, no total, 1.604 designações de Juízes para atuar em

processos com instrução encerrada por outros magistrados, em

situações de atraso, gozo de licenças médicas prolongadas,

declaração de suspeição, aposentadoria, em decorrência de

reclamações de jurisdicionados, formalizadas perante a própria

Corregedoria, pela Ouvidoria, diretamente ao Conselho Nacional de

Justiça, ou, ainda, apuradas em Correições Ordinárias nas Varas do

Trabalho. No mês de janeiro de 2019, foram igualmente designados

Juízes substitutos para prolatarem sentenças em 104 processos,

anteriormente vinculados a Juízes promovidos para a segunda

instância ou removidos para outros Tribunais. Digna de nota,

também, a instituição, em 10 de agosto de 2018, do “1.º Programa

de Mutirão de Sentenças” – que visou a resolução de processos

com prazo vencido, conclusos a magistrados em gozo de licenças

médicas por período superior a quatro meses. Apurou-se, no

particular, a adesão de 20 Juízes titulares e substitutos. A

implementação do mutirão acarretou a designação, por portaria, de

Juízes substitutos para atuar em 319 processos, realizando-se,

ainda, a conclusão de 72 feitos a Juízes titulares ou zoneados. No

total, foram redistribuídos 391 processos, com prolação de sentença

em 360 processos, até 23/1/2019. Segundo informações extraídas

do e-Gestão, em 31/12/2018, dos 132 magistrados de primeiro grau

atualmente em exercício na 6ª Região, 14 Juízes possuem

processos conclusos em situação de atraso reiterado na prolação

de sentença, observados os parâmetros do artigo 7º, VI, “a”, da

Resolução n.º 155/2015 do CSJT. Atualmente, todos os

magistrados que possuem mais de 100 processos nessas

condições encontram-se no prazo para apresentação de plano de

ação ou já contam com cronograma em curso, com previsão de

término de execução prevista para o primeiro semestre de 2019. Em

síntese, portanto, do quanto avaliado no decorrer da presente

Correição Ordinária, conclui-se que a atuação da Corregedoria

Regional junto à primeira instância é efetiva e tem contado com a

colaboração de servidores e da maioria dos magistrados, os quais

vêm de  empenha r - se  pa ra ,  senão  debe la r ,  r eduz i r

significativamente os acervos de processos em atraso. Não

obstante os esforços empreendidos, constatou-se que havia, em

31/12/2018, 109 processos aptos a julgamento, ainda conclusos a

cinco magistrados que não mais integram o primeiro grau de

jurisdição do TRT6, especificados no tópico 9.9.3. da parte

descritiva da presente Ata. Apurou-se que, atualmente, foram

designados Juízes substitutos da reserva técnica para prolação de

sentença nos processos identificados, por meio das Portarias TRT-

CGR de n.os 233/2018, 235/2018, 002/2019 e 003/2019. De fato, o

exame das referidas Portarias permitiu constatar que todos os

processos detectados foram redistribuídos a outros magistrados.

Impõe-se observar, no entanto, que muito embora solucionada a

situação pontual de redistribuição de tais processos, impõe-se

assegurar prioridade ao seu efetivo julgamento. Afigura-se

pertinente, nesta quadra, que a Corregedoria Regional promova o

acompanhamento detalhado da tramitação dos aludidos processos,

velando pelo seu pronto desfecho, mediante o estímulo à prolação
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das respectivas sentenças e a fixação de prazo para tanto,

observada a ordem cronológica de autuação dos feitos. Imperioso,

igualmente, que, daqui por diante, implemente-se, como regra, a

imediata redistribuição de processos aptos a prolação de sentença,

em caso de desvinculação definitiva do magistrado para o qual se

deu a distribuição originária. Revela-se recomendável, inclusive,

que o Tribunal proceda à normatização interna da matéria, de modo

a consolidar procedimentos que visem a imprimir objetividade e

proporcionalidade aos critérios de redistribuição dos feitos nas

condições descritas, tudo em homenagem aos princípios da

celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Constatou-se,

por fim, que havia, em 22/1/2019, 1.407 processos distribuídos até

2014, sem prolação de sentença de conhecimento. É certo que o

TRT6 cumpriu a Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

– que equivale a Meta Nacional 2 do CNJ -, consistente em

“identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos processos

distribuídos até 31/12/2015, nos 1º e 2º graus”, alcançando o Índice

de Processos Antigos – IPA – na ordem de 91,7%. Não se pode

relegar, contudo, o atual quadro expressivo de processos antigos

ainda pendentes de julgamento. Daí por que se afigura imperiosa a

intensificação dos esforços da Corregedoria Regional junto às

unidades judiciárias de primeira instância, com o firme propósito de

eliminar tal resíduo.  10. POLÍTICAS AFIRMATIVAS. O TRT6

empreende como política de inclusão por meio do trabalho o

Programa de Aprendizagem, em execução a partir de abril de 2018,

mediante o qual são oferecidas oportunidades de aprendizagem a

adolescentes carentes, oriundos prioritariamente de famílias de

baixa renda. Os aprendizes beneficiados, selecionados e

acompanhados por instituição profissionalizante, são atualmente

contratados para a função de auxiliar administrativo, desenvolvida

em paralelo ao acompanhamento das atividades regulares da

educação básica e a atividades culturais e artísticas no âmbito da

Orquestra de Câmara do Alto da Mina. Informa o Tribunal a

pretensão de expandir o programa de aprendizagem no ano

corrente, inclusive mediante parceria com a Fundação de

Atendimento Socioeducativo – FUNASE/PE para oportunidades de

educação e trabalho a adolescentes em conflito com a lei. A

iniciativa de fomento ao primeiro emprego é merecedora de

destaque, na medida em que viabiliza aos adolescentes o

desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais essenciais à

inserção no mercado de trabalho, materializando oportunidades de

formação profissional e de exercício da cidadania a jovens carentes

em situação de vulnerabilidade social. Importante destacar, ainda, o

acordo de cooperação celebrado entre o TRT6 e a ONG Moradia e

Cidadania para destinação de materiais eletroeletrônicos e papel

reciclável, vigente desde julho de 2016. O valor arrecadado com a

venda dos mater ia is é revert ido para projetos sociais

acompanhados pela ONG, podendo o Tribunal indicar as ações

sociais beneficiadas. No âmbito da iniciativa, foram atendidos o

projeto Orquestra Crescendo em Harmonia, por meio de doação de

instrumentos musicais e alimentação às crianças participantes,

oriundas de comunidades carentes da região, bem como o projeto

Costura Cidadã, com doação de máquina de costura profissional e

máquinas de bordar entre alunas de baixa renda. Mencionadas

iniciativas são igualmente merecedoras de destaque, na medida em

que, além de caminharem no sentido da responsabilidade

socioambiental a que se refere a Resolução n.º 201/2015 do CNJ,

oferecem atenção e assistência para a inclusão social, contribuindo

para a efetividade dos direitos fundamentais à proteção da infância

e ao trabalho digno. Por outro lado, a relevância do debate

permanente acerca do combate à d iscr iminação e do

reconhecimento da diversidade no trabalho conduz à necessidade

de constante atuação no sentido da igualdade de oportunidades

para homens e mulheres no âmbito interno do TRT6. Frise-se que,

a despeito dos bons resultados alcançados quanto à distribuição de

gênero nos Gabinetes do Tribunal, ainda se verifica desequilíbrio na

distr ibuição de gênero quanto aos cargos de direção e

assessoramento nas Varas do Trabalho, uma vez que, apesar de

um quadro de servidores com 49% de mulheres, apurou-se que

apenas 31% dos cargos comissionados do primeiro grau de

jurisdição têm ocupação feminina. Dessa forma, faz-se necessária a

implementação de medidas de valorização da diversidade e a

promoção da igualdade de gênero, tal como preconiza a Resolução

n.º 255/2018 do CNJ, instituidora da Política Nacional de Incentivo à

Part icipação Insti tucional Feminina no Poder Judiciário,

especialmente mediante medidas que viabilizem o acesso à

formação, o estímulo à participação e o efetivo aproveitamento dos

talentos das servidoras. No que se refere à acessibilidade de

pessoas com deficiência, observa-se o atendimento apenas parcial

à Resolução n.º 230/2016 do CNJ, porquanto ainda não

implementadas as adaptações em todos os edifícios que integram o

Tribunal, a exemplo da adequação de sanitários e instalação de vias

e rampas adequadas para acesso nos prédios onde funcionam a

Escola Judicial e a unidade de biblioteca do Tribunal, bem como

vias e rampas adequadas nas Varas do Trabalho de Ribeirão e no

Posto Avançado de Floresta, além de reserva de vagas para

estacionamento em 26 dos 42 imóveis ocupados pelo TRT6.

Quanto ao emprego de recursos tecnológicos no sítio eletrônico do

TRT6 na internet, em que pese a adoção de providências de ajuste

de navegação no portal, como barra de acessibilidade e de acesso

rápido, ainda não foram implementados recursos de tecnologia

assistiva direta para deficientes auditivos e de aumento da fonte
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para deficientes visuais, medidas que, segundo informa o Tribunal,

constam nas metas para 2019 definidas pela Comissão Permanente

de Acessibilidade e Inclusão do TRT6. No tocante à capacitação

acerca do tema, nos três últimos anos foram realizadas amplas

ações educativas voltadas a magistrados, servidores e terceirizados

quanto à conscientização sobre os direitos das pessoas com

deficiência, conforme a Resolução n.º 230/2016 do CNJ, bem como

curso de formação em Libras para servidores das áreas

administrativa e judiciária, consoante diretrizes da Resolução n.º

218/2018 do CSJT. Diante de todo o exposto, não obstante os

esforços do Tribunal quanto à promoção de capacitação acerca do

tema, ainda se observa a necessidade de ampliação da

programação e do acompanhamento da execução de metas anuais

pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão, mormente quanto à

adaptação de barreiras físicas existentes na estrutura do Tribunal,

bem como à ampliação dos recursos tecnológicos para

acessibilidade de conteúdo no portal do Tribunal na internet, a fim

de se aperfeiçoar o ambiente inclusivo no âmbito do TRT6.

III – RECOMENDAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL:

1. Considerando que algumas unidades do TRT6 possuem mais de

50% de servidores em teletrabalho, bem como que a Resolução n.º

227/2016 do CNJ taxativamente limita a 30%, e excepcionalmente a

50%, o número de servidores em tal regime, recomenda-se a

efetiva adequação da Resolução Administrativa n.º 5/2016 às

disposições contidas na Resolução n.º 227/2016 do CNJ, em

especial ao disposto em seu artigo 5º, III, por meio do qual se

disciplina o limite máximo de servidores em teletrabalho, por

unidade do órgão;

2. Considerando que não há no Tribunal norma interna autorizando

a adoção do plenário eletrônico e que o regimento interno do TRT6

disciplina a ordem de julgamento dos feitos submetidos às suas

Turmas, recomenda-se que todas as Turmas adotem e observem

estritamente o procedimento para a ordem de julgamento previsto

no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal;

3. Considerando ser imprescindível a ampla divulgação da política

conciliatória adotada no âmbito do Tribunal, recomenda-se

disponibilizar no sítio do Tribunal na internet conteúdo que permita

ao jurisdicionado conhecer as vantagens advindas da solução

consensual do conflito social, além de informações sobre a estrutura

disponível, resultados alcançados e rotinas adotadas pelos

CEJUSCs;

4. Considerando a ausência de normatização específica no âmbito

do TRT6, recomenda-se  a expedição de ato normativo

regulamentando a padronização dos procedimentos para

instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT e

de Regime Especial de Execução Forçada – REEF, conforme

Provimento n.º 1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho;

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS AO TRIBUNAL E À

CORREGEDORIA REGIONAL:

1. Considerando que, em 31/12/2018, havia 109 processos aptos à

prolação de sentença, conclusos a magistrados que não mais

compõem o primeiro grau de jurisdição do TRT6 – atualmente

redistr ibuídos –, recomenda-se  (a)  que se promova o

acompanhamento detalhado da tramitação dos processos

identificados no tópico 9.9.3 da parte descritiva da presente Ata,

velando pelo seu pronto desfecho, mediante o estímulo à prolação

das respectivas sentenças e a fixação de prazo para tanto,

observada a ordem cronológica de autuação dos feitos; (b) que,

doravante, implemente-se, como regra, a imediata redistribuição

dos processos, em caso de desvinculação definitiva do magistrado

para o qual se deu a distribuição originária; e (c) que se proceda à

normatização interna da matéria, de modo a consolidar

p roced imentos  que  v i sem a  impr im i r  ob je t i v idade  e

proporcionalidade aos critérios de redistribuição dos feitos, tudo em

homenagem aos princípios da celeridade e da efetividade da

prestação jurisdicional;

2. Considerando (a) que a atual redação do artigo 1º, § 1º, do

Provimento TRT-CRT n.º 01/2016 elege como critério para aferição

de “atraso reiterado” para prolação de sentença a existência de

mais de 90 processos conclusos a magistrado por mais de 60 dias

corridos, contados do encerramento da instrução; (b) que a CGJT

adota critério diverso – aplicado indistintamente a todos os Tribunais

Regionais do Trabalho –, qual seja, aquele fixado no artigo 7º, VI,

“a”, da Resolução n.º 155/2015 do CSJT, conjugado com o Ato

Conjunto CSJT.GP.CGJT n.º 1/2017; (c) o elevado número de

afastamentos prolongados de magistrados de primeiro grau, nos

anos de 2017 e 2018, e a informação prestada à CGJT, no sentido

de que, em qualquer hipótese, há suspensão dos prazos

administrativos, sem que se exija, no caso específico de licença

para tratamento de saúde do magistrado, expressa contraindicação

médica para a atividade de prolação de sentença; (d) o

entendimento exarado nos autos do Processo n.º CSJT-Cons-51-

59.2018.5.90.0000, por meio do qual se fixou a tese de que, na

contagem do prazo para verificação do atraso reiterado para

prolação de sentenças, não deverão ser descontados os

afastamentos dos magistrados, ressalvadas apenas as hipóteses lá

elencadas, em rol exaustivo, dentre as quais se destaca a

concessão de licença para tratamento de saúde do magistrado,

estritamente no caso de contraindicação médica; recomenda-se (a)

revisar, o mais breve possível, o teor do Provimento TRT-CRT n.º
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01/2016, a fim de compatibilizá-lo às disposições do artigo 7º, VI,

“a”, da Resolução n.º 155/2015 do CSJT, bem assim ao quanto

dec id ido  nos  au tos  do  Processo  n . º  CSJT-Cons-51-

59.2018.5.90.0000, notadamente mediante estrita observância às

hipóteses excepcionais de suspensão dos prazos administrativos

para prolação de sentença, definidas pelo CSJT; (b) orientar o

Serviço Médico do Tribunal a, doravante, observar, com o

necessário rigor, as hipóteses de eventual contraindicação médica à

atividade de prolação de sentença, em caso de concessão de

licença médica para tratamento de saúde de magistrados, fazendo

constar expressamente tal restrição nos assentos funcionais do

paciente, mediante laudo devidamente fundamentado.

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA:

1. Considerando a norma expressa do artigo 2º da Resolução n.º

71/2009 do CNJ, recomenda-se a adequação da Resolução

Administrativa n.º 14/2014 às determinações do CNJ, a fim de que

passe a contemplar o regime de plantão também nos dias úteis,

antes ou após o expediente normal;

2. Considerando que a norma interna do Tribunal que disciplina o

cadastro de peritos não se encontra totalmente alinhada às

diretrizes traçadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, recomenda-

se sua adequação às regras fixadas pelo CNJ, especialmente em

relação ao critério equitativo e objetivo de nomeação de peritos de

confiança do Juízo, observado o rodízio entre os peritos, bem como

a nomeação apenas dos peritos cadastrados no Cadastro Eletrônico

de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos;

3. Considerando o teor da Resolução n.º 221/2016 do CNJ,

recomenda-se a instituição, mediante devida previsão regimental,

do Comitê de Gestão Participativa, inclusive com o aproveitamento,

se for o caso, de estruturas administrativas assemelhadas já

existentes, a critério do Tribunal;

4. Considerando que os dados constantes do relatório de

“processos suspeitos” extraído do Sistema e-Gestão acarretam

impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto que indicam

concomitância de movimentos ou sistemas para um mesmo

processo, sendo que a questão foi objeto de recomendação na

Correição Ordinária anterior; e considerando o grande número de

inconsistências de dados no que diz respeito à fase de execução,

recomenda-se que se envidem esforços no sentido de promover a

qualificação de magistrados e de servidores lotados nas Varas do

Trabalho e nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e

outras atividades de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de

lançamentos equivocados e inconsistências nos movimentos

processuais relativos aos Sistemas Legado e PJe. Recomenda-se,

outrossim, que o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão

atente à periodicidade das reuniões prevista no artigo 135, § 2º, da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, assegurando que se proceda o criterioso exame e eficaz

saneamento de eventuais dados equivocados e remessas

rejeitadas, disponibilizando as respetivas atas por meio do software

Jira/TST;

5. Considerando o índice de sentenças líquidas proferidas, bem

como a gradativa majoração no resíduo e no prazo médio das

liquidações no âmbito da 6ª Região, recomenda-se que se envidem

esforços no sentido de incentivar os magistrados na prolação de

sentenças e acórdãos líquidos (inclusive mediante uso do PJe-

Calc), bem como de promover, na medida do possível, o

fornecimento dos meios e ferramentas necessários ao incremento

da celeridade e produtividade dos magistrados nos processos em

fase de liquidação;

6. Considerando que há unidades jurisdicionais que ao submeterem

os processos ao CEJUSC limitam-se a encaminhá-los, via sistema,

sem qualquer registro, deixando à margem dos autos do processo

os trâmites comprobatórios da rotina empregada, recomenda-se

orientar as aludidas unidades para que registrem nos autos, seja

por certidão ou despacho, a remessa dos autos ao CEJUSC, em

estrita observância ao princípio do devido processo legal;

7. Considerando a necessidade de guardar observância ao princípio

do juiz natural, bem como o disposto no artigo 7º, § 10, da

Resolução n.º 174/2016 do CSJT, que expressamente determina

que o magistrado que atue no âmbito do CEJUSC, caso frustrada a

tentativa de conciliação, mantenha-se “silente quanto à questão

jurídica que envolve a disputa”, recomenda-se alinhar o artigo 6º do

Ato TRT-GP n.º 306/2017, norma interna do Tribunal que disciplina

a competência dos magistrados em atuação nos CEJUSCs, com a

norma editada pelo CSJT, de caráter vinculante;

8. Considerando o disposto no artigo 7º, cabeça, da Resolução n.º

174/2016 do CSJT, que exige que a designação do magistrado

coordenador do CEJUSC seja fundamentada em critérios objetivos,

bem como a necessidade de que o processo de escolha seja

conduzido de forma transparente, recomenda-se editar norma

interna que defina os critérios objetivos a serem observados para a

designação dos coordenadores;

9. Considerando ser imprescindível a ampla divulgação da política

conciliatória adotada no âmbito do Tribunal, recomenda-se

disponibilizar no sítio do Tribunal na internet conteúdo que permita

ao jurisdicionado conhecer as vantagens advindas da solução

consensual do conflito social, além de informações sobre a estrutura

disponível, resultados alcançados e rotinas adotadas pelos

CEJUSCs;

10. Considerando as dificuldades detectadas para o pleno

funcionamento do Núcleo de Pesquisa Patrimonial no âmbito do
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TRT6, recomenda-se a realização de estudo a fim de identificar

possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa Patrimonial,

especialmente no que tange à quantidade e qualificação de

servidores, estrutura material, promoção de cursos voltados ao

conhecimento e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de

pesquisa, celebração de novos convênios voltados à pesquisa

patrimonial e racionalização de procedimentos que objetivem a

efetividade da execução, estimulando a disseminação dos

conhecimentos adquiridos pelos servidores do Núcleo para aqueles

lotados nas Varas do Trabalho;

11. Considerando que, conquanto reduzido em 40,5% a quantidade

de Recursos de Revista pendentes de admissibilidade em 2018,

ainda se observa um passivo de 2.737 recursos no Tribunal,

equivalente ao 3º maior resíduo entre Tribunais de mesmo porte,

recomenda-se a manutenção dos esforços no sentido de debelar o

resíduo de Recursos de Revista pendente de juízo de

admissibi l idade no TRT6;

12. Considerando que o TRT6 não dispõe de informações próprias

quanto aos valores depositados mensalmente pelos entes públicos

vinculados ao regime especial junto ao TJPE, tampouco em relação

aos repasses feitos pelo TJPE ao TRT6, recomenda-se adotar

procedimento que permita monitorar a regularidade dos

pagamentos efetuados pelos entes devedores, bem como os

repasses a cargo do Tribunal de Justiça, para que tenha meios

próprios de acompanhar a situação daqueles que apresentam

precatórios a pagar junto ao Tribunal Regional;

13. Considerando a inconsistência dos dados extraídos do sistema

e-Gestão em relação aos precatórios e às RPVs federais, que se

mostram diversos daqueles apurados pelo próprio TRT6, por meio

de seu sistema local, bem como a constatação de que se optou por

disponibilizar apenas os dados de precatórios e RPVs originários de

processos físicos, recomenda-se aprimorar o processo de extração

para que seja coletado o número total de precatórios e RPVs

federais, independentemente do tipo de processo de origem,

medida imprescindível para que se tenham dados consistentes

também a partir do sistema e-Gestão;

14. Considerando que o TRT6 disponibiliza em seu sítio na internet

espaço específico para a divulgação das informações relacionadas

tão somente aos precatórios e às RPVs federais, recomenda-se

envidar esforços no desenvolvimento de mecanismos que tornem

acessíveis ao público em geral também as informações relativas às

RPVs estaduais e municipais;

15. Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à

valorização da diversidade e à promoção da igualdade de gênero,

tal como preconiza a Resolução n.º 255/2018 do CNJ, mormente

em um contexto de desequilíbrio na distribuição de cargos de

direção e assessoramento nas Varas do Trabalho, recomenda-se a

adoção de medidas que viabilizem o acesso à formação, o estímulo

à participação e o efetivo aproveitamento dos talentos das

servidoras;

16. Considerando o atendimento parcial à Resolução n.º 230/2016

do CNJ no tocante à acessibilidade, não obstante a promoção de

ampla capacitação acerca do tema, recomenda-se a ampliação da

programação e o acompanhamento da execução das metas anuais

por parte da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a

fim de, na medida da disponibilidade orçamentária, intensificar as

ações de adequação das instalações físicas do Tribunal, bem como

ampliar os recursos tecnológicos para acessibilidade de conteúdo

no portal do Tribunal na internet;

RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL:

1. Considerando que a Resolução n.º 233/2016 do CNJ determina

que o magistrado, na designação de perito, observe critério

equitativo para a nomeação dos profissionais constantes da lista

cadastrada junto ao Tribunal, recomenda-se dispensar especial

atenção, durante a atividade correicional, ao integral atendimento às

diretrizes fixadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ;

2. Considerando que, a despeito do notável incremento da

produtividade do primeiro grau de jurisdição, com importante

redução do acervo de processos pendentes de julgamento, o prazo

médio de duração dos processos na fase de conhecimento

apresenta-se elastecido, notadamente no que tange ao interstício

do ajuizamento da ação até a realização da primeira audiência, bem

como ao período compreendido entre a realização da primeira

audiência e o encerramento da instrução, recomenda-se a

intensificação dos esforços no sentido de obter a redução do tempo

médio de tramitação processual nas Varas do Trabalho da 6ª

Região, com especial atenção ao prazo para marcação da primeira

audiência e para o encerramento da instrução;

3. Considerando os índices relativos ao resíduo e ao prazo médio

na fase de execução em 2018, recomenda-se sensibilizar

magistrados e servidores para a importância do uso eficaz das

ferramentas de pesquisa patrimonial como meio de assegurar a

efetividade das execuções e, por consequência, incrementar a

produtividade e propiciar a redução do número de execuções

pendentes no âmbito da 6ª Região;

4. Considerando que não há unidade específica responsável pela

fiscalização das rotinas adotadas pelas VTs para a expedição e

processamento das RPVs estaduais e municipais, o que dificulta a

padronização dos procedimentos, fato inclusive objeto de

recomendação na ata correicional anterior, e visando ao controle

efetivo, centralizado e permanente das práticas adotadas pelas

diversas unidades jurisdicionais, recomenda-se adotar mecanismos
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de efetivo controle das RPVs estaduais e municipais expedidas

pelas VTs;

5. Considerando que, no âmbito do TRT6, os processos de

competência da Corregedoria Regional tramitam em autos físicos,

em contraposição a diversos TRTs que já utilizam o sistema PJe

para o processamento de Pedidos de Providência e Correições

Parciais,  recomenda-se  que, sopesadas as l imitações

operacionais, busque implementar a tramitação eletrônica dos

processos de sua competência, socorrendo-se, se preciso, do

compartilhamento de informações com as Corregedorias Regionais

que já utilizam o PJe;

6. Considerando que, em 22/1/2019, havia, na primeira instância,

1.407 processos distribuídos até 2014, sem prolação de sentença

de conhecimento – revelando-se, portanto, em tese, aptos para

julgamento –, recomenda-se intensificar os esforços conjuntos até

aqui empreendidos com as unidades judiciárias de primeira

instância, visando a pronta eliminação de tal resíduo.

IV - REGISTROS:

Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo.

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Desembargador Ivan

de Souza Valença Alves, o Vice-Presidente, Desembargador Valdir

José Silva de Carvalho, a Corregedora Regional, Desembargadora

Dione Nunes Furtado da Silva, bem como os Desembargadores

Eneida Melo Correia de Araújo, Gisane Barbosa de Araújo, Virgínia

Malta Canavarro, Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino,

Nise Pedroso Lins de Sousa, Diretora da EJUD6, Ruy Salathiel de

Albuquerque e Mello Ventura, Maria do Socorro Emerenciano, Fábio

André de Farias, Paulo Dias de Alcântara, Vice-Diretor da EJUD6 e

Gestor regional dos Programas “Trabalho Seguro” e de Combate ao

Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, José Luciano Alexo da

Silva, Carlos Eduardo Gomes Pugliesi, Ana Cláudia Petruccelli de

Lima e Solange Moura de Andrade; os Juízes Milton Gouveia da

Silva Filho, Gestor regional do Programa “Trabalho Seguro”, Maria

do Carmo Varejão Richlin, Roberta Corrêa de Araújo, Coordenadora

-Geral da EJUD6, Ana Cristina da Silva, Andrea Keust Bandeira de

Melo, Gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho

Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, Eduardo Henrique Brennand

Dornelas Câmara e José Adelmy da Silva Acioli; a Presidente da

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região -

AMATRA VI, Juíza Laura Cavalcanti de Morais Botelho,

acompanhada do 1º Vice-Presidente, Juiz Rodrigo Samico Carneiro,

e do Diretor de Prerrogativas, Juiz Leandro Fernandez Teixeira; o

advogado Vilberto Bezerra da Silva; a Presidente da Comissão de

Direito e Trabalho da OAB, Seccional de Pernambuco, Marina

Roma, acompanhada do Conselheiro Estadual Leonardo Camello

de Barros e dos seguintes membros da Comissão: João Amorim,

Vice-Presidente, Renata Valle, Secretária-Geral, Luana Oliveira,

Robson Domingues e Patrícia Caciquinho; o Presidente da

Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco – AATP,

Maximiano José Correia Maciel Neto, acompanhado dos advogados

Marcondes Sávio, Vice-Presidente, Leonardo Camello de Barros,

Secretário-Geral, Sílvia Nogueira e Fabiano Barbosa, Diretores. No

curso das audiências, foram discutidos assuntos diversos,

relacionados ao funcionamento do TRT6 nos primeiro e segundo

graus, inclusive quanto à sua estrutura e qualidade da prestação

jurisdicional. Durante a reunião com membros da atual direção da

AMATRA VI e magistrados de primeira instância, foram abordados

diversos pontos, a saber: (i) a celeridade e produtividade da Justiça

do Trabalho segundo os dados constantes do Relatório “Justiça em

Números”, anualmente divulgado pelo CNJ; (ii) o apoio do TRT6 ao

Projeto “Justiça e Cidadania”, dada a sua importância não só para a

Justiça do Trabalho, como também para toda a sociedade; (iii) os

desafios advindos a part ir  da promulgação da Emenda

Constitucional n.º 95/2016, por impactar sobremaneira no quadro já

deficitário de servidores das Varas do Trabalho, que, inclusive, pode

se agravar ainda mais a partir da proposta da reforma previdenciária

e o desencadeamento de novos pedidos de aposentadoria; (iv) a

estrutura das Varas do Trabalho e a importância das Escolas

Judiciais na implementação de políticas que estimulem a

qualificação de servidores, oferecendo-lhes cursos de capacitação;

(v) a importância dos CEJUSCs e do incentivo à política conciliatória

nas Varas do Trabalho e no TRT, aliado ao dever de observância ao

princípio do juiz natural e respeito à autonomia do juiz da causa; (vi)

o êxito do diálogo mantido entre o TRT e os juízes de primeiro grau

no cumprimento das determinações contidas na Resolução n.º 219

do CNJ; (vii) a política de atenção à questão de gênero na Justiça

do Trabalho; (viii) o impacto da Reforma Trabalhista na redução do

ajuizamento de novas demandas e a necessidade de redução do

prazo das audiências; (ix) estímulo à prolação de sentenças

líquidas; (x) o afastamento dos magistrados de suas atividades

judicantes em decorrência do acometimento de doenças,

especialmente as ligadas à saúde mental; (xi) a adesão de

servidores das Varas do Trabalho ao sistema de teletrabalho e o

desafio de garantir o pleno funcionamento das unidades sem

eventuais prejuízos aos jurisdicionados; (xii) a peculiaridade do

aumento significativo de novas demandas no âmbito das três Varas

do Trabalho de Ipojuca (região do Porto de Suape), desencadeada

pela paralisação de diversas empresas e demissão em massa de

empregados; e (xiii) a dificuldade para, em cumprimento aos

critérios definidos na Resolução n.º 106 do CNJ, aferir a

produtividade com vistas à promoção de juízes e acesso aos
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Tribunais Regionais. O Corregedor-Geral reuniu-se com os

Gestores regionais dos Programas "Combate ao Trabalho Infantil e

Estímulo à Aprendizagem" e "Trabalho Seguro", oportunidade em

que foram detalhadas ações empreendidas no ano de 2018. Os

Gestores externaram agradecimento à Comunicação Social do

CSJT pelo auxílio na criação e reprodução de materiais para

campanhas relacionadas aos referidos programas. Registraram o

intuito de expandir o Programa de Aprendizagem e de firmar

parceria com a Fundação de Atendimento Socioeducativo -

FUNASE/PE para abertura de turmas destinadas exclusivamente a

adolescentes em conflito com a lei. Especificamente quanto ao

Programa "Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem", foram

destacadas as seguintes ações: (i) implementação do Programa de

Aprendizagem; (ii) audiências públicas e eventos em escolas e

faculdades; (iii) visita de alunos de escolas municipais às

instalações do TRT6; e ( iv) realização do II Congresso

Pernambucano de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

Aprendizagem. Entre as iniciativas adotadas no âmbito do

Programa “Trabalho Seguro”, deu-se especial destaque à criação

da Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho – SIPAT,

a partir de demandas internas, especialmente em relação ao tema

do assédio no ambiente laboral, bem assim à realização do V

Congresso Pernambucano do Trabalho Seguro. Em audiência com

o Ministro Corregedor, a Presidente, advogados e demais

integrantes da Comissão de Direito do Trabalho realçaram a

importância da Justiça do Trabalho, porque célere e operosa.

Registraram o bom relacionamento mantido entre o TRT6 e

advogados e enalteceram a eficiência da Ouvidoria. Em seguida,

mostraram-se preocupados com a ausência de uniformidade de

procedimentos em relação às seguintes questões: (i) recebimento

de advogados por magistrados; (ii) prazo-limite para inscrição e

pedido de preferência com vistas à sustentação oral; e (iii) tempo

destinado à sustentação oral. A Comissão de Direito do Trabalho

afirmou que urge a criação, nos edifícios do TRT6, de um espaço

para as lactantes, inclusive com a disponibilização de fraldário.

Informou, por fim, que a OAB/PE promoverá audiências públicas

com o fim de divulgar e esclarecer ao jurisdicionado o papel

fundamental da Justiça do Trabalho na pacificação das relações de

trabalho, demonstrando, outrossim, sua eficiência e produtividade a

partir dos números estatísticos oficiais expostos e atualizados

mensalmente no sítio da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho. O Corregedor-Geral recebeu, em audiência, a direção da

Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco – AATP,

que registrou a cordialidade que pauta, em regra, a relação entre

advogados, servidores e magistrados do TRT6. Foi enaltecida a

produtividade e celeridade dos CEJUSCs e expostas algumas

preocupações da Associação quanto ao prazo elástico para a

realização da primeira audiência, para o exame das razões finais e

prolação da sentença. Enfatizou-se o recorrente problema de o

advogado dirigir-se às unidades das Varas do Trabalho e ser

surpreendido com a ausência de servidor para atendê-lo, em razão

de encontrar-se em regime de teletrabalho. Observou-se que urge a

uniformização de procedimentos não só para a liberação de alvarás,

mas também quanto à definição da base de cálculo do Imposto de

Renda, com a indicação correta do código de retenção e segundo

as diretrizes de normas e instruções expedidas pela Receita

Federal. Em visita à unidade física da EJUD6, instalada na sede do

TRT, o Corregedor-Geral conheceu as equipes de trabalho e de

coordenação. Foram apresentadas as propostas pedagógicas, os

principais eventos realizados no curso da atual gestão e abordados

diversos assuntos, com especial destaque para os cursos

ministrados pela EJUD6 no intuito de promover o amadurecimento

profissional e humano de magistrados e servidores, o êxito do

projeto “Escola Itinerante” na promoção de cursos e eventos na

jurisdição das Varas do Trabalho do interior e a exitosa realização

de congressos jurídicos internacionais compartilhados com as

Escolas Judiciais dos Tribunais Regionais do Trabalho da 13ª, 19ª e

21ª Regiões. O CEJUSC-JT do Recife, localizado no Fórum

Advogado José Barbosa de Araújo, recebeu a visita do Corregedor-

Geral, momento em que lhe foram apresentadas as instalações

físicas e a rotina de audiências, expondo-se os procedimentos e as

formas de submissão dos processos à tentativa de conciliação. O

Ministro Corregedor enfatizou, na oportunidade, a importância de se

manter uma política permanente de fortalecimento da cultura de

conciliação não só no âmbito dos CEJUSCs como também nas

Varas do Trabalho. Ressaltou que é imprescindível a observância

do princípio do juiz natural e que os referidos Centros não estejam

voltados apenas ao objetivo de incrementar o número de acordos,

mas que se atentem à qualidade das conciliações para que

produzam resultados satisfatórios para ambas as partes. O

Corregedor-Geral visitou as instalações do Centro de Educação

Comunitária e Social do Nordeste – CECOSNE, instituído pela

Congregação de Santa Dorotéia do Brasil. Em conversa com

Teresa Santoianni, Assistente Social, Monique C. Benevent,

Coordenadora Pedagógica, e Selda Cabral, Coordenadora da ONG

Moradia  e  Cidadania ,  teve conhec imento dos cursos

prof issional izantes desenvolvidos pelo Centro, tendo a

oportunidade, ainda, de conversar com as alunas do Projeto

“Costura Cidadã”, bem assim com os alunos do curso de padeiro. O

Ministro Corregedor esteve, ainda, na Comunidade do Alto da Mina,

localizada no Bairro dos Bultrins, em Olinda-PE, onde teve a

oportunidade de conhecer e assistir à apresentação da Orquestra
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de Câmara Alto da Mina, formada exclusivamente por crianças e

adolescentes da Comunidade. A Orquestra faz parte do projeto

social idealizado pelo Instituto Israel França e a Primeira Igreja

Batista dos Bultrins, tendo como principal objetivo afastar crianças e

adolescentes da criminalidade.

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO:

O M in i s t r o  Co r regedo r -Ge ra l  ag radece  a  t odos  os

Desembargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho

da 6ª Região, nas pessoas dos Excelentíssimos Desembargadores

Ivan de Souza Valença Alves, Presidente, Valdir José Silva de

Carvalho, Vice-Presidente, e Dione Nunes Furtado da Silva,

Corregedora Regional; aos Juízes do Trabalho da 6ª Região, nas

pessoas dos Excelentíssimos Juízes Laura Cavalcanti de Morais

Botelho, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do

Trabalho da 6ª Região - AMATRA 6, e Saulo Bosco Souza de

Medeiros, Juiz Auxiliar da Presidência; bem assim aos servidores,

nas pessoas de Wlademir de Souza Rolim, Diretor-Geral, Sérgio

Ricardo Batista Mello, Secretário-Geral da Presidência, Noêmia

Maria Gomes de Oliveira, Secretária da Corregedoria, João Adriano

Pinheiro de Sousa, Diretor da Secretaria de Tecnologia da

Informação, Henrique de Barros Saraiva Leão, Coordenador de

Sistemas da Secretaria de Tecnologia da Informação, Kátia Cristina

Amaral Carapeba Gibson, Coordenadora do Cerimonial da

Presidência, Karina de Possídio Marques Lustosa, Secretária do

Tribunal Pleno, Maria Luiza Duarte de Mello, Chefe de Gabinete da

Presidência, Marília Cavalcanti Rios Lacerda, Chefe de Gabinete da

Vice-Presidência, Glauco Moreira André, Chefe de Gabinete da

Corregedoria, Ricardo Hermes Linhares Rezende, substituto da

Secretária Executiva da EJUD6, Alexandre Batista, Chefe do Núcleo

de Relacionamento da Secretaria de Tecnologia da Informação,

Danielle Cristine de Andrade Fonseca, Chefe da Seção de Diárias e

Passagens, Cláudia Andrade Canuto de Oliveira Magalhães, Chefe

do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, Wilma Lúcia Silva,

Chefe do Núcleo de Precatório, Maria do Rosário Ribeiro de Oliveira

Barbosa, Chefe de Serviço do CEJUSC-JT - 2º Grau, Renatto

Marcello de Araújo Pinto, Chefe da Seção de Serviço Social,

Adriana Freire de Souza, Chefe do Setor de Gestão Socioambiental,

Maria Terezinha Pimentel de Souza, Chefe do Núcleo de Estatística

e Pesquisa, Isídio Cláudio Coelho Neto, Chefe substituto da Seção

de Extensão e Qualificação de Pessoal, Leonardo Luiz Melo

Machado, Chefe substituto do Núcleo de Comunicação Social,

Martha Mathilde Figueiredo de Aguiar, Secretária da 2ª Turma,

Sílvia Maria Araújo Lima, Assistente-Secretário do Gabinete da

Presidência, Maria Eduarda Cruz Ferreira Leite, servidora lotada na

Seção de Gestão Negocial do Sistema PJe, Valtelucio Dias de

Lacerda, servidor responsável pelo CEJUSC-JT do Recife, Flávio

Renato Couto Oliveira, servidor lotado na Secretaria de Informática,

Odenir de Vasconcelos Soares, servidor lotado na Ouvidoria,

Elysangela Vieira Santana de Freitas, assistente de gabinete

(fotógrafa), lotada no Núcleo de Comunicação, Sandra Maria de

Moura e Ana Cristina Melo, recepcionistas, Luiza Cristina de Souza

Pires, Auxiliar de Serviços Gerais, e Leonardo Raimundo da Silva

dos Anjos, garçom. Agradecimentos extensivos às equipes de

transporte e segurança, nas pessoas de Juliana Lima Bezerra,

Coordenadora de Segurança Institucional, Josué Pedro da Silva

Neto, Chefe da Seção de Segurança, Gaspar de Brito dos Santos,

Lael dos Santos Leal, Paulo das Graças Valongueiro, Rodrigo Hazin

do Nascimento, Petrus Barreto da Cunha, Luís Gustavo Araújo

Lima, Wagner Monteiro Sérvio e Washington Willians da Silva,

todos Agentes de Segurança Judiciária, e Gercino Freire de Oliveira

Filho, motorista, 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 LELIO

BENTES CORRÊA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo

Excelentíssimo Desembargador IVAN DE SOUZA VALENÇA

ALVES, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região,

e por mim, ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO, Diretor de Secretaria da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

Ministro LELIO BENTES CORRÊA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

Desembargador IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES

Presidente do TRT da 6ª Região

ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO

Diretor de Secretaria

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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Poder Judiciário 
Corregedoria Nacional de Justiça 

 
 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
Período: 21 a 25.01.2019 
 
 
Órgão Judicante: SECRETARIA DA PRIMEIRA TURMA 
 
 
Desembargador(a) Presidente da Órgão Judicante: MARIA DO SOCORRO SILVA 
EMERENCIANO 
 
 
 
1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
Quadro de Pessoal da unidade: 
 
Efetivos, Sem vínculo, Requisitados, Terceirizados e Estagiários Total 
 
1.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
 
Secretaria 1ª Turma 

 
ÁREA Cargo Função Total 

Efetivo Judiciária Analista FC-2 1 
Efetivo Administrativa Técnico FC-5 1 
Acompanhando 
cônjugue 

Judiciária Analista FC-2 1 

Requisitado Administrativa Técnico FC-5 1 
Sem vínculo Judiciária Secretária de 

Turma 
CJ-3 1 

   
1.3. Qual a carga horária de trabalho? 
Servidores com FC-2 dão 7horas e aqueles com FC-5 e CJ, 8 horas mais 1 para 
almoço. (Resolução Administrativa 01/2010). Podendo estes, entretanto, 
permanecer mais tempo, a depender da conclusão dos trabalhos.  
 
 
1.4. Há servidores em regime de tele trabalho (Resolução 227 – CNJ) na unidade? 
Não. 
 
 
1.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 
7:30 às 17:00horas (resolução administrativa 2/2017) 
 
1.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 
7:30 às 15:30horas. (Resolução Administrativa 06/2016). 
 
1.7. Há meta de produtividade fixada para cada um dos servidores? É diferenciada 
para o tele trabalho? 
Não. O trabalho na Secretaria é feito visando cumprir diariamente todos os 
prazos. Não existe tele trabalho na Secretaria. 
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1.8. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores na 
secretaria? 
Diariamente pela Secretária da Turma ao revisar cada pasta no próprio sistema. E 
a Exma. Desembargadora Presidente Maria do Socorro Silva Emerenciano, 
periodicamente, acompanha esse controle. 
 
2. SITUAÇÃO DO ACERVO 
 
 
2.1. Indicar, por classe, a quantidade de processos que se encontra em tramitação 
no Órgão Judicante. 
Dados colhidos em 21.01.2019 
 

Classe Físicos Eletrônicos Total  
Recurso 
Ordinário/Agravo de 
Petição 

46 1.233 1.279  

Agravo de Instrumento 3 36 39  
Recurso em Sentido 
Estrito 

0 0 0  

Mandado de Segurança 0 0 0  
Ação Rescisória 0 0 0  
Habeas Corpus   0 0 0  
 
2.2. Indicar a quantidade de processos/recursos conclusos aos integrantes do 
Órgão Judicante. 
11.681 Processos foram conclusos aos integrantes da 1ª Turma em 2018, incluindo 
os embargos Declaratórios e Agravos Regimentais). Dados colhidos do e-Gestão. 
 
2.3. Indicar a quantidade de processos que se encontram na secretaria 
judiciária.  
1.279 (sendo 46 Processos Físicos e 1.233 Eletrônicos). Dados colhidos em 21.01.2019 
 
2.4. Indicar a quantidade de processos remetidos ao Ministério Público/Defensoria 
Pública/órgão de origem e em carga com advogado. Dados colhidos do e-Gestão. 
AO MPT – 54 (sendo 46 eletrônicos e 8 físicos) 
AO ÓRGÃO DE ORIGEM/diligência – 74 (sendo 65 eletrônicos e 9 físicos) 
COM CARGA A ADVOGADO - 0 
 
2.5. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária por data de 
distribuição do recurso. Dados colhidos em 21.01.2019 
 
 

Número do Processo Data de distribuição do recurso 
 

1. 
0001566-29.2009.5.06.0006 

19.07.2013 

2. 
0000040-29.2013.5.06.0003 

06.08.2014 

3. 
0000391-05.2013.5.06.0002 

12.09.2014 

4. 
0001606-53.2012.5.06.0001 

22.09.2014 

5. 
00000382-31.2013.5.06.0006 

10.12.2014 

 
MOTIVO: ARE-791.932 DF e Resolução Administrativa 18/2014. (Processos que 
estavam sobrestados e, com a definição do STF sobre Call Center, foram 
encaminhados aos respectivos gabinetes, cujos votos já elaborados/liberados, 
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retornaram à Secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Processos de Juiz 
desconvocado Ibrahim Alves da Silva Filho. 
 
2.6. Considerando-se o último ato praticado, quantos processos estão paralisados 
há mais de 100 dias em secretaria? 
Nenhum processo paralisado há na Secretaria. 
 
 
2.7. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária pela data de 
entrada dos autos na unidade. Dados colhidos em 21.01.2019 
 

Número do Processo Data de entrada na secretaria 
 

1. 
0001008-76.2011.5.06.0020 

19.08.2018 

2. 
0083800-55.1995.5.06.0018 

17.09.2018 

3. 
0000800-88.2012.5.06.0010 

21.09.2018 

4. 
0000182-82.2012.5.06.0192 

09.10.2018 

5. 
0000584-45.2012.5.06.0005 

09.10.2018 

Todos foram julgados, publicados e estão aguardando prazo. 
 
2.8. Existem processos e recursos sobrestados (IRDR, IAC, Repetitivo, 
Repercussão Geral etc.) em secretaria? 
Não. 
 
2.9. Há processos envolvendo idosos ou menores? 
Sim 
 
2.10. Quantas petições estão pendentes de juntada? 
(0) 
2.11. Qual o prazo médio para a juntada de um documento aos autos? 
De imediato. 
2.12. Quantos processos se encontram nas seguintes fases processuais: 
 
 
 
 

Fase processual Físicos Eletrônicos Enumerar os 3 (três) mais antigos por situação* Total 
Aguardando distribuição 
 

X X X X 

Aguardando autuação 
 

X X X X 

Aguardando remessa dos 
autos 
 

X X X X 

Aguardando recebimento dos 
autos 
 

0 0 0 0 

Aguardando devolução de 
remessa externa 
 

0 0 0 0 

Aguardando publicação 
 

0 0 0 0 

Aguardando elaboração de 
expediente 
 

0 0 0 0 

Aguardando voto-vista 
 

0 4 Todos dentro do prazo 4 

Aguardando inclusão em 
pauta 
 

1 214 Processos do Desembargador Sergio 
Torres Teixeira que se encontra de férias e 
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do Juiz desconvocado Ibrahim Alves da 
Silva Filho 

Aguardando Sessão de 
Julgamento 

2 301 Pauta do dia 31.01.2019 (já publicada)  

Aguardando remessa a 
Tribunal Superior 

X X X X 

Aguardando certificar 
trânsito em julgado 

0 0 0 (todos dentro do prazo) 0 

Aguardando baixa dos autos 
 

0 0 0 0 

 
 
2.13. Quantos processos, em média, são pautados por sessão? E quantos, em média, 
são julgados por sessão? 
PAUTADOS EM MÉDIA POR SESSÃO: 200 
JULGADOS EM MÉDIA POR SESSÃO: 191 
 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
3.1. Sistema eletrônico 
 
3.1.1. Há processos físicos e eletrônicos na secretaria? Sim 
 
3.1.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? Não 
 
3.1.3. Qual(is) o(s) sistema(s) eletrônico(s) utilizado(s)? PJE, SIAJ-2, MALOTE 
DIGITAL, E-GESTÃO E CORREIO ELETRÔNICO. 
 
3.1.4. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a demanda quanto 
à presteza e celeridade? Sim. 
 
3.1.5. O sistema permite extrair relatórios gerenciais? Sim, mas não atende 100%. 
 
3.2. Organização da secretaria 
 
3.2.1. Qual a forma de distribuição dos processos e recursos para cumprimento dos 
atos? Há diferenciação por matéria? Na Secretaria não existe diferenciação por 
matéria. 
 
3.2.2. Há observância à ordem cronológica e aos processos com tramitação 
prioritária? Sim 
 
3.2.3. De que forma é feito esse controle? Há etiqueta na capa dos autos ou alerta 
no sistema? É colocado carimbo nos processos físicos e no Pje um alerta, além da 
organização automática do próprio sistema. 
 
3.2.4. Como a unidade se organiza para o cumprimento das medidas liminares? À 
mediada que vai chegando vai sendo cumprida. 
 
3.2.5. Há controle dos processos remetidos ao Ministério Público/Defensoria 
Pública/órgão de origem e em carga com advogado? Sim. 
 
3.2.6. Existe ferramenta que indique a extrapolação do prazo? Sim. Na aba 
expediente do Pje existe a indicação “fim do prazo”, entretanto, é necessário abrir 
um por um. 
 
3.2.7. Em caso de prazo extrapolado, como é feita a cobrança dos autos? Através 
de contato telefônico. 
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3.2.8. O que mais retarda o trâmite do processo na secretaria? Juiz desconvocado.  
 
3.2.9. Qual o critério para os processos serem pautados? À medida que vai 
chegando vão sendo pautados, excluindo-se, apenas, aqueles que o Desembargador 
se encontra de férias, licença médica ou Juiz de primeira instância por ter sido 
desconvocado. 
 
3.2.10. Como a secretaria atua em relação aos processos oriundos do plantão 
judiciário? Os ofícios requisitórios de informações são feitos pela secretaria do 
Órgão Judicante ou do plantão? Pelo Gabinete plantonista. 
 
3.2.11. Os gabinetes solicitam a remessa de processos/recursos 
conclusos à Secretaria Judiciária? Exporadicamente, com devolução imediata. 
 
3.2.12. Há alguma boa prática que esteja sendo utilizada pela Secretaria que tenha 
influenciado positivamente no trâmite dos processos/recursos? 
 
Sim. Com certeza, o andamento dos trabalhos nesta Secretaria sempre teve um 
excelente resultado devido à excelente convivência entre os servidores. Aqui nós 
somos uma verdadeira EQUIPE coesa e não apenas um GRUPO. Costuma-se 
preservar e incentivar o bem estar do servidor para que o mesmo execute suas 
atividades com prazer. Aqui não precisamos agendar reunião para discutir 
determinado assunto ou falar a respeito do trabalho, mas apenas reuniões 
“relâmpago”, e assim temos conseguido alcançar todos os objetivos. Informo, 
porém, que eventualmente, a Exma. Desembargadora Presidente se reúne com 
todos da Secretaria, sendo que o contato com a Secretária da Turma é diário. 
 
4. FLUXO DE PROCESSOS 
 
4.1. Há observância ao tempo de permanência do processo/recurso na secretaria? 
Sim. 
 
4.2. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos recebidos e dos 
baixados/encaminhados a outro órgão? Sim. 
 
4.3. Há servidor escalado para receber e devolver os autos aos gabinetes? Qual a 
forma utilizada? Rodízio. O servidor de plantão fica responsável. 
 
4.4. É da responsabilidade da Secretaria a publicação dos atos dos 
desembargadores (processos físicos e digitais)? Sim. 
 
4.4.1. Há processos aguardando publicação? Há quanto tempo? Não. 
 
4.5. Quais as providências adotadas visando a baixa dos autos após o julgamento? 
Qual o tempo médio para o processo ser baixado? 
PROCESSO FÍSICO – decorrido o prazo, 2 dias porque se espera chegar petição 
pelos correios; 
PROCESSO ELETRÔNICO – decorrido o prazo, no dia seguinte. 
 
Observação: Em 2018 o gabinete da Desembargadora Socorro Emerenciano 
cumpriu seus despachos. (Publicou e controlou prazos).  
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: 
 
Órgão Judicante: 2ª TURMA 
 
Desembargador(a) Presidente da Órgão Judicante: 

 
 
1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

1.1. Quadro de Pessoal da unidade: 
 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

04 0 0 0 0 5 

 
1.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

 
ÁREA Cargo Função Total 

Secretaria Judiciária Secretário de Turma 

Secretário Substituto 

Assistente Secretaria 

Assistente Secretaria 

CJ 3 

FC 5 

FC-2 

FC-2 

01 

01 

01 

01 

 
 

1.3. Qual a carga horária de trabalho?  08 horas diárias 
 

1.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 
unidade?  Não 
 

1.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 7:30 às 17:00 h 
 

1.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 7:30 às 17:00 h 
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1.7. Há meta de produtividade fixada para cada um dos servidores? É 
diferenciada para o teletrabalho? Não há 

 
1.8. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores 

na secretaria? Não há controle de produtividade fornecido pelos 
sistemas. Há a divisão de tarefas e verificação se estão sendo 
cumpridas a tempo e modo. 
 

 
2. SITUAÇÃO DO ACERVO 
 

2.1. Indicar, por classe, a quantidade de processos que se encontra em 
tramitação no Órgão Judicante. 
 

Classe Físicos Eletrônicos Total 
Recurso Ordinário 25 1088 1113 
Agravo de Instrumento 03 22     25 
Agravo de Petição 43 134    177 
Remessa Necessária - 13      13 
Recurso Ord.em Proc. Sumaríssimo - 124     124 
Medida Cautelar - 01       01 
Embargos de Declaração - 05       05 
Agravo Regimental 01 -       01 
     1459 

 
 
OBS.: Contagem manual. Não há relatórios gerenciais específicos 
para o levantamento em tela 
 
 

2.2. Indicar a quantidade de processos/recursos conclusos aos 
integrantes do Órgão Judicante. 

 
        O controle é feito pelos gabinetes 

 
2.3. Indicar a quantidade de processos que se encontram na secretaria 

judiciária.    1.459 
 

 
2.4. Indicar a quantidade de processos remetidos ao Ministério 

Público/Defensoria Pública/órgão de origem e em carga com 
advogado.  Carga com advogado 01 

 
 

2.5. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária por data 
de distribuição do recurso. 

 

Número do Processo Data de 
distribuição do 

recurso 
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1.RO 86-85.2013.5.06-0013 (Físico) 18/09/2014 
 
Obs.: Processo sobrestado aguardando julgamento de Embargos de 
Declaração pelo STF, pautado para o dia 20.02.2019 

 
2.6. Considerando-se o último ato praticado, quantos processos estão 

paralisados há mais de 100 dias em secretaria? 01 
 

2.7. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária pela data 
de entrada dos autos na unidade. 
 
 
OBS.: O acervo é composto por processos recebidos a partir de 
dezembro/2018 

 
Número do Processo Data de entrada 

na secretaria 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 
2.8. Existem processos e recursos sobrestados (IRDR, IAC, Repetitivo, 

Repercussão Geral etc.) em secretaria? Sim. Proc. AP Nº 399-
54.2010.5.06-0012 (Execução Provisória, aguardando julgamento 
pelo TST de RR e AIRR 

 
2.9. Há processos envolvendo idosos ou menores? Sim 

 
2.10. Quantas petições estão pendentes de juntada? Não há 

 
2.11. Qual o prazo médio para a juntada de um documento aos autos? 

Quando da chegada na secretaria 
 

2.12. Quantos processos se encontram nas seguintes fases processuais: 

Fase processual Físicos Eletrônicos Enumerar os 3 (três) mais antigos 
por situação* 

Aguardando distribuição    
Aguardando autuação    

Aguardando remessa dos autos    
Aguardando recebimento dos autos    
Aguardando devolução de remessa 

externa    

Aguardando publicação    
Aguardando elaboração de 

expediente    

Aguardando voto-vista    
Aguardando inclusão em pauta 06 95 RO-553-95.2017.5.06-0313 

Aguardando sessão de julgamento 29 351 RO-246-56.2018.5.06-0232 
Aguardando remessa a tribunal 

superior    
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Aguardando certificar trânsito em 
julgado    

Aguardando baixa dos autos    
 

2.13. Quantos processos, em média, são pautados por sessão? E 
quantos, em média, são julgados por sessão? Média de 200 
processos pautados; média de 198 processos julgados 

 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Há processos físicos e eletrônicos na secretaria? Sim 

 
3.1.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? Não 

 
3.1.3. Qual(is) o(s) sistema(s) eletrônico(s) utilizado(s)? SIAJ e e PJE 
 
3.1.4. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a 

demanda quanto à presteza e celeridade? Sim 
 

3.1.5. O sistema permite extrair relatórios gerenciais? O SIAJ 2 sim 
 

3.2. Organização da secretaria 
 

3.2.1. Qual a forma de distribuição dos processos e recursos para 
cumprimento dos atos? Há diferenciação por matéria? Não há 
 

3.2.2. Há observância à ordem cronológica e aos processos com 
tramitação prioritária? Sim 

 

3.2.3. De que forma é feito esse controle? Há etiqueta na capa dos 
autos ou alerta no sistema?Sim 

 

3.2.4. Como a unidade se organiza para o cumprimento das medidas 
liminares?Aguardando a chegada na secretaria 

 

3.2.5. Há controle dos processos remetidos ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/órgão de origem e em carga com 
advogado? Sim 

 

3.2.6. Existe ferramenta que indique a extrapolação do prazo? No PJE, 
o sistema sinaliza prazo vencido – diligência. APENAS. O 
controle é feito manualmente pelo servidor. Para advogado, o 
SIAJ 2 possui relatório de processos com carga em atraso 

 

Anexo 3 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 4



3.2.7. Em caso de prazo extrapolado, como é feita a cobrança dos 
autos? Intimação e Mandado 

 

3.2.8. O que mais retarda o trâmite do processo na secretaria? Não há 
esse problema na secretaria da 2ª Turma 

 

3.2.9. Qual o critério para os processos serem pautados? Chegada 
imediata na secretaria e inclusão na primeira pauta aberta 

 
3.2.10. Como a secretaria atua em relação aos processos oriundos do 

plantão judiciário? Os ofícios requisitórios de informações são 
feitos pela secretaria do Órgão Judicante ou do plantão? A 
secretaria não atua no plantão judiciário e sim os gabinetes 

 
3.2.11. Os gabinetes solicitam a remessa de processos/recursos 

conclusos à secretaria judiciária? Sim 
 

3.2.12. Há alguma boa prática que esteja sendo utilizada pela Secretaria 
que tenha influenciado positivamente no trâmite dos 
processos/recursos? As sessões nas modalidades presencial e 
eletrônica; assinatura imediata dos acórdãos pelos 
Desembargadores e publicação igualmente imediata. 

 
 

4. FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Há observância ao tempo de permanência do processo/recurso na 

secretaria?Sim 
 

4.2. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos recebidos e 
dos baixados/encaminhados a outro órgão? Não 

 
4.3. Há servidor escalado para receber e devolver os autos aos 

gabinetes? Qual a forma utilizada? Todos os servidores 
 

4.4. É da responsabilidade da Secretaria a publicação dos atos dos 
desembargadores (processos físicos e digitais)?Sim 
 
4.4.1. Há processos aguardando publicação? Há quanto tempo? Não 

 
4.5. Quais as providências adotadas visando a baixa dos autos após o 

julgamento? Qual o tempo médio para o processo ser baixado? 
Exaurido o prazo recursal, há baixa imediata dos autos. 
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Poder Judiciário 
Corregedoria Nacional de Justiça 

 
 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
Período da Inspeção: 21 a 25.01.2019 (concluído em 24.01.2019) 
 
 
Órgão Judicante: SECRETARIA DA 3ª TURMA 
 
 
Desembargador Presidente da Órgão Judicante: RUY SALATHIEL DE 
ALBUQUERQUE E MELLO VENTURA 
 
 
 
1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 
Quadro de Pessoal da unidade: 
 
Efetivos, Sem vínculo, Requisitados, Terceirizados e Estagiários Total 
 
1.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
 
Secretaria 3ª Turma 

 
ÁREA Cargo Função Total 

Efetivo Administrativa Técnico FC 2 02 
Efetivo Administrativa Técnico FC 5 02 
Efetivo Administrativa Técnico CJ3 01 

 
 
1.3. Qual a carga horária de trabalho? 
 

Resposta: 

FC-2 - 7horas 

FC-5 e CJ3 - 8 horas 

 
1.4. Há servidores em regime de tele trabalho (Resolução 227 – CNJ) na unidade? 
 

Resposta: Não. 

 
1.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 
 

Resposta: Das 7:30 às 17:00 hs 

 
1.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 
 

Resposta: Das 7:30 às 15:30 hs 

 
1.7. Há meta de produtividade fixada para cada um dos servidores? É diferenciada 
para o tele trabalho? 
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Resposta: Não há tele trabalho nesta Secretaria. A meta de trabalho é dar conta 

das demandas diariamente, visando manter os prazos processuais sempre em dia. 

 
1.8. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores na 
secretaria? 
A Secretária faz o levantamento diário, avalia as prioridades das demandas e 
distribui para todos os servidores da Turma. O objetivo é dar conta de todas as 
demandas do dia. 
 
 
2. SITUAÇÃO DO ACERVO 
 
 
2.1. Indicar, por classe, a quantidade de processos que se encontra em tramitação 
no Órgão Judicante. 
 
 

Classe Físicos Eletrônicos Total 
Agravo de Instrumento 01 24 25 
Agravo de Petição 45 59 104 
Recurso Ordinário 68 994 1062 
Recurso Ordinário Sumaríssimo  103 103 
Remessa Necessária  11 11 
 
 
2.2. Indicar a quantidade de processos/recursos conclusos aos integrantes do 
Órgão Judicante. 
 

Resposta: 9.280 
 
2.3. Indicar a quantidade de processos que se encontram na secretaria 
judiciária. 
 

Resposta: Em 23/01/2019, às 10:30hs a Secretaria da 3ª Turma tem 114 processos 

físicos e 1191 processos eletrônicos.  

 
2.4. Indicar a quantidade de processos remetidos ao Ministério Público/Defensoria 
Pública/órgão de origem e em carga com advogado. 
 

Resposta:  
 
AO MPT – 37 processos 
Informamos que a coleta deste item foi realizada com base no PJe. 
 
AO ÓRGÃO DE ORIGEM – A baixa dos processos eletrônicos ao 1ª grau, para 
cumprimento de diligência, é realizada pelos Gabinetes. 
 
COM CARGA A ADVOGADO - 0 
 
 
2.5. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária por data de 
distribuição do recurso. 
 

Número do Processo *Data de distribuição do recurso 
 

0000273-11.2013.5.06.0008 17/10/2014 
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0001068-36.2012.5.06.0013 

 
10/09/2015 

0001280-46.2010.5.06.0007 
 

24/10/2014 

0001357-84.2012.5.06.0007 
 

17/12/2014 

0001873-74.2012.5.06.0017 
 

13/11/2014 

* Os processos relacionados no quadro acima encontravam-se sobrestados até 
dezembro/2018. Informamos ainda, que os mesmos estão incluídos na pauta de 
julgamento de 28/01/2019.  
 
2.6. Considerando-se o último ato praticado, quantos processos estão paralisados 
há mais de 100 dias em secretaria? 
 

Resposta: 34 processos. Todos sobrestados. 
 
2.7. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária pela data de 
entrada dos autos na unidade. 
 

Número do Processo Data de entrada 
na secretaria 

 
AP  0013800-44.2008.5.06.0351 07.05.2018 
RO  0036600-31.2008.5.06.0007 04.11.2014 
AP  0000191-23.2010.5.06.0351 05.03.2018 
RO  0000582-70-2010.5.06.0191 04.10.2017 
RO  0002516-26.2011.5.06.0192 16.08.2017 
 
* Os processos listados estão sobrestados. 
 
2.8. Existem processos e recursos sobrestados (IRDR, IAC, Repetitivo, 
Repercussão Geral etc.) em secretaria? 
 

Resposta: Sim 
 
2.9. Há processos envolvendo idosos ou menores? 
 

Resposta: Sim 
 
2.10. Quantas petições estão pendentes de juntada? 
 

Resposta: Nenhuma 
 
2.11. Qual o prazo médio para a juntada de um documento aos autos? 
 

Resposta: Não há. As petições são juntadas no mesmo dia ou, no máximo, no dia 
seguinte, a depender do horário. 
 
2.12. Quantos processos se encontram nas seguintes fases processuais: 
 

Fase processual Físicos Eletrônicos Enumerar os 3 (três) mais antigos por situação* Total 
Aguardando inclusão em 
pauta ou sessão 

23 98 - AP - 0041200-75.2007.5.06.0122 
- RO - 0001143-47.2013.5.06.0011 
- RO - 0001245-93.2013.5.06.0003 

121 

Aguardando sessão de 
julgamento 

13 553 - ReeNec 0001785-96.2017.5.06.0005 
- RO 0000469-34.2016.5.06.0021 
- RO 0000439-52.2018.5.06.0401 

566 

Aguardando término dos 
prazos (diligência) 

06 11 - RO 0000639-51.2016.5.06.0103 
- AIRO 0000901-58.2016.5.06.0181 

17 
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- RO 0000543-51.2016.5.06.0001 
Aguardando vista - 08 - AP 0001574-23.2014.5.06.0019 

- RO 0001026-10.2014.5.06.0015 
- RO 0000591-86.2016.5.06.0008 

08 

Aguardar prazo de recurso 40 504 - RO 0000508-54.2017.5.06.0002 
- RO 0000779-82.2016.5.06.0201 
- RO 0000361-03.2017.5.06.0172 

544 

Análise de Secretaria - 01 - RO 0000249-29.2013.5.06.0122 
 

01 

Assinar acórdão 06 65 - RO 0001172-45.2014.5.06.0017 
- RO 0000673-32.2017.5.06.0122 
- RO 0000975-16.2017.5.06.0331 

71 

Minutar dispositivo sessão - 10 - AP 0001830-03.2015.5.06.0351 
- RO 0000445-48.2016.5.06.0007 
- RO 0000326-15.2015.5.06.0010 

10 

 
 
2.13. Quantos processos, em média, são pautados por sessão? E quantos, em média, 
são julgados por sessão? 
 

Resposta: 
 
Média dos processos PAUTADOS por sessão: 144 
Média dos processos JULGADOS por sessão: 173 
 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
3.1. Sistema eletrônico 
 
3.1.1. Há processos físicos e eletrônicos na secretaria? 
 

Resposta: Sim 
 
3.1.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? 
 

Resposta: A metodologia não é a mesma, porque diz respeito à própria natureza 
deles. As tarefas são as mesmas, porém realizadas de forma diferente. Mas a 
finalidade é igualmente alcançada. 
 
3.1.3. Qual(is) o(s) sistema(s) eletrônico(s) utilizado(s)? 
 

Resposta: PJE, SIAJ-2, E-GESTÃO, MALOTE DIGITAL E CORREIO 
ELETRÔNICO 
 
3.1.4. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a demanda quanto 
à presteza e celeridade? 
 

Resposta: Sim 
 
3.1.5. O sistema permite extrair relatórios gerenciais? 
 

Resposta: Sim, porém os relatórios são limitados. 
 
3.2. Organização da secretaria 
 
3.2.1. Qual a forma de distribuição dos processos e recursos para cumprimento dos 
atos? Há diferenciação por matéria? 
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Resposta: Não há distinção. A menos que seja um processo que exija mais 
celeridade, como nos casos dos processos extrapauta. 
 
 
3.2.2. Há observância à ordem cronológica e aos processos com tramitação 
prioritária? 
 

Resposta: Sim 
 
3.2.3. De que forma é feito esse controle? Há etiqueta na capa dos autos ou alerta 
no sistema? 
 

Resposta: É colocado carimbo nos processos físicos e no Pje um alerta, além da 
organização automática do próprio sistema. 
 
3.2.4. Como a unidade se organiza para o cumprimento das medidas liminares? 
 

Resposta: Como dito no item 3.2.1., estas situações configuram uma das exceções. 
E como tal, são cumpridas com prioridade. 
 
3.2.5. Há controle dos processos remetidos ao Ministério Público/Defensoria 
Pública/órgão de origem e em carga com advogado? 
 

Resposta: Sim 
 
3.2.6. Existe ferramenta que indique a extrapolação do prazo? 
 

Resposta: Sim 
 
3.2.7. Em caso de prazo extrapolado, como é feita a cobrança dos autos? 
 

Resposta: Cobramos por contato telefônico 
 
3.2.8. O que mais retarda o trâmite do processo na secretaria? 
 

Resposta: Quando Juízes desconvocados demoram julgar processos pendentes e 
também quando é necessário notificar partes por correios, cartas precatórias e 
cartas de ordem. 
 
3.2.9. Qual o critério para os processos serem pautados? 
 

Resposta: Incluímos os processos pendentes de pauta, respeitando o limite de 70 
processos para cada magistrado relator (em exercício) e dando preferência aos 
processos com tramitação preferencial. 
 
3.2.10. Como a secretaria atua em relação aos processos oriundos do plantão 
judiciário? 
 

Resposta: É o gabinete do desembargador plantonista que realiza as diligências 
urgentes necessárias. 
 
3.2.11. Os gabinetes solicitam a remessa de processos/recursos conclusos à 
Secretaria Judiciária? 
 

Resposta: Raramente acontece. 
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3.2.12. Há alguma boa prática que esteja sendo utilizada pela Secretaria que tenha 
influenciado positivamente no trâmite dos processos/recursos? 
 

Resposta: Temos um controle interno de contagem de processos julgados, no Excel, 
por classe, magistrado e sessão, que auxilia na avaliação das inconsistência do E-
Gestão. 
 
 
4. FLUXO DE PROCESSOS 
 
4.1. Há observância ao tempo de permanência do processo/recurso na secretaria?  

Resposta: Sim 
 
4.2. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos recebidos e dos 
baixados/encaminhados a outro órgão? 
 

Resposta: Sim 
 
4.3. Há servidor escalado para receber e devolver os autos aos gabinetes? 
 

Resposta: Não. Todos são capacitados e realizam estas tarefas. 
 
4.4. É da responsabilidade da Secretaria a publicação dos atos dos 
desembargadores (processos físicos e digitais)? 
 

Resposta: Sim 
 
4.4.1. Há processos aguardando publicação? Há quanto tempo? 
 

Resposta: Sim. Os únicos são 47 processos assinados hoje. 
 
4.5. Quais as providências adotadas visando a baixa dos autos após o julgamento? 
Qual o tempo médio para o processo ser baixado? 
 

Resposta:  
 
PROCESSOS FÍSICOS – três dias após o decurso do prazo, porque aguardamos 
petições que porventura cheguem pelos correios; 
PROCESSOS ELETRÔNICOS –no dia seguinte do decurso do prazo 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: 07 a 23 de janeiro de 2019. 
 
Órgão Judicante: SECRETARIA DA 4ª TURMA 
 
Desembargador(a) Presidente da Órgão Judicante: GISANE BARBOSA DE 
ARAÚJO 

 
 
1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

1.1. Quadro de Pessoal da unidade: 
 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

      

5 0 0 0 0 5 
      

 
1.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

 
ÁREA  Cargo Função Total 

 

 

Secretaria Judiciária 

 

Secretário de Turma 

Secretária Substituta 

Assistente de Secretaria 

Assistente de Secretaria 

CJ 3 

FC 5 

FC 5 

FC 2 

1 

1 

1 

2 

 
 

1.3. Qual a carga horária de trabalho? 8 horas diárias 
 

 
1.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 

unidade? Não 
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1.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 7:30 às 17 

horas 
 

1.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 7:30 às 17 horas 
(atendimento telefônico e presencial, se houver). 

 
1.7. Há meta de produtividade fixada para cada um dos servidores? É 

diferenciada para o teletrabalho? Não. 
 

1.8. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores 
na secretaria? Pelo secretário turmário, através dos sistemas (PJe e 
SIAJ2). 
 

 
2. SITUAÇÃO DO ACERVO 
 

2.1. Indicar, por classe, a quantidade de processos que se encontra em 
tramitação no Órgão Judicante. Os sistemas e-Gestão, PJe e SIAJ2 
não fornecem os dados processuais requeridos, ou seja, segundo sua 
classe processual. 
 

Classe Físicos Eletrônicos Total 
Recurso Ordinário    
Agravo de Instrumento    
Recurso em Sentido Estrito 0 0 0 
Mandado de Segurança 0 0 0 
Ação Rescisória 0 0 0 
Habeas Corpus 0 0 0 
Agravo de Petição    
    
    

 
2.2. Indicar a quantidade de processos/recursos conclusos aos 

integrantes do Órgão Judicante. - 
 

2.3. Indicar a quantidade de processos que se encontram na secretaria 
judiciária. 60 processos físicos e 1648 eletrônicos 

 
2.4. Indicar a quantidade de processos remetidos ao Ministério 

Público/Defensoria Pública/órgão de origem e em carga com 
advogado. Há 28 processos eletrônicos aguardando parecer do MPT. 
 

2.5. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária por data 
de distribuição do recurso. 

Número do Processo Data de 
distribuição do 

recurso 
1. RO 0000957-53.2010.5.06.0003 05/12/2014 
2. RO 0000862-83.2011.5.06.0004 22/07/2015 
3. RO 0000991-43.2011.5.06.0019 21/10/2014 
4. RO 0000523-51.2012.5.06.0017 19/09/2014 
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5. RO 0000766-43.2012.5.06.0001 09/07/2014 
 

 
2.6. Considerando-se o último ato praticado, quantos processos estão 

paralisados há mais de 100 dias em secretaria? Há 22 processos 
físicos e 23 eletrônicos sobrestados. 

 
2.7. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária pela data 

de entrada dos autos na unidade. 
 

Número do Processo Data de entrada 
na secretaria 

1. RO 0000957-53.2010.5.06.0003 19/12/2014 
2. RO 0000862-83.2011.5.06.0004 20/08/2015 
3. RO 0000991-43.2011.5.06.0019 07/11/2014 
4. RO 0000523-51.2012.5.06.0017 0710/2014 
5. RO 0000766-43.2012.5.06.0001 27/11/2014 

 
2.8. Existem processos e recursos sobrestados (IRDR, IAC, Repetitivo, 

Repercussão Geral etc.) em secretaria? 
 

2.9. Há processos envolvendo idosos ou menores? Sim. 
 

2.10. Quantas petições estão pendentes de juntada? Nenhuma. 
 

2.11. Qual o prazo médio para a juntada de um documento aos autos? 
Imediatamente à sua recepção na Secretaria. 

 
2.12. Quantos processos se encontram nas seguintes fases processuais: 

Fase processual Físicos Eletrônicos Enumerar os 3 (três) mais antigos 
por situação* 

Aguardando distribuição - - - 
Aguardando autuação - - - 

Aguardando remessa dos autos - - - 
Aguardando recebimento dos autos - - - 
Aguardando devolução de remessa 

externa - - - 

Aguardando publicação - - - 
Aguardando elaboração de 

expediente - - - 

Aguardando voto-vista - 01 RO 0000759-77.2015.5.06.0023 
Aguardando inclusão em pauta - - - 

Aguardando sessão de julgamento 14 509 
RO 0000094-02.2017.5.06.0311 
RO 0000273-36.2018.5.06.0331 
RO 0001444-10.2016.5.06.0004 

Aguardando remessa a tribunal 
superior - - - 

Aguardando certificar trânsito em 
julgado - - - 

Aguardando baixa dos autos - - - 
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1.1. Quantos processos, em média, são pautados por sessão? 200 
processos. E quantos, em média, são julgados por sessão? 190 
processos. 

 
 

2. METODOLOGIA DE TRABALHO 
2.1. Sistema eletrônico 

 
2.1.1. Há processos físicos e eletrônicos na secretaria? Sim. 

 
2.1.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? As 

diferenças referem-se a alguns procedimentos, incabíveis nos 
processos eletrônicos e vice-versa, de acordo com o programa PJE. 

 
2.1.3. Qual(is) o(s) sistema(s) eletrônico(s) utilizado(s)? PJE e SIAJ 2. 
 
2.1.4. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a 

demanda quanto à presteza e celeridade? Sim. 
 

2.1.5. O sistema permite extrair relatórios gerenciais? Sim. 
 

2.2. Organização da secretaria 
 

2.2.1. Qual a forma de distribuição dos processos e recursos para 
cumprimento dos atos? Os atos são cumpridos de imediato. Há 
diferenciação por matéria? Não. 
 

2.2.2. Há observância à ordem cronológica e aos processos com 
tramitação prioritária? Sim. 

 

2.2.3. De que forma é feito esse controle? Há etiqueta na capa dos 
autos ou alerta no sistema? Verificando os processos visualmente. 
Sim. 

 

2.2.4. Como a unidade se organiza para o cumprimento das medidas 
liminares? Imediatamente. 

 

2.2.5. Há controle dos processos remetidos ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/órgão de origem e em carga com 
advogado? Sim. 

 

2.2.6. Existe ferramenta que indique a extrapolação do prazo? Sim. 
 

2.2.7. Em caso de prazo extrapolado, como é feita a cobrança dos 
autos? Por meio de contato telefônico e/ou e-mail. 
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2.2.8. O que mais retarda o trâmite do processo na secretaria? O 
aumento do volume de processos. 

 

2.2.9. Qual o critério para os processos serem pautados? São 
incluídos imediatamente na próxima pauta aberta, a depender da 
participação do Relator (férias, convocações, licenças). 

 
2.2.10. Como a secretaria atua em relação aos processos oriundos do 

plantão judiciário? Os ofícios requisitórios de informações são 
feitos pela secretaria do Órgão Judicante ou do plantão? - 

 
2.2.11. Os gabinetes solicitam a remessa de processos/recursos 

conclusos à secretaria judiciária? Sim. 
 

2.2.12. Há alguma boa prática que esteja sendo utilizada pela Secretaria 
que tenha influenciado positivamente no trâmite dos 
processos/recursos? Sim: o acompanhamento estatístico dos 
dados processuais. 

 
 

3. FLUXO DE PROCESSOS 
3.1. Há observância ao tempo de permanência do processo/recurso na 

secretaria? Sim. 
 

3.2. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos recebidos e 
dos baixados/encaminhados a outro órgão? Sim. Há também o 
controle diário do acervo. 

 
3.3. Há servidor escalado para receber e devolver os autos aos 

gabinetes? Qual a forma utilizada? Todos os servidores recebem e 
devolvem processos ao gabinetes. 

 
3.4. É da responsabilidade da Secretaria a publicação dos atos dos 

desembargadores (processos físicos e digitais)? Sim. 
 
4.4.1. Há processos aguardando publicação? Não. Os acórdãos são 

publicados imediatamente após a assinatura do acórdão. 
 

4.5. Quais as providências adotadas visando a baixa dos autos após o 
julgamento? Qual o tempo médio para o processo ser baixado? Os 
processos são baixados diariamente, concluído o trânsito em julgado. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 

Período: 21 a 25 de janeiro de 2019. 
 
 

Unidade Inspecionada: GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL 

 

 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Corregedora Regional: Desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva. 

1.2. Órgãos de atuação: 70 (setenta) Varas do Trabalho do Estado de 
Pernambuco; 2 (dois) Postos Avançados da Justiça do Trabalho – PAJT (Termos 
Judiciários) instalados em Floresta e Sertânia, CEJUSCs de Recife, Olinda e 
Jaboatão dos Guararapes; e 4 (quatro) Unidades vinculadas à Corregedoria, quais 
sejam: Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais do Recife, Distribuição dos 
Feitos do Recife, Seção de Hasta Pública, e Núcleo de Pesquisa Patrimonial. 

 
1.3. Tempo de atuação do (a) magistrado (a) na Corregedoria: 2 anos – 
fevereiro de 2017 a fevereiro de 2019. 

 
1.4. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos últimos 12 
meses. 
 
a) Férias: 8/6/2018 a 7/7/2018 
b) Licença: não usufruída 
c) Folga compensatória de plantão: não usufruída 

Anexo 6 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 1



 

1.5. Juiz auxiliar: 
Magistrado Atribuições Nº de assessores 

 

 

 

Gilvanildo de 
Araújo Lima 

- Assessorar diretamente a Corregedora 
Regional no planejamento, coordenação e 
supervisão dos serviços da unidade, bem 
como nas atividades, programas e projetos 
do Tribunal, de competência da 
Corregedoria;  
 
- Emitir pareceres em matéria administrativa 
de competência da Corregedoria Regional 
quando solicitado pela Corregedora; 
 
- Realizar pesquisa e pareceres, bem assim 
revisão de expedientes e minutas de normas 
da competência da Corregedoria;  
 
- Participar de comitês relativos ao Processo 
Judicial Eletrônico, E-Gestão, Governança e 
de Segurança Institucional;  
 
- Auxiliar em dúvidas procedimentais; 
 
- Acompanhar o trabalho dos Juízes 
Substitutos, da Distribuição de Mandados 
Judiciais e da Seção de Hasta Pública; e  
 
- Atender a autoridades, advogados, partes e 
servidores. 

 Todos os servidores 
que atuam na 
Corregedoria 
prestam auxílio ao 
Juiz Auxiliar quando 
necessário, no 
entanto, o Chefe de 
Gabinete lhe presta 
assistência direta.  

 

1.6. Quadro de Pessoal do Gabinete da Corregedoria e das unidades 
diretamente vinculadas: 

 
Unida-

de 
Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiá-

rios 
Total 

Gabine-
te da 

Corre-
gedoria 

06 -- -- -- -- 06 

Gabine-
te da 

Desem- 
barga-
dora 

10 -- -- -- -- 10 
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1.7. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
ÁREAS Cargo em 

comissão 
Função comissionada, 

Gabinete da 

Corregedoria 

01 05 

Gabinete da 

Desembargadora 

03 07 

Total 04 12 

  

1.8.  Qual a carga horária de trabalho? Oito horas diárias, com observância ao 
intervalo intrajornada de 1 hora, com jornada de 7h às 16h ou das 8h às 17h, de 
modo a garantir a continuidade das atividades no horário de atendimento aos 
públicos interno e externo.  

 
1.9. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? Das 7h às 17h. 

 
1.10. Qual o horário de atendimento ao público externo? Das 8h às 17h. 

 
1.11. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 
unidade? Não, em razão da natureza das atividades, e da necessidade de 
atendimento aos públicos interno e externo.  

 
1.12. Como é realizada a divisão do trabalho na Corregedoria? De acordo com 
as atribuições inerentes à unidade, faz-se a distribuição da força de trabalho. Indica-
se um servidor responsável para cada setor, e um substituto, de modo a garantir a 
continuidade dos serviços. Há uma equipe fixa para realização das correições 
(ordinária e extraordinária) com a seguinte composição: Secretária da Corregedoria 
(responsável pela coordenação dos trabalhos), Assessora do Gabinete da 
Desembargadora e três servidores (auxílio na coleta de dados estatísticos e na 
verificação de autos físicos e eletrônicos). Na secretaria, existem sete setores que se 
dedicam às seguintes atividades: a) controle da movimentação dos juízes 
substitutos, zoneamento e escala de férias (Assessora do gabinete e um servidor); 
b) concessão de diárias aos juízes substitutos (um servidor e substituto eventual); c) 
férias, afastamentos e plantões dos juízes de primeiro grau (um servidor e substituto 
eventual); d) expedição e digitalização de ofícios e notificações, publicação de atos, 
remessa de processos físicos às Varas do Trabalho, acompanhamento de prazos e 
atendimento inicial (três servidores); e) controle da produtividade dos juízes de 
primeiro grau, com cobrança de sentenças em atraso e da apresentação de 
cronograma (visando à redução do montante identificado de acordo com as normas 
internas), e atendimento aos jurisdicionados quanto à solicitação de prolação de 
sentença com prazo vencido (Secretária da Corregedoria e dois servidores); f) 
controle e apuração dos dados para pagamento da Gratificação por Exercício 
Cumulativo de Jurisdição – GECJ ao juiz de primeiro grau (um servidor e um 
substituto eventual); e g) assessoramento quanto à formalização, tramitação e 
minutas pertinentes à apreciação de pedido de providência, reclamação disciplinar, 
reclamação correicional, proposição de abertura de processo administrativo 
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disciplinar, atos normativos e processos de promoção e vitaliciamento (Secretária da 
Corregedoria, Assessora do Gabinete e Chefe de Gabinete). 

  
1.13. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos servidores? 
Diferenciada para o teletrabalho? A produtividade do servidor decorre das 
solicitações do público interno e externo, sendo exigido o cumprimento das 
atividades em prazo razoável proporcional à demanda, se não houver outro previsto 
em normas internas. Como cada setor tem atribuições específicas, procura-se 
equilibrar a força de trabalho, quanto à produtividade, de acordo com o quantitativo e 
a complexidade das atribuições. Pela natureza da finalidade da Corregedoria 
Regional, não se adota o regime de teletrabalho com os servidores da unidade. 

 
1.14. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores? A 
supervisão dos serviços da secretaria e da produtividade dos servidores ocorre - 
mediante orientação da Corregedora Regional - pela Secretária da Corregedoria, e, 
quando de sua ausência (em face da participação nas correições ordinárias ou de 
afastamentos eventuais) pelos Assessores e Chefe de Gabinete da 
Desembargadora. 

 
1.15.   Há equipamento que permita realizar videochamada por meio do 
sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional? Segundo informado 
pelo Diretor da Secretaria de Tecnologia de Informação deste Tribunal, em 
18/1/2019, “este Regional conta com equipamentos necessários para realização de 
teleconferência junto ao CNJ. Para videoconferências com um público maior, as 
salas de sessões e de reuniões da Presidência poderão ser utilizadas, sendo 
necessário somente o agendamento com esta Secretaria, para preparação e testes 
dos equipamentos. Para reuniões remotas com o magistrado, os notebooks 
disponibilizados pelo Tribunal estão preparados com câmara, microfone e alto-
falantes internos, com configuração adequada para a realização de 
vídeoconferências.”  

 
1.16. O provimento 75 da Corregedoria Nacional de Justiça está sendo 
implementado? No PROAD n.º 20.821/2018, tratou-se sobre a solicitação de 
providências para cumprimento do Provimento 75 do Conselho Nacional de Justiça, 
considerando que depende da aquisição de equipamentos e de providências 
administrativas, cuja iniciativa se encontra na esfera de competência do Presidente 
deste Regional, o que acarretou despacho de sua lavra, em 9/10/2018, do seguinte 
teor: “Considerando os esclarecimentos prestados neste expediente, mormente 
quanto à falta de tempo hábil para aquisição dos equipamentos e insuficiência de 
orçamento disponível para tanto, acolho a sugestão do diretor da Secretaria de 
Tecnologia da Informação desta Corte, no sentido de utilizar os notebooks que foram 
recentemente substituídos no Regional, para atendimento ao disposto no 
Provimento n.º 75 da Corregedoria Nacional de Justiça. Sendo assim, designo a 3ª 
VT Recife, 1.ª VT Jaboatão, 2ª VT Goiana 1ª VT Caruaru e a 2ª VT Petrolina, para 
execução dos testes de operacionalidade do sistema, nos termos do art. 3º do 
Provimento n. 75, CNJ. Encaminhe-se à STI para providências, no prazo de 15 
dias. A Secretaria de Tecnologia da Informação deverá, de igual modo, diligenciar 
no sentido de atender às exigências contidas no art. 2º do normativo em tela, bem 
como indicar à Presidência se houve êxito na execução dos testes operacionais nas 
Varas do Trabalho mencionadas, para só então, estender o processo de 
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implantação do sistema às demais Unidades Jurisdicionais do TRT 6.ª Região. 
Cópia (digitalizada) à 3ª VT do Recife, à 1ª VT Jaboatão, à 2ª VT Goiana, à 1.ª VT 
Caruaru e à 2ª VT Petrolina, para ciência quanto à designação para os testes de 
operacionalidade do sistema. Dê-se conhecimento aos magistrados e demais 
Unidades Jurisdicionais de primeiro e segundo graus do TRT6.”  
Segundo informado pelo Diretor de Secretaria de Tecnologia da Informação deste 
Tribunal, por e-mail institucional em 18/1/2019, já fora realizado teste, no âmbito 
deste Regional, com seis Varas do Trabalho, e, ainda, providenciado o envio à 
Corregedoria Nacional de Justiça, em 28/10/2018, das informações solicitadas no 
art. 2.º do Provimento 75, aguardando-se o teste de operacionalização com o CNJ, 
providência esta que depende de agendamento por parte da área técnica daquele 
órgão.  

 

2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 
2.1. Sistema Eletrônico 

 
2.1.1. Qual é o sistema informatizado utilizado para a tramitação dos 
processos administrativos? Os expedientes administrativos destinados a tratar 
sobre a vida funcional dos juízes de primeiro grau, como férias, afastamentos, 
diárias e pedidos outros, tramitam por sistema eletrônico (PROAD), no entanto, os 
pedidos de providência, reclamação disciplinar, reclamação correicional, proposição 
de abertura de processo administrativo disciplinar ainda tramitam de forma física, 
mediante autuação específica.  

 
2.1.2. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a demanda 
quanto à presteza e celeridade? Sim. 

 
2.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que possibilitam o 
controle estatístico? Não diretamente, pois, apenas por meio do sistema SICOND, 
é possível a extração de dados do PROAD, para fins estatísticos.  

 
2.2. Dados processuais (exceto relativos a serventias extrajudiciais) 

 
2.2.1. Preencher o quadro abaixo sobre o total de processos administrativos 
na Corregedoria:  

 
No demonstrativo abaixo, relativo aos dados apurados até 7/1/2019, foram 
consideradas apenas as medidas de apuração da conduta dos juízes ou dos 
serviços das Varas do Trabalho, porque pertinentes à intervenção da Corregedora 
Regional na área judicial.     
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Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total 

 
Acervo* 

 
04 

(pedidos de 
providência) 

 
-- 

 
04 

 
 
 
 
 
Autuados nos últimos 12 meses 

 
42 

(11 reclamações 
disciplinares, 13 
reclamações 
correicionais, 12 
pedidos de 
providência, e 6 
proposições de 
abertura de 
processo 
administrativo 
disciplinar contra 
magistrados de 
primeiro grau) 

 
-- 

 
42 

 
 
 
 
Finalizados nos últimos 12 meses 

  
47 

(16 reclamações 
disciplinares, 13 
reclamações 
correicionais, 12 
pedidos de 
providência, e 7 
proposições de 
abertura de 
processo 
administrativo 
disciplinar contra 
magistrados de 
primeiro grau) 

 
-- 

 
47 

Conclusos -- -- -- 
Paralisados há mais de 100 dias -- -- -- 
Sobrestados -- -- -- 

 
*Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Corregedor não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os de natureza extrajudicial. 

 
2.2.2. Existem processos físicos e eletrônicos no gabinete? A metodologia de 
trabalho difere entre eles? De que forma?  Os processos administrativos 
destinados à fiscalização e apuração da conduta dos magistrados e dos serviços 
das Varas da Sexta Região tramitam apenas no meio físico, e observam os 
procedimentos e requisitos previstos no Regimento Interno deste Tribunal e na 
legislação específica. Quanto aos expedientes que tratam de questões 
extrajudiciais ou da vida funcional dos magistrados, observa-se a formalização 
prevista no sistema eletrônico PROAD (regulamentado pelo Ato TRT-GP n.º 
93/2016), que autoriza o acompanhamento do interessado, pela via eletrônica, e de 
todos os usuários, observando-se, portanto, o rito imposto pelo sistema e os prazos 
previstos nas normas internas ou na legislação específica. Sendo expedientes 
físicos ou eletrônicos, o que difere, basicamente, é o meio destinado a sua 
tramitação, considerando que as informações e os prazos devem observar o 
previsto em legislação própria.  

 
2.2.3. Há a observância dos critérios de ordem cronológica ou de tramitação 
prioritária? Sim. 
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2.2.4. Há procedimento diferenciado para os processos administrativos de 
natureza disciplinar? Sim, em razão da necessidade de se observar a legislação 
específica.  

 
2.2.5. Há petições aguardando juntada nos respectivos processos? Quantas? 
Indique as 5 petições mais antigas aguardando juntada e a data de entrada. 
Não há petições pendentes de juntada em 7/1/2019 (data de apuração dos dados), 
vez que se observa, via de regra, tal procedimento no prazo de 24 horas.  

 
2.2.6. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos distribuídos em 
comparação aos processos julgados e baixados? Sim, existe controle em 
planilha própria da tramitação dos feitos e, por ocasião das correições ordinárias, 
informa-se às unidades o quantitativo de expedientes autuados a título de pedido de 
providência e reclamação correicional.  

 
2.2.7. O Corregedor Regional declarou-se suspeito ou impedido nos últimos 12 
meses? Não. 

 
2.2.8. Discriminar o acervo de processos administrativos por classe, à 
exceção dos processos de natureza disciplinar (serão tratados no item 2.3):  
 
Dados apurados em 7/1/2019: 
 

Classe Acervo Conclusos Distribuídos nos 
últimos 12 meses 

Finalizados 
nos últimos 
12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Pedido de 
Providência 

 
04 

(autuados 
em 2018) 

-- 12 
12  

(4  autuados 
em 2017 e 8 

em 2018) 

-- 
 
 

-- 

Reclamação 
Correicional -- -- 13 13 --  

-- 
TOTAL 04 -- 25 25 -- -- 

 
 
2.3. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR 
 
2.3.1. Processos de natureza disciplinar contra magistrados 
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2.3.1.1 Preencher o quadro relativo aos processos de natureza disciplinar 
contra magistrados: 

    
Situação em 7/1/2019 (data de apuração dos dados): 
 

Classe Acervo Conclusos 
Paralisados há 

mais de 100 
dias 

Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Finalizados 
nos 

últimos 12 
meses 

Sobrestados 

Representação 
por excesso de 
prazo*1 

      
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Pedido de 
Providência*1 

      
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Reclamação 
disciplinar 

 
-- 
 

 
-- 

 
-- 

 
11 

 
16 

(sendo 5 
relativos 
ao ano 

de 2017) 

 
-- 

 
Sindicância*1 

      
-- 
 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

Proposição de 
Procedimento 
Administrativo 
Disciplinar *2 

 
-- 

 
-- 

 
-- 
 

 
 

06 

 
 

06 

 
 

-- 

Outros -- -- -- -- -- -- 
TOTAL -- -- -- 17 22 -- 

 
*1 No Regimento Interno deste Tribunal, não há previsão da classe “representação por 
excesso de prazo” (vez que tal matéria se inclui, dentre outras eventuais infrações, como 
objeto de reclamação disciplinar), nem da classe “sindicância”, inclusive diante do disposto 
em legislação específica. O pedido de providência tem como objetivo a solicitação de 
medidas outras que não englobam a aplicação de penalidade ao magistrado.  
 
*2 Conforme as normas pertinentes, cabe ao Corregedor Regional apurar os fatos e 
apresentar a proposição de abertura de processo administrativo disciplinar contra 
magistrado de primeiro grau, que, sendo acolhido pelo Pleno, tramitará, após a distribuição, 
no gabinete do Desembargador Relator.  

 
2.3.1.2. Descrever a metodologia de trabalho em relação a estes processos. 
Em relação à reclamação disciplinar, a autuação decorre de determinação da 
Corregedora Regional (de ofício), ou por solicitação do interessado, cabendo a 
assessoria verificar, no caso de jurisdicionado que solicita a aplicação de penalidade 
aos magistrados, se foram observados os requisitos formais previstos no Regimento 
Interno do Tribunal, e tomar providências para intimar a parte, visando à emenda da 
inicial, se houver necessidade. Após, a Corregedora concede prazo de cinco dias ao 
magistrado para informações preliminares, por força do art.9.º, § 1.º, da Resolução 
n.º135/2011, do CNJ. Depois desse prazo, elabora-se minuta de decisão da 
Corregedora Regional, seguindo as orientações dela, quanto ao arquivamento da 
reclamação, ou proposição de abertura de processo administrativo disciplinar. 
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Havendo determinação de arquivamento, cabe à assessoria enviar cópia de todo o 
procedimento ao Conselho Nacional de Justiça, pelo sistema Pje, nos moldes do art. 
9.º, § 3.º, da mencionada Resolução n.º 135/2011. 
Quanto à propositura de abertura de processo administrativo disciplinar, após 
decisão fundamentada da Corregedora Regional, procede-se à intimação ao 
magistrado, por oficial de justiça, para apresentação de defesa prévia no prazo de 
15 dias, e, após o prazo, com ou sem manifestação, elabora-se minuta de ofício de 
proposição de abertura de processo administrativo disciplinar, destinada ao 
Presidente do Tribunal, bem assim minuta de voto da Desembargadora 
Corregedora. Acolhida a proposta pela maioria absoluta dos membros integrantes do 
Plenário, providencia-se a expedição e publicação do acórdão, e sua remessa ao 
CNJ pelo sistema do PJE. Posteriormente, a Presidência ordena a distribuição, por 
sorteio, a um dos Desembargadores do Tribunal, a quem caberá impulsionar a 
tramitação do PAD, e relatá-lo ao Pleno. 
 
2.3.1.3. Quais as Varas que possuem maior volume de representações por 
excesso de prazo? Conforme acima informado, não há autuação, no âmbito deste 
Regional, de expedientes na classe “representações por excesso de prazo”, e sim 
reclamações disciplinares. E, de acordo com as reclamações autuadas em 2018, 
apenas duas tiveram, como objeto, a apuração de eventual infração disciplinar pelo 
atraso reiterado na prolação de sentenças. Ambas dizem respeito a juízes 
substitutos da reserva técnica que são designados para atuação em diversas Varas 
do Trabalho, em substituição aos juízes titulares ou zoneados. No entanto, de 
acordo com o controle de prolação de sentenças em atraso e solicitações dos 
jurisdicionados por e-mail e PROAD, constata-se que, no ano de 2018, as Varas do 
Trabalho que mais sofreram o impacto do atraso na prolação das sentenças, por 
motivos diversos, foram: 2.ª de Ipojuca, Vitória de Santo Antão, Goiana, 18.ª do 
Recife, 13.ª do Recife e 12.ª do Recife, e assim também se afirma em razão do 
quantitativo de cronogramas instaurados para a redução do montante de processos. 

 
2.3.2. Processos de natureza disciplinar contra servidores 

 
2.3.2.1. Preencher o quadro relativo aos processos de natureza disciplinar 
contra servidores: 
 
No âmbito deste Regional, de acordo com o Regimento Interno, não cabe à 
Corregedoria determinar a autuação de processo administrativo disciplinar contra 
servidores, sendo de competência do Presidente do Regional. O pedido de 
providência e a reclamação correicional também não se destinam a tal finalidade. 
Ocorrendo, entretanto, denúncia ou constatação de infração disciplinar contra 
servidor, inclusive por ocasião de correição ordinária ou extraordinária, ou mesmo 
mediante simples petição, efetiva-se a apuração dos indícios de sua efetiva 
ocorrência, encaminhando, se for o caso, ao Presidente, para as devidas 
providências. Tal procedimento ocorreu, por exemplo, por ocasião da correição 
extraordinária na Vara do Trabalho de Escada, e da correição ordinária no Núcleo de 
Distribuição de Mandados do Recife, o que acarretou a ordem, pelo Presidente do 
Regional, de abertura de sindicância, nos termos da legislação própria.  
Resta, portanto, prejudicada a solicitação de dados quanto ao quantitativo de 
expedientes, principalmente Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância (no 
que diz respeito ao acervo, conclusão, processos paralisados há mais de 100 dias, 
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distribuídos nos últimos 12 meses, finalizados nos últimos 12 meses e sobrestados), 
vez que não tramitam no âmbito desta Corregedoria, nem se incluem na esfera de 
sua competência. Cabe, então, a Corregedora apenas dar notícia sobre a 
formulação de pedido de apuração, ou indício de irregularidade constatado em 
correição ou inspeção.  

 
2.3.2.2. Descrever a metodologia de trabalho em relação a estes processos. 
Questão prejudicada diante dos esclarecimentos constantes do item anterior. 

 
2.3.3. Preencher o quadro abaixo com os processos administrativos de 
natureza disciplinar que apresentam situação mais extrema, conforme a data 
de autuação ou a data da última conclusão: 

 
Enfatiza-se que a Corregedoria Regional não atua nos processos administrativos 
disciplinares contra servidores.  
No tocante aos processos contra magistrados, apura-se o indício de eventual 
infração disciplinar apenas por meio de “reclamação disciplinar”, restando, então, 
prejudicados os dados solicitados relativos às classes “representação por excesso 
de prazo” e “sindicância”.  
E, no que diz respeito às reclamações disciplinares autuadas em 2018, todas foram 
devidamente finalizadas naquele ano, não existindo, portanto, situação extrema.  
Atente-se que, após proposição, pela Corregedora, de abertura de processo 
administrativo disciplinar contra magistrado, havendo o seu acolhimento pela maioria 
absoluta do Pleno, o Presidente determina a autuação do PAD e a distribuição ao 
Desembargador Relator, responsável, a partir de então, pela tramitação do feito. De 
toda sorte, seguem as fases em que se encontravam, em 7/1/2019, os Processos 
Administrativos Disciplinares autuados, em 2018, contra magistrados de primeiro 
grau: 
 
1. PAD n.º 1000024-91.2018.5.06.0000 (decorrente do fato apurado na RD 
1000005-85.2018.5.06.0000) 
Autuação: 23/8/2018 
Indiciante: Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 
Indiciado: Juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho 
Fase: Secretaria de Gestão de Pessoas, desde 8/11/2018, para cumprimento de 
despacho. Relatora Desembargadora Virgínia Malta Canavarro.  
 
2. PAD n.º 1000025-76.2018.5.06.0000 (decorrente do fato apurado na RD 
1000419-20.2017.5.06.0000) 
Autuação: 23/8/2018 
Indiciante: Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 
Indiciado: Juiz Armando da Cunha Rabelo Neto 
Fase: Secretaria do Tribunal Pleno desde 6/12/2018, após devolução dos autos pelo 
Ministério Público do Trabalho. Relator Desembargador José Luciano Alexo da Silva. 
 
3. PAD n.º 1000032-68.2018.5.06.0000 (decorrente do fato apurado na RD 
0000098-02.2017.5.06.0000) 
Autuação: 3/10/2018 
Indiciante: Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 
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Indiciado: Juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho 
Fase: Gabinete do Desembargador Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura 
(Relator) desde 11/12/2018, após retorno de diligência. 
 
4. PAD n.º 1000033-53.2018.5.06.0000 (decorrente do fato apurado na RD 
0000094-62.2017.5.06.0000) 
Autuação: 3/10/2018 
Indiciante: Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 
Indiciado: Juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho 
Fase: Gabinete do Desembargador Paulo Dias de Alcântara (Relator) desde 
29/11/2018, após devolução dos autos pelo Ministério Público do Trabalho. 
 
5. PAD n.º 1000034-38.2018.5.06.0000 (decorrente do fato apurado no PP 000080-
78.2017.5.06.0000) 
Autuação: 3/10/2018 
Indiciante: Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 
Indiciado: Juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho 
Fase: Secretaria do Tribunal Pleno desde 13/12/2018, para cumprimento de 
diligência. Em 17/12/2018, o indiciado apresentou agravo regimental, ainda 
pendente de apreciação. Relator Desembargador Fábio André de Farias. 

 
6. PAD aguardando autuação (decorrente do fato apurado na RD 1000013-
62.2018.5.06.0000) 
Indiciante: Tribunal Regional do Trabalho da 6.ª Região 
Indiciado: Juiz Hugo Cavalcanti Melo Filho 
Fase: Julgados os embargos de declaração do acórdão que decidiu, por maioria, 
determinar a abertura de processo administrativo disciplinar em 18/12/2018.  
 
2.3.4. A Corregedoria Regional informa à Corregedoria do CNJ as obrigações 
impostas pela Resolução-CNJ – 135/2011 (arts. 9º, § 3º, 14, §§ 4º e 6º, e 28)?   
 
Sim. 
Conforme se observa do demonstrativo abaixo, houve remessa das decisões 
monocráticas de arquivamento, em atendimento ao art. 9.º, § 3.º, da Resolução 
135/20119: 
 

 RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR DATA DA DECISÃO DE DE 
ARQUIVAMENTO 

DATA DE REMESSA DE CÓPIA DOS DOS 
AUTOS PELO PJE-CNJ  

1000077-09.2017.5.06.0000 Decisão monocrática em 30/8/2017. 
Agravo julgado em 6/2/2018 e  
Embargos de declaração julgados  
em 8/5/2018. 

Decisão monocrática remetida em 31/8/2017; 
Acórdão do agravo regimental remetido em  
2/3/2018. 

1000422-72.2017.5.06.0000 1.º/2/2018 8/2/2018 
1000006-70.2018.5.06.0000 9/7/2018 20/7/2018 
1000008-40.2018.5.06.0000 16/4/2018 16/4/2018 (Encaminhado ao CSJT que 

comunicou ao CNJ em 24/4/2018) 
1000017-02.2018.5.06.0000  25/6/2018 26/6/2018 
1000020-54.2018.5.06.0000 17/9/2018 24/9/2018 
1000035-23.2018.5.06.0000 6/12/2018 13/12/2018 
1000045-67.2018.5.06.0000 17/12/2018 18/12/2018 
1000047-37.2018.5.06.0000 19/12/2018 7/1/2019 

 
Apenas em duas hipóteses não se verificou o prazo de 15 dias, ou seja, em relação à RD 
1000003-18.2018.5.06.0000 e RD 1000077-09.2017.5.06.0000 (apenas no tocante ao 
acórdão dos embargos de declaração), por equívoco quanto à tramitação do feito pela 
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secretaria, porém a remessa ao Conselho Nacional de Justiça restou providenciada tão 
logo houve conhecimento do fato.  

 
Também se remeteram à Corregedoria Nacional de Justiça, nos moldes do art. 14, 
§§ 4º e 6º, da Resolução 135 (mediante autuação de Pedido de Providências junto 
ao sistema do Pje daquele órgão), as reclamações disciplinares que resultaram na 
proposição de abertura de processo administrativo disciplinar, bem assim os 
acórdãos a eles pertinentes. Igualmente, na hipótese de arquivamento de proposta 
de abertura de processo administrativo contra magistrado, encaminha-se cópia do 
expediente à Corregedoria Nacional de Justiça (art. 28 da Resolução 135).   
 
3. INSPEÇÕES E CORREIÇÕES NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DE 1º GRAU 

3.1. Quantas são as unidades judiciais de 1º grau? Aponte os números na 
Capital e no interior. Correspondem a 70 (setenta) Varas do Trabalho (sendo 23 
na capital e 47 no Interior do Estado), e 2 (dois) Postos Avançados da Justiça do 
Trabalho – PAJT (Termos Judiciários) instalados em Floresta e Sertânia (sertão do 
Estado).  

 
3.2. Qual o critério para a escolha das unidades das inspeções/correições?  

 
Em cumprimento aos artigos 682, inciso XI, da CLT e 27, inciso I, do Regimento 
Interno deste Regional, são realizadas – 1 (uma) vez por ano – correições ordinárias 
em todas as unidades judiciais do primeiro grau da Sexta Região, não havendo, 
portanto, exclusão de Vara, por discricionariedade. Apenas na hipótese de força 
maior não se realiza correição ordinária na unidade. Em relação às correições 
extraordinárias, ocorrem quando constatada necessidade de melhor averiguação de 
determinado procedimento, ou para apuração de denúncia ou irregularidade.  
No que diz respeito às inpeções judiciais, as unidades são indicadas em resolução 
administrativa: Varas do Trabalho do Regional, Núcleo de Distribuição de Mandados 
Judiciais do Recife, Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas (CEJUSC-JT) no 1º Grau, e Núcleo de Pesquisa Patrimonial.  

 
3.3. A Corregedoria possui calendário de inspeções/correições?  

 
Sim. No tocante às correições ordinárias, providencia-se a expedição e publicação 
de editais com antecedência aproximada de dois meses em relação às datas dos 
eventos. No mencionados editais, comunica-se a data da correição aos 
jurisdicionados e especialmente à Ordem dos Advogados do Brasil (Seção de 
Pernambuco), ao Ministério Público do Trabalho, ao Sindicato e à Associação dos 
Advogados Trabalhistas do Estado de Pernambuco, bem como as autoridades 
policiais do local (civis e militares), e determina-se a publicação dos editais no Diário 
Eletrônico da Justiça do Trabalho e a fixação deles no local de costume (átrio ou hall 
de entrada principal) das sedes dos órgãos judiciais de primeiro grau.  
Quanto às inspeções judiciais realizadas pelos Juízes Titulares e responsáveis pelas 
unidades cartorárias, a Presidência do Tribunal, por meio de Resolução 
Administrativa, informa o período de sua ocorrência, o qual será o mesmo para todas 
as unidades, sendo vedada a designação de inspeções gerais de regularidade dos 
serviços em período distinto do previsto na Resolução. Em relação ao exercício de 
2017, as inspeções ocorreram de 8 a 12 de janeiro de 2018 (Resolução 
Administrativa TRT n.º 14/2017), e, quanto ao exercício de 2018, de 7 a 11 de 
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janeiro de 2019 (Resolução Administrativa TRT n.º 06/2018).  
 
3.4. Em que periodicidade e qual o cronograma? As correições ordinárias 
ocorrem anualmente em todas as unidades judiciais. Em 2018, o cronograma 
observou, quando possível, o intervalo de 1 (um) ano em relação à data da última 
correição na unidade judicial, de modo a possibilitar a valoração dos dados nesse 
lapso temporal. No tocante às inspeções judiciais, também ocorrem 1 (um) vez por 
ano, no período estabelecido em resolução administrativa.  

 
3.5. Nos últimos 12 meses foram realizadas quantas inspeções e correições? 
Apontar as unidades. 

 
Quanto às correições ordinárias, foram realizadas, pela Corregedoria Regional, no 
período de 20 de fevereiro a 29 de novembro de 2018, em 70 (setenta) Varas do 
Trabalho do Estado de Pernambuco, em 2 (dois) Postos Avançados da Justiça do 
Trabalho – PAJT (Termos Judiciários) instalados em Floresta e Sertânia, em 4 
(quatro) Unidades vinculadas à Corregedoria Regional (Núcleo de Distribuição de 
Mandados Judiciais do Recife, Distribuição dos Feitos do Recife, Seção de Hasta 
Pública, e Núcleo de Pesquisa Patrimonial) e nos CEJUSCs (Recife, Olinda e 
Jaboatão dos Guararapes). Realizou-se, também, 1 (uma) correição extraordinária 
na Vara do Trabalho de Escada, em 9/11/2018, para verificação da denúncia de 
irregularidades na expedição de alvarás. 

 
UNIDADE JUDICIAL                      DATA DA CORREIÇÃO 

ARARIPINA 26/04/2018 
1.ª DE BARREIROS 28/02/2018 
2.ª DE BARREIROS 1.º0/3/2018 

BELO JARDIM 05/09/2018 
1.ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 22/02/2018 
2.ª DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 21/02/2018 

CARPINA 15/03/2018 
1.ª DE CARUARU 09/10/2018 
2.ª DE CARUARU 10/10/2018 
3.ª DE CARUARU 11/10/2018 

CATENDE 27/02/2018 
ESCADA 20/02/2018 

GARANHUNS 19/07/2018 
1.ª DE GOIANA 12/11/2018 
2.ª DE GOIANA 13/11/2018 
3.ª DE GOIANA 14/11/2018 

1.ª DE IGARASSU 02/05/2018 
2.ª DE IGARASSU 03/05/2018 
1.ª DE IPOJUCA 27/11/2018 
2.ª DE IPOJUCA 28/11/2018 
3.ª DE IPOJUCA 29/11/2018 

1.ª DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 03/04/2018 
2.ª DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 04/04/2018 
3.ª DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 05/04/2018 
4.ª DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 10/04/2018 
5.ª DE JABOATÃO DOS GUARARAPES 11/04/2018 

LIMOEIRO 19/09/2018 
1.ª DE NAZARÉ DA MATA 13/09/2018 
2.ª DE NAZARÉ DA MATA 18/09/2018 

1.ª DE OLINDA 17/05/2018 
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2.ª DE OLINDA 29/05/2018 
3.ª DE OLINDA 30/05/2018 

1.ª DE PALMARES 17/07/2018 
2.ª DE PALMARES 18/07/2018 
1.ª DE PAULISTA 26/03/2018 
2.ª DE PAULISTA 27/03/2018 

PESQUEIRA 04/09/2018 
1.ª DE PETROLINA 23/04/2018 
2.ª DE PETROLINA 24/04/2018 
3.ª DE PETROLINA 25/04/2018 

1.ª DO RECIFE 22/08/2018 
2.ª DO RECIFE 23/08/2018 
3.ª DO RECIFE 11/09/2018 
4.ª DO RECIFE 20/09/2018 
5.ª DO RECIFE 02/10/2018 
6.ª DO RECIFE 18/10/2018 
7.ª DO RECIFE 30/10/2018 
8.ª DO RECIFE 31/10/2018 
9.ª DO RECIFE 06/11/2018 

10.ª DO RECIFE 07/11/2018 
11.ª DO RECIFE 12/04/2018 
12.ª DO RECIFE 08/05/2018 
13.ª DO RECIFE 09/05/2018 
14.ª DO RECIFE 10/05/2018 
15.ª DO RECIFE 15/05/2018 
16.ª DO RECIFE 16/05/2018 
17.ª DO RECIFE 31/07/2018 
18.ª DO RECIFE 1º/08/2018 
19.ª DO RECIFE 02/08/2018 
20.ª DO RECIFE 12/07/2017 
21.ª DO RECIFE 23/07/2018 
22.ª DO RECIFE 24/07/2018 
23.ª DO RECIFE 21/08/2018 
1.ª DE RIBEIRÃO 13/03/2018 
2.ª DE RIBEIRÃO 14/03/2018 

SALGUEIRO 13/08/2018 
SÃO LOURENÇO DA MATA 12/09/2018 

SERRA TALHADA 15/08/2018 
TIMBAÚBA 08/11/2018 

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 05/03/2018 
POSTO AVANÇADO DE FLORESTA  140/8/2018 
POSTO AVANÇADO DE SERTÂNIA  03/09/2018 
CEJUSC JT/1.º GRAU DO RECIFE 22/10/2018 
CEJUSC JT/1.º GRAU DE OLINDA 23/10/2018 

CEJUSC JT/1.º GRAU DE JABOATÃO  24/10/2018 
DISTRIBUIÇÃO DOS MANDADOS JUDICIAIS 04/10/2018 

DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS DO RECIFE 03/10/2018 
SEÇÃO DE HASTA PÚBLICA 17/10/2018 

NÚCLEO DE PESQUISA PATRIMONIAL 25/10/2018 
 

Em relação às inspeções judiciais, foram realizadas, no período de  7 a 11 de janeiro 
de 2019, pelos Juízes Titulares e responsáveis, mediante orientação da 
Corregedoria Regional, nas seguintes unidades: 70 (setenta) Varas do Trabalho do 
Regional, 2 (dois) Termos Judiciários, 1 (um) Núcleo de Distribuição de Mandados 
Judiciais do Recife, 3 (três) Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução 
de Disputas (CEJUSC-JT) no 1º Grau, 1 (um) Núcleo de Pesquisa Patrimonial, 1 
(um) Núcleo de Distribuição do Recife, correspondendo a um montante de 78 
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(setenta e oito) unidades.  
 
3.6. As inspeções nas unidades jurisdicionais de 1º grau são presenciais ou 
virtuais? Presenciais, contando com a coordenação dos Juízes e dos responsáveis 
pela coleta de dados e informações prestadas.  

 
3.7. Qual o método de trabalho nas inspeções? As inspeções ordinárias são 
realizadas, nas Varas do Trabalho, pelos Juízes Titulares e responsáveis pelo 
cartório; na Seção de Hasta Pública, no Núcleo de Distribuição do Recife, no Núcleo 
de Pesquisa Patrimonial e nos CEJUSC’s, pelos Juízes responsáveis pelas 
respectivas unidades; e no Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais, pelo 
respectivo Chefe do NDMJ, cabendo a remessa de relatórios cicunstanciados dos 
trabalhos efetivados à Corregedoria Regional no prazo estabelecido em Resolução 
Administrativa (31/1/2019).  
A Corregedoria Regional supervisiona a ocorrência desses eventos em relação às 
unidades de primeiro grau, procedendo às seguintes orientações: “a) correção dos 
lançamentos no sistema informatizado, inclusive para fins estatísticos, vez que esses dados 
subsidiam o planejamento de políticas judiciárias, destinadas à promoção da efetividade 
jurisdicional, da celeridade processual e da eficiência administrativa (artigos 5.º, XXXV e 
LXXVIII, e 37, caput, da CR/88). Para esse mister, deve ser utilizado o Sistema “Corretor de 
Movimentação Processual do SIAJ1”, que permite a visualização dos processos 
considerados pelo e-Gestão, viabilizando a manutenção do correspondente andamento 
processual, sempre objetivando corrigir eventuais distorções em relação à situação real do 
feito. B) revisão dos processos eletrônicos, com expedição das correspondentes 
informações/certidões, e, ainda, registro em planilha, relativa ao último dia da inspeção, 
especificando as tarefas existentes nos “agrupadores”, e nas fases de conhecimento, 
liquidação e execução, com os respectivos quantitativos de processos em cada tarefa, bem 
assim a data do processo com pendência mais antiga em cada tarefa, e, ainda, a 
quantidade de processos conclusos sem vinculação a magistrado, conforme Anexo I; c) 
revisão dos processos físicos, especificando-se o quantitativo nas seguintes situações (nos 
moldes do Anexo II): c.1) “fora de pauta” ou “convertidos em diligência”, procedendo-se às 
atualizações/retificações necessárias; que aguardam decisão de incidentes processuais; 
c.2) com carga vencida para advogados, peritos ou terceiros, notificando-os para devolvê-
los; c.3) com despachos cumpridos parcialmente, para atendimento às demais 
determinações;  e c.4) com prioridade legal ou decorrente de metas do CNJ. Impõe-se, 
ainda, identificação dos autos desaparecidos, com a lavratura de certidão do fato e tomada 
de providências cabíveis, autuando-se feito suplementar com intimação das partes para fins 
de restauração (art. 1.063 do CPC); efetivação da remessa de autos de processos ou cartas 
precatórias para seus devidos destinos, naqueles feitos nos quais já haja esta determinação; 
e juntada aos autos de todas as petições e demais documentos pendentes; e d) informações 
sobre as providências executadas pela Secretaria da Vara em relação às recomendações 
constantes da ata de correição do ano de 2017, inclusive quanto ao impulso dos processos 
sem tramitação há mais de 60 (sessenta) dias, principalmente aqueles, eventualmente, 
especificados na referida ata, bem assim sobre a prolação, ou não, de sentenças 
identificadas com prazo vencido naquela ocasião.”  
Os dados apurados pelas Varas e unidades são valorados pela Corregedoria, e 
registrados em ata de correição, possibilitando visão mais ampla da unidade 
correicionada.  

 
3.8. Qual o método de trabalho nas correições? A Corregedora Regional 
comparece, presencialmente, com sua equipe (Secretária da Corregedoria, 
Assessora do Gabinete e três servidores (bacharéis em Direito) nas unidades, com 
observância às datas anteriormente designadas, nos moldes do art. 23, inciso I, da 
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Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Ainda 
na secretaria da Corregedoria, a equipe de correição coleta dados estatísticos, por 
meio de sistema próprio, de modo a agilizar a elaboração da ata de correição, 
sendo, entretanto, verificados vários outros procedimentos na sede da Vara ou da 
unidade, principalmente em relação aos processos físicos ainda em tramitação. A 
Corregedora acompanha os trabalhos, repassando orientações, e recebendo 
advogados, partes ou servidores, sempre com o registro em ata de correição das 
solicitações, reivindicações, recomendações ou elogios. No caso das Varas, são 
avaliados os prazos médios, a produtividade dos magistrados, as sentenças em 
atraso, e o desempenho da secretaria, assim como as Metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça. Também se verifica, por amostragem, a regularidade 
dos processos físicos e eletrônicos, sempre com ênfase àqueles que se encontram 
com data de tramitação mais antiga. Comparam-se os resultados obtidos pela 
unidade no tocante ao período correicional anterior, considerando que, nesta 
hipótese, as condições de trabalho se mantêm quase inalteradas, de modo a melhor 
auxiliar a Vara quanto às providências a serem tomadas. Com amparo no Índice 
Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho – IGEST, instituído pela 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho em 2018, procede-se à valoração de 
mesoindicadores, tais como acervo, celeridade, produtividade e taxa de 
congestionamento. Identificam-se, ainda, as boas práticas das unidades 
correicionadas, e as solicitações à Administração do Tribunal, diante das 
dificuldades encontradas no período correicionado. Por fim, a Corregedora registra 
as principais observações quanto os dados valorados e procede às recomendações 
pertinentes.  No tocante às demais unidades (Seção de Hasta Pública, CEJUSC, 
Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais, e Núcleo de Distribuição do Recife), 
verifica-se o quadro de pessoal, os atos de secretaria, os procedimentos adotados, 
as dificuldades encontradas, a produtividade do setor, a observância às normas 
internas, com enfoque na especialidade da unidade correicionada, para, ao final, 
proceder às recomendações necessárias.    

  
3.9. Há a elaboração de relatórios para cada uma das unidades? Sim. Expede-se 
uma ata relativa a cada unidade correicionada, disponibilizada na página da 
Corregedoria, no sítio deste Regional (www.trt6.jus.br). Além disso, a referida ata é 
publicada, em sua íntegra, no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT, e 
entregue cópia à unidade judiciária no ato da correição, e posteriormente, em prazo 
razoável, envia-se cópia da ata à Presidência do Regional, e às unidades 
administrativas relativas às providências solicitadas.  

 
3.10. Quais são os pontos analisados e expostos nos relatórios?  

 
Em relação às Varas do Trabalho, os pontos analisados são: quadro de pessoal, 
atos de secretaria, prazos médios das audiências, quantitativo de novas ações, 
quantitativo de processos em cada fase, saldo remanescente, produtividade dos 
magistrados, sentenças em atraso, e metas estabelecidas pelo Conselho Nacional 
de Justiça. Também há registro das boas práticas da unidade, e das solicitações à 
Administração do Tribunal, e das recomendações a serem observadas pelas 
unidades.  
No tocante às demais unidades correicionadas (Seção de Hasta Pública, CEJUSC, 
Núcleo de Distribuição de Mandados Judiciais, e Núcleo de Distribuição do Recife), 
verifica-se o quadro de pessoal, os atos de secretaria, os procedimentos adotados, 
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as dificuldades encontradas, a produtividade do setor, a observância às normas 
internas, com enfoque na especialidade da unidade correicionada, para, ao final, 
proceder às recomendações necessárias.    

  
3.11. Os relatórios são gerados em sistema? Os dados estatísticos são gerados 
pelos sistemas e-Gestão, SIAJ e SICOND, mas a minuta da ata de correição é 
elaborada pela Secretária da Corregedoria Regional, com auxílio da equipe de 
correição, e orientação da Corregedora Regional.  

 
3.12. Como ocorre a conclusão dos trabalhos? Ao final da coletânea dos dados, 
a Corregedora Regional realiza reunião pessoal com o responsável pela unidade 
(juízes das varas ou diretores), para tratar de assuntos pertinentes à coordenação. 
Posteriormente, todos lotados na unidade, inclusive os magistrados, participam de 
reunião, na qual a Corregedora Regional apresenta considerações gerais e 
essenciais, e a Secretária da Corregedoria expõe síntese dos dados apurados e das 
principais recomendações. O evento se encerra com entrega, pela Corregedora, de 
cópia da ata de correição ao Juiz Titular ou responsável, e posteriormente, procede-
se ao registro de sua ocorrência, mediante foto da equipe da unidade correicionada 
com a Corregedora, posteriormente divulgada, com resumo dos dados mais 
significativos da correição, no site deste Tribunal. Na maioria das correições, a 
Corregedora e sua equipe se confraternizam com as unidades correicionadas 
mediante disponibilização de lanche oferecido pelas mesmas. 

 
3.13. Quais são as providências adotadas quando identificada uma unidade 
com problemas de gestão (na Secretaria e/ou no Gabinete)? Em todas as 
correições ordinárias, em relação aos magistrados de primeiro grau, a Corregedora 
Regional repassa orientações e sugestões para possibilitarem melhores resultados, 
inclusive no tocante à produtividade. E a Secretária da Corregedoria, de ordem da 
Corregedora Regional, estabelece canal direito de comunicação com o Diretor de 
Secretaria, ou o responsável pela unidade, comunicando-lhes os equívocos 
identificados, inclusive quanto à administração da força de trabalho, sugerindo 
procedimentos ou meios para vencer obstáculos, e ressaltando as condutas 
merecedoras de elogio. Também se debate sobre as dificuldades encontradas pela 
unidade, e as metas alcançadas. Além desse contato pessoal com os responsáveis 
pelas unidades, há registro, nas atas de correições, dos problemas de gestão, bem 
assim das recomendações para superá-los.  

 
3.14. Há sugestão de plano de gestão especificamente elaborado para o caso? 
Quais são as metodologias de gestão oferecidas? Sim. As metodologias são 
oferecidas por meio de recomendações registradas em ata, visando à alteração de 
procedimentos e melhora dos resultados, das quais se destacam, no tocante às 
Varas do Trabalho, as seguintes: - Prolatarem os magistrados, prioritariamente e no menor 
espaço de tempo possível, as sentenças com prazo vencido, devendo, sempre, atentarem ao 
prescrito no ATO n.º 1/CGJT, de 10 de fevereiro de 2017, haja vista o controle exercido por esta 
Corregedoria Regional a evitar que decisões não ultrapassem a tolerância admitida pela citada 
norma; - Empreender esforços com o objetivo de reduzir os prazos médios de audiências no rito 
sumaríssimo, estabelecendo como meta o prazo máximo de 15 (quinze) dias, conforme determina o 
inciso III do art. 852-B da CLT. Nos processos de rito ordinário, observar “o prazo médio de duração 
do processo – fase de conhecimento – de até 200 (duzentos) dias, atentando-se ao limite legal para 
publicação de sentença” – Resolução Administrativa TRT n.º 03/2015, artigo 14, § 2.º (Provimento 
TRT-CRT n.º 03/2010); - Fomentar a inclusão de processos de execução na pauta de audiências para 
tentativa de conciliação, consoante disposto no art. 76, II, da Consolidação dos Provimentos da 
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Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho: “promover a realização semanal de audiências de 
conciliação em processos na fase de execução, independentemente de requerimento das partes, 
selecionando-se aqueles com maior possibilidade de êxito na composição”; - Proceder ao controle de 
carga dos autos mensalmente até o dia 15 de cada mês subsequente, conforme prevê o art. 57, 
parágrafo único, do Provimento 02/2013 da Corregedoria Regional, com adoção das providências 
cabíveis, de modo a assegurar a sua devolução o mais breve possível; - Observar regular e 
integralmente as normas procedimentais prescritas pela Consolidação de Provimentos da 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho referente à Certidão de Arquivamento Provisório (art. 77 e 
Anexo IV); - Realizar a verificação periódica, no Sistema BacenJud, quanto à existência de alguma 
ordem judicial “pendente de providência”, ou mesmo “não lida”, adotando-se a medida cabível, seja 
de transferência dos valores bloqueados para contas judiciais (para posterior liberação aos 
exequentes) ou desbloqueios daquelas importâncias que não interessem à execução – Consolidação 
de Provimentos da CGJT, Art. 99; - Impulsionar os feitos que necessitam de movimentação 
processual, principalmente aqueles com pendência há mais de 60 dias; - Efetivar revisões periódicas, 
tanto nas gavetas de guarda dos autos físicos (legado), quanto nas caixas de alocação dos feitos 
digitais (PJe), buscando o aprimoramento e a eficácia da atividade; - Enfatizar, entre os usuários 
(servidores e magistrados) da Vara, a importância da correta inserção de dados no PJE, pois eles são 
extraídos, através das remessas, transformados e gravados, e essas informações alimentam o e-
Gestão, gerando os relatórios gerenciais e a estatística oficial da Justiça do Trabalho; - Realizar a 
análise periódica da ferramenta “agrupadores”, a fim de evitar a permanência de processos em 
tarefas já superadas. Os processos devem ser retirados de tal lista assim que realizado o ato 
respectivo; - Proceder à “conclusão ao magistrado”, especificando o tipo (sentenças, decisões ou 
despachos), sem necessidade de despacho para tal finalidade, pela importância desse dado para a 
estatística deste Regional, e, ainda, com a cautela necessária, em face da impossibilidade de 
cancelamento da “conclusão” em relação às sentenças, o que enseja, em caso de equívoco do 
servidor, a necessidade de o magistrado proceder à “conversão do julgamento em diligência” para 
que se possa realizar nova conclusão. Deve, ainda, ser selecionado o magistrado em tempo real, com 
a devida gravação no sistema, a fim de que seja contabilizado o prazo para prolação da decisão 
corretamente, e, no caso da sentença, tão logo encerrada a instrução. Em relação às decisões de 
antecipação de tutela, também proceder à imediata conclusão com a especificação do magistrado, de 
modo a possibilitar o controle do prazo e garantir a veracidade dos dados estatísticos. No tocante aos 
embargos de declaração, havendo necessidade de intimar a parte contrária, proceder à conclusão 
para julgamento tão logo encerrado o prazo, também sem necessidade de despacho, por se tratar de 
ato ordinário da secretaria. Tratando-se de juiz substituto da reserva técnica, proceder à imediata 
conclusão no sistema, com informação de tal fato, por e-mail funcional, ao magistrado, inclusive 
porque possui acesso restrito à unidade na qual atua; - Efetivar a conclusão para julgamento dos 
embargos de declaração ao magistrado que se encontrar em exercício na Vara, quando aquele que 
prolatou a sentença embargada se encontrar afastado por mais de 30 dias, em conformidade com o 
art. 8.º, § 3.º, do Provimento n.º 03/2015 desta Corregedoria Regional; e - Verificar o acervo relativo 
aos processos pendentes de baixa, bem assim proceder aos registros relativos ao encerramento das 
fases de execução, de liquidação e de julgamento dos embargos de declaração.  Aliás, no biênio 
de 2017/2019, a Corregedoria Regional adotou procedimentos de auxílio ao controle 
das unidades quanto à sua estatística e regularidade de tramitação dos feitos no Pje, 
dando ênfase a divulgação, entre as Varas do Trabalho da Sexta Região, sobre a 
importância dos registros nos sistemas do PJE e E-Gestão, inclusive da “conclusão” 
ao magistrado. E constatou-se que o trabalho realizado nesse sentido, acarretou 
resultados positivos, inclusive em relação às Metas do CNJ de 2017, pois 43,28% 
das Varas da Sexta Região obtiveram acréscimo nos resultados obtidos em 2016. 
Também se procurou apresentar os dados de desempenho da Vara, não como 
elemento de competição, mas de valoração para melhor distribuição da força de 
trabalho, incentivando o serviço em equipe, principalmente quando da constatação 
de acúmulo de serviço em dado setor.  
Em relação às demais unidades correicionadas, a metodologia também é repassada 
por recomendações, auxiliando-lhe, inclusive, quando identificado que a unidade 
poderia aprimorar o seu desempenho se outros setores do Regional adotassem 
determinados procedimentos.  
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3.15. Há um departamento próprio na Corregedoria para isso? A Secretária da 
Corregedoria e a equipe de correição são responsáveis pela constatação dos 
problemas de gestão nas unidades, bem assim pela sugestão de recomendações.  

 
3.16. Quais são as ocorrências mais comuns nas inspeções das unidades 
judiciais? Atraso na execução de atos de secretaria; registros equivocados no 
sistema do Pje, o que acarreta prejuízo na estatística da unidade e do Tribunal, bem 
assim na apuração das Metas; e atraso na prolação de sentenças. 

 
3.17. Qual a solução adotada pela Corregedoria local para tais ocorrências? 
Procedem-se recomendações e orientações para: a) melhorar o controle dos atos 
processuais pelo Diretor de Secretaria, inclusive diante da divulgação de sistema 
que autoriza sua automação; b) evitar erros de registros no PJE, mediante 
divulgação de procedimentos, enfatizando a responsabilidade administrativa do 
servidor, especialmente no tocante ao momento de conclusão do processo 
eletrônico ao magistrado; e c) organizar a força de trabalho na unidade com base na 
nova realidade imposta pelo sistema eletrônico, a fim de propiciar aos magistrados 
maior auxílio na prolação de despachos, decisões e sentenças. 

 
3.18. A Corregedoria local tem algum projeto que envolva a orientação e/ou 
dinamização das execuções das atividades das secretarias e gabinetes das 
unidades judiciais de 1º grau? O projeto da Corregedoria Regional, no biênio 
2017/2019, pautou-se na divulgação de procedimentos, bem assim na 
conscientização dos magistrados de primeiro grau e servidores quanto à 
necessidade de observarem o correto fluxo dos processos, bem assim de retificarem 
os erros cometidos anteriormente, sob pena de a estatística da unidade não refletir a 
realidade. Elegeu-se, pois, “o despertar da nova realidade virtual” como questão 
essencial para possibilitar o sucesso de qualquer tentativa das unidades de 
aprimorar a execução das atividades. 

 
4. CONTROLE DE PRESENÇA DE MAGISTRADOS NAS UNIDADES 

4.1. Como é feito o controle da presença do magistrado na unidade? Por 
ocasião das correições ordinárias, registra-se a frequência do magistrado em relação 
ao período correicionado, por meio de informação prestada pelo Diretor de 
Secretaria, e ainda com base nos dados constantes do Sistema de Pessoal deste 
Tribunal.  Em regra, nas unidades com juízes titular e zoneado, eles comparecem 
nos dias em que realizam as sessões de audiência, possibilitando, nos demais, que 
se dediquem à prolação de sentenças. Quando do afastamento, inclusive por motivo 
de doença ou férias, há necessidade do magistrado formular requerimento pelo 
sistema PROAD. Em relação aos juízes substitutos da reserva técnica, a frequência 
é controlada na unidade onde designados, por portaria, para atuarem, em face de 
sua condição de volantes. O acompanhamento dos afastamentos dos magistrados 
pela secretaria da Corregedoria ocorre diariamente, com registro em planilha própria, 
inclusive em razão da necessidade de serem adotadas as providências pertinentes, 
dentre elas, a designação, na medida do possível, de juízes substitutos, de modo a 
evitar prejuízo na continuidade da prestação jurisdicional.   

 

5. CONTROLE DE NORMAS EXPEDIDAS POR JUÍZES DE 1º GRAU 

5.1. Como é feito o acompanhamento das normas expedidas pelos 

Anexo 6 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 19



magistrados em suas respectivas unidades? De acordo com o art. 416 do 
Provimento da Corregedoria deste Tribunal n.º 02/2013, os provimentos, as portarias 
ou ordens de serviço – emitidos pelos juízes de primeiro grau – deverão ser 
submetidos à apreciação da Corregedoria Regional, que poderá revogá-los, 
segundo seu poder discricionário.  
 
6. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

6.1. Como é realizada a verificação do cumprimento das metas do Poder 
Judiciário, estabelecidas pelo CNJ para o segmento da Justiça do Trabalho? O 
acompanhamento do controle das metas é realizado pela Presidência e pela 
Corregedoria deste Tribunal, com auxílio do Setor de Estatística e dos Comitês 
Regionais do Pje e do e-Gestão, adotando-se medidas de divulgação e incentivo ao 
seu alcance. Como exemplo, pode-se citar a expedição do Ofício-Circular da 
Corregedoria n.º 179/2018, no qual se recomenda “que se adotem ações que 
possibilitem o alcance das Metas 6 e 7, quais sejam, priorizar o julgamento das ações 
coletivas distribuídas até 31/12/2015 em relação ao primeiro grau (vez que já atendida no 
tocante ao segundo grau), em conformidade com a relação em anexo; e identificar e reduzir 
em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior, no pertinente à Vara 
do Trabalho e a este Tribunal, também conforme relação em anexo, esclarecendo que, caso 
a unidade não possua processo relativo aos citados litigantes, que se restrinja a verificar os 
dez maiores litigantes de sua unidade.” Também se desenvolveu trabalho, em conjunto 
com a Seção de Gestão Negocial dos Sistemas do PJE e do e-Gestão, vinculada à 
Secretaria da Presidência deste Tribunal, a fim de que as unidades regularizassem a 
estatística, especialmente no tocante ao encerramento das fases de liquidação e de 
execução dos processos que, inclusive, já se encontravam arquivados virtualmente, 
bem assim quanto ao registro do recolhimento das custas processuais, e da 
admissibilidade de recurso ordinário quando da oposição de mais de um recurso. 
Inclusive, com frequência habitual, aquela Seção envia as unidades de primeiro grau 
relatórios relativos a equívocos ou omissão de lançamentos no sistema Pje, para as 
devidas providências.  
 
6.2. Há relatórios gerenciais? Sim. 
 
6.3. Esse controle também é realizado nas inspeções e correições? É realizado 
por ocasião das correições ordinárias, e valorado a ponto de se determinar o registro 
de elogio nos assentamentos funcionais dos magistrados e servidores das unidades 
que alcançaram todas as metas estabelecidas pelo CNJ. Quando do Relatório Anual 
da Corregedoria, realiza-se também estudo comparativo das Metas das unidades, e 
se houve acréscimo ou decréscimo de desempenho, bem assim dos fatores que 
favoreceram ou prejudicaram os resultados.  
 
7. CONTROLE DA PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS 

7.1. Como é feito o controle de produtividade dos magistrados de primeiro 
grau e dos juízes substitutos?  
O controle se realiza por meio dos seguintes procedimentos: a) publicação de 
boletins de produtividade; b) controle das sentenças com prazo vencido; e                     
c) atendimento, presencial e virtual, aos jurisdicionados, quanto à solicitação de 
agilização da prestação jurisdicional. 
No tocante ao boletim de produtividade dos juízes titulares e substitutos, 
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providencia-se a sua publicação mensal na página do TRT6 (www.trt6.jus.br), no 
link destinado à Corregedoria Regional. Nesse boletim, constam os dados extraídos 
do e-Gestão, referentes aos processos recebidos para julgamento (fases de 
conhecimento e de execução), a quantidade de conciliações efetivadas e o número 
de sentenças proferidas pelos magistrados, apurando-se o percentual de 
produtividade correspondente e a quantidade de audiências presididas. E, em 
cumprimento ao Provimento CGJT n.º 04, de 12/9/2018, e ao art. 12, § 1.º, do CPC, 
a Corregedora Regional adotou as medidas necessárias para possibilitar a 
divulgação da lista de processos aptos para julgamento, com especificação do nome 
do magistrado, data de conclusão e situação processual, já disponível no portal 
deste Tribunal, no link “Transparência”. 
Em relação ao controle do prazo de sentenças em atraso, a secretaria da 
Corregedoria extrai, do sistema SICOND, relatórios mensais para o seu 
acompanhamento. Também é realizado controle por ocasião das correições 
ordinárias, e ainda em face da provocação das partes. E, como resultado desse 
controle, em 2018, foram expedidos 211 (duzentos e onze) ofícios aos magistrados 
para cobrança de prolação de sentenças em atraso. Por força do Provimento TRT-
CRT n.º 01/2016, de 22 de março de 2016 (que estabelece medidas para a diminuição dos 
prazos para prolação de sentenças), oficiou-se aos magistrados que se encontravam na 
situação prevista em seu artigo 1º: “... atraso considerável e reiterado na prolação 
de sentenças” (atraso de mais de 90 processos, por mais de 60 dias, contados do 
encerramento da correspondente instrução), para apresentarem cronograma visando 
à redução do montante dos processos represados até a data da emissão do ofício. 
Ao final do exercício de 2018, encontravam-se pendentes de conclusão 14 
(quatorze) cronogramas, com datas de término de execução previstas para o 
primeiro semestre de 2019. E de modo a auxiliar alguns magistrados em situação 
mais delicada, em relação ao número de processos com sentenças a proferir 
(medida já adotada na gestão anterior), e principalmente em razão da necessidade 
de continuidade da prestação jurisdicional, observando o princípio da razoável 
duração do processo e os meios de sua efetivação, procedeu-se à designação de 
Juízes Substitutos (reserva técnica) para atuar nos referidos feitos. Formalizaram-se, 
então, no ano de 2018, 756 (setecentos e cinquenta e seis) designações de juízes 
substitutos para prolatarem sentenças em processos encerrados por outros 
magistrados, seja por se encontrarem em atraso, em licenças médicas prolongadas, 
pela declaração de suspeição, obtenção de aposentadoria, ou mesmo em 
decorrência de reclamações promovidas pelas partes perante esta Corregedoria, 
Ouvidoria ou diretamente ao Conselho Nacional de Justiça, ou, ainda, de ofício, 
consoante constatado nas atas de correição, tudo, em obediência ao artigo 6.º da 
Resolução Administrativa TRT n.º 03/2015.  
No pertinente ao atendimento aos jurisdicionados, houve o recebimento, no ano de 
2018, de 801 (oitocentos e uma) solicitações para efetivação da prestação 
jurisdicional, sendo 243 (duzentos e quarenta e três) por e-mail e 558 (quinhentos e 
cinquenta e oito) pelo PROAD.  
Além da cobrança aos magistrados de forma pontual e do controle dos cronogramas, 
a Corregedoria Regional instituiu o 1.º Programa de Mutirão de Sentenças – que 
visou à agilização dos processos em que os jurisdicionados aguardavam a prestação 
jurisdicional por prazo razoável, nas hipóteses em que os Juízes (as) se afastaram, 
por licenças médicas ou gestantes, nos últimos doze meses, por período superior a 
quatro meses –, o qual resultou na adesão e colaboração voluntária de Juízes 
Titulares e Substitutos. Determinou-se, então, diante da colaboração desses 
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magistrados, o registro de elogio em seus assentamentos funcionais, em face do 
espírito público e do auxílio à Administração deste Regional.  
 
7.2. Há relatórios gerenciais? Sim. Os dados se encontram disponíveis no e-

Gestão, SICOND e no sistema denominado “Relatório Gerencial” (elaborado pelo 

Tribunal). 

 
7.3. Há o acompanhamento também nas inspeções-correições? Sim, mediante o 
registro, em ata de correição, da produtividade de todos os magistrados que atuaram 
na Vara no período correicional, bem assim do quantitativo de sentenças no prazo, e 
a especificação daquelas com prazo vencido, com recomendação para a sua 
prolação prioritariamente e no menor espaço de tempo possível, devendo o 
magistrado atentar ao prescrito no ATO n.º 1/CGJT, de 10 de fevereiro de 2017. Em 
relação aos juízes que não se encontravam presentes no momento da correição, a 
secretaria da Corregedoria Regional providencia a comunicação de ciência sobre a 
necessidade de julgamento. Por ocasião das inspeções ordinárias, em conformidade 
com as orientações repassadas pela Corregedoria Regional, cabe às unidades 
especificarem se houve o efetivo cumprimento da recomendação da ata de correição 
do exercício anterior quanto à prolação das sentenças com prazo vencido. Deve 
também ser informado o quantitativo de processos submetidos à conclusão para 
julgamento, e, ainda, se existem feitos pendentes de conclusão específica ao juiz, 
pois tal procedimento dificulta o controle do prazo efetivado pela Corregedoria, e 
prejudica a apuração dos prazos médios e a tramitação dos feitos.   

 
8. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA 
8.1. Como é realizado o controle do exercício de atividade de docência pelos 
magistrados (Resolução 226/2016)? Por meio do Ofício Circular TRT-CRT n.º 
345/2018, comunicou-se, em 2018, a todos os juízes da Sexta Região sobre a 
necessidade de estrita observância às disposições da Resolução n.º 34 do Conselho 
Nacional de Justiça, no que se refere ao exercício do magistério pelos integrantes da 
magistratura (nos moldes do Ofício Circular n.º 22/2018/SECG/GCGJT).   
Aqueles juízes que exercem atividade de docência, informam, em sistema próprio, 
dados relativos à instituição de ensino, horários e disciplinas ministradas, estando os 
mesmos disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal, no portal da “Transparência”, 
link “Atividades Docentes de Magistrados”.  

 
9. CONTROLE DE FÉRIAS DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU 

9.1. Há normativo do TRT que discipline a marcação e escala de férias de 
magistrados de 1º grau? Sim. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal 
(artigo 27, VII, e 36, § 2.º), cabe à Corregedora Regional homologar a escala de 
férias dos juízes de primeiro grau da sexta região, elaborada pela secretaria, bem 
assim apreciar e decidir sobre os requerimentos de alteração de férias. Quando 
deferida a alteração, deve o setor competente, nos moldes do art. 7.º do Provimento 
TRT-CRT n.º 005/2015, suspender o pagamento das respectivas vantagens 
pecuniárias, e ao magistrado que já as tiver recebido, devolvê-las integralmente no 
prazo de cinco dias úteis contados da data do crédito ou do deferimento da 
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alteração, se esta ocorrer em data posterior a do crédito, salvo nas seguintes 
hipóteses: - alteração da escala de férias por necessidade do serviço; - interrupção 
do gozo de férias; e - novo período de férias a ser gozado estiver compreendido no 
trimestre subsequente.  
A elaboração da escala de férias observa o Provimento TRT-CRT n.º 005/2015, de 
13/10/2015, que “estabelece regras sobre a concessão de férias aos Juízes de 1º 
Grau no âmbito do TRT da 6.ª Região e dá outras providências”, dos quais se 
destacam os seguintes critérios: a) impossibilidade de fracionamento das férias em períodos 
inferiores a trinta dias e somente podem ser acumuladas por imperiosa necessidade do serviço e pelo 
máximo de dois meses; b) obrigatoriedade de marcação pelo magistrado, em requerimento próprio, 
de 60 (sessenta) dias de férias, além de eventual saldo de férias anteriormente acumulado; e, em 
caso de omissão, será ele instado a se pronunciar no prazo de 10 (dez) dias, e, não o fazendo, as 
férias serão marcadas de ofício pelo Desembargador Corregedor; c) indicação de três alternativas 
para o gozo de cada período de férias e de eventual saldo acumulado que, pela ordem, poderão ser 
levadas em consideração na hipótese de se verificar a impossibilidade do deferimento do intervalo 
inicialmente indicado; d) evitar utilização simultânea de férias pelos Juízes Titulares e Substitutos 
Auxiliares, salvo nos casos expressamente autorizados pela Corregedoria Regional; e) preferência do 
Juiz Titular quanto à indicação de período de férias para gozo de 60 (sessenta) dias; f) não havendo 
consenso entre os magistrados em exercício permanente na mesma unidade, acerca dos períodos 
concomitantes de gozo de férias de 30 (trinta) dias, caberá ao Juiz Titular ou ao Magistrado que 
estiver no exercício da titularidade exercer prioridade inicial em relação a um dos períodos de férias 
de 30 dias e ao Juiz Substituto indicar a preferência em relação ao período remanescente; g) 
indicação dos Juízes Substitutos da Reserva Técnica dos períodos de férias, inclusive as alternativas 
de gozo, de acordo com a respectiva ordem de antiguidade e observada a limitação prevista tal fim; h) 
não concessão de férias aos Magistrados de Primeiro Grau em número superior a 25% do total de 
Juízes em exercício no momento da elaboração da escala ou do seu início, considerando-se no 
cálculo os juízes legalmente afastados e excluídos os cargos vagos, salvo  no caso de disponibilidade 
de juízes substitutos verificada pela Corregedoria; i) concessão de férias no mesmo mês, para os 
cônjuges juízes deste Tribunal, se assim requeridas, respeitados os critérios objetivos previstos na 
norma interna; e j) na hipótese de excesso de pedidos de férias de Magistrados para o mesmo 
período, terá preferência à concessão: - os que apresentem requerimentos de férias, inclusive 
alternativas, no prazo determinado pela Corregedoria em Ofício Circular; - os de maior antiguidade; e 
- os que tenham maior número de períodos de férias acumuladas por necessidade do serviço. 

 
9.2. Há um sistema para marcação de férias? Sim. Após a apresentação das 
propostas pelos magistrados, e organização dos períodos e a devida homologação, 
há inclusão dos dados pertinentes no sistema eletrônico utilizado pela Secretaria de 
Gestão de Pessoal do Tribunal, que possibilita posterior consulta, de todos os 
exercícios de férias e saldos dos magistrados, pelos usuários que tenham senha de 
acesso. 

 
9.3. Como é feito o pedido de remarcação? Mediante requerimento do magistrado 
em sistema eletrônico (PROAD), que possibilita a inclusão de todos os atos 
pertinentes à tramitação do expediente, inclusive a notificação ao juiz, que também 
pode se efetivar pelo e-mail institucional. É possível, portanto, o acompanhamento 
virtual do pedido de remarcação, mediante acesso do magistrado requerente no 
referido sistema, por senha pessoal. 

 
9.4. Existem pedidos de remarcação pendentes de análise? Apenas dois em 
18/1/2019, mas não dizem respeito à pretensão voluntária de alteração das férias, 
vez que relativos a esclarecimentos quanto à suspensão, em razão de licença 
gestante e licença médica. Considerando que já houve a remessa da escala de 
férias, referente ao ano de 2019, à Secretaria de Gestão de Pessoas, com 
retificações posteriores, enviadas em 19/12/2018, as solicitações recentemente 
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formuladas foram indeferidas no momento, em razão da proximidade do término da 
gestão da atual Corregedora (ainda no início do mês de fevereiro do corrente ano), 
com orientação para posterior renovação pelos magistrados na nova gestão, em 
face das repercussões no controle de designações dos juízes substitutos da reserva 
técnica, que, por sua vez, dependerão dos critérios a serem adotados pela 
Corregedora a ser empossada.    

 
9.5. Há magistrados de 1º grau com saldo de férias? Especifique.  
Sim. De acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de 
Pessoas em 16/5/2018, em atendimento ao acórdão prolatado nos autos do 
processo CSJT-A-20408-02.2014.5.90, foram adotadas as providências necessárias, 
a fim de possibilitar a fruição da integralidade dos períodos de férias relativos a 
exercícios anteriores. E, após aprovação da escala de férias de 2019, conforme 
informado, em 10/1/2019, pela mencionada Secretaria, os exercícios de 2017 e 2018 
foram escalados, em grande parte, para fruição em 2019, restando pendências 
apenas em relação aos seguintes magistrados de primeiro grau: 

 
Magistrados de primeiro grau Exercício Dias 

Adriana Satou Lessa Ferreira Pinheiro 2018 60 
Aline Pimentel Gonçalves 2018 30 
Ana Maria Soares Ribeiro de Barros 2018 30 
Ana Cristina Argolo de Barros  2018 60 
Antônio Wanderley Martins 2018 60 
Carla Santina de Souza Rodrigues*  2015, 2016, 2017 e 2018 240 
Carmem Lúcia Vieira do Nascimento 2018 30 
Bernardo Nunes da Costa Neto  2017 e 2018 90 
Gênison Cirilo Cabral 2017 e 2018 120 
Hélio Luiz Fernandes Galvão 2018 30 
Hermano de Oliveira Dutra 2018 30 
Marcelo da Veiga Pessoa Bacalla 2018 30 
Marcílio Florêncio Mota 2017 e 2018 120 
Maria do Carmo Varejão Richlin  2018 60 
Roberta Vance Harrop 2018 30 
Saulo Bosco Souza de Medeiros  2018 60 

 
*A magistrada Carla Santina de Souza Rodrigues não usufruiu os exercícios de 2015, 2016, 2017 e 
2018, porque se encontrava de licença para tratamento de saúde nos períodos de 29/8/2016 a 
2/10/2016, 16 a 18/11/2016, 6 a 7/12/2016, 23/1/2017 a 25/2/2017, 16 a 18/5/2017, 22 a 26/5/2017, 
e  5/6/2017 a 2/2/2019. 
 
9.6. Já há escala de férias para o próximo ano? Sim. A mencionada escala foi 
elaborada com base nos critérios previstos em norma interna, no interesse do 
serviço, e, sempre que possível, atendendo às sugestões e preferências dos 
magistrados (formalizadas em atendimento ao Ofício-Circular TRT-CRT n.º 
511/2018). Houve a remessa da escala de férias de 2019 à Secretaria de Gestão 
de Pessoas em 6/12/2018 (por intermédio do Ofício TRT-CRT n.º 673/2018), para 
os fins atinentes, procedendo-se a retificações posteriores, enviadas em 
19/12/2018 (pelo Ofício TRT-CRT n.º 738/2018). 

 
9.7. Como são feitos e processados os afastamentos e ausências de 
magistrados?  
De acordo com o Regimento Interno deste Tribunal (art. 27, inciso VII), cabe à 
Corregedora Regional deliberar apenas sobre os requerimentos de férias, licenças 
médicas e abonos de faltas, e opinar sobre os demais requerimentos de 
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afastamento voluntário, formulados por juízes do trabalho de primeiro grau. Ou seja, 
excluindo-se aqueles primeiros, os demais são de competência do Plenário, 
cabendo, entretanto, à Corregedoria, proferir opinativo, inclusive quanto à 
possibilidade de prejuízo na continuidade da prestação jurisdicional na unidade, 
informando a disponibilidade, ou não, do quadro de juízes da reserva técnica 
(volantes) e, ainda, considerações pautadas nas normas internas e na legislação 
pertinente.  
Os pedidos de afastamento devem ser formalizados pelos magistrados mediante 
requerimento no PROAD, sistema que autoriza o seu acompanhamento virtual. 
Deferido o pedido de afastamento pelo órgão competente, cabe à Secretaria de 
Gestão de Pessoas deste Tribunal proceder ao registro nos assentamentos do 
magistrado, mediante utilização de sistema eletrônico próprio. À Secretaria da 
Corregedoria Regional, cabe proceder ao acompanhamento dos afastamentos dos 
magistrados, para providenciar a designação de juiz substituto, e, inclusive, se for o 
caso, afastar o direito ao pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de 
Jurisdição – GECJ, bem assim para controlar o prazo de suspensão dos 
cronogramas visando à redução do montante de processos pendentes de 
julgamento, e a cobrança na prolação de sentenças em atraso.     
 
9.8. Há algum magistrado afastado? Especifique. Sim, segue abaixo o 
demonstrativo dos magistrados de primeiro grau da Sexta Região, que estiveram, ou 
continuam afastados no mês de janeiro, conforme apuração realizada, em 8/1/2019, 
pela secretaria da Corregedoria: 
 
Magistrado Tipo de afastamento Período 
Agenor Martins Pereira Férias 30/1/2019 a 28/2/2019 
Ana Catarina Magalhães de 
Andrade Sá Leitão  

Férias 31/1/2019 a 1.º/3/2019 

Ana Cristina da Silva Férias 30/1/2019 a 28/2/2019 
André Luiz Machado Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 
Aurélio da Silva Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 
Ana Isabel Guerra Barbosa 
Koury 

Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 

Ana Maria Aparecida de Freitas Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Armando da Cunha Rabelo 
Neto 

Licença para tratamento  
de saúde  

2/1/2019 

Carla Janaína Moura Lacerda Férias 31/1/2019 a 1.º/3/2019 
Carla Santina de Souza Ro- 
drigues 

Licença para tratamento  
de saúde 

1.º/1/2019 a 2/2/2019 

Cristina Figueira Callou da  
Cruz Gonçalves 

Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 

Danielle Lira Pimentel Acioli Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Edmilson Alves da Silva Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Débora de Souza Silva Lima Licença gestante 1.º/1/2019 a 1.º/2/2019 
Ester de Souza Araújo Furtado Licença para tratamento  

de saúde 
1.º a 8/1/2019 

Gilberto Oliveira Freitas Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Gustavo Augusto Pires de  
Oliveira 

Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 

Gustavo Henrique  Férias 30/1/2019 a 28/2/2019 
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Cisneiros Barbosa 
Hugo Cavalcanti Melo Filho Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Ibrahim Alves da Silva Filho Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 
Josimar Mendes da S. Oliveira Férias 23/1/2019 a 21/2/2019 
Juliana Gabriela Hita Neves Licença gestante 1.º/1/2019 a 3/5/2019 
Juliana Lya Barbosa Férias 31/1/2019 a 1.º/3/2019 
Luciana Paula Conforti Férias 30/1/2019 a 28/2/2019 
Márcia de Windsor Nogueira Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 
Magistrado Tipo de afastamento Período 
Maria Odete Freire de Araújo Licença gestante 1.º/1/2019 a 4/5/2019 
Marília Gabriela Mendes Leite  
de Andrade 

Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 

Marília Leal Montenegro  
Spinelli 

Licença gestante 1.º/1/2019 a 5/6/2019 

Martha Cristina do Nascimento 
Cantalice 

Férias 30/1/2019 a 28/2/2019 

Mayard de França Saboya Al- 
buquerque 

Férias 30/1/2019 a 28/2/2019 

Necy Lapenda Pessoa de 
Albuquerque de Azevedo 

Compensação de Férias 7/1/2019 a 9/1/2019 

Plaudenice Abreu de Araújo 
Barreto Vieira 

Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 

Rafael Val Nogueira Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Renata Lapenda Rodrigues de 
M. Pessoa de Luna 

Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 

Renata Lima Rodrigues Férias 18/1/2019 a 16/2/2019 
Rodrigo Samico Carneiro  Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Rosa Melo Machado Rodrigues 
Faria 

Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 

Saulo Bosco Souza de Medeiros Férias 31/1/2019 a 1.º/2/2019 
Sérgio Paulo de Andrade Lima Licença para tratamento  

de saúde 
1.º a 4/1/2019 e  
férias de 5/1/2019 a 
28/1/2019 

Sohad Maria Dutra Cahu Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 
Tânia Regina Chenk Allatta Férias 28/1/2019 a 26/2/2019 
Vanessa Zacche de Sá Férias 21/1/2019 a 19/2/2019 
Virgínio Henriques de  
Sá e Benevides 

Férias 22/1/2019 a 20/2/2019 

Walkíria Miriam Pinto de  
Carvalho 

Férias 8/1/2019 a 6/2/2019 

Wiviane Maria Oliveira de  
Souza  

Licença gestante 1.º/1/2019 a 5/6/2019 

 

Anexo 6 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 26



 
Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 
INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 
Período: 21 a 25/01/2019 

 
Unidade Inspecionada: GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho: 
 
Resposta: Ivan de Souza Valença Alves 

 

1.2. Órgãos de atuação:  
 
Resposta: Pleno (sessões judiciárias e administrativas) 

 

1.3. Tempo de atuação do(a) magistrado(a) na Presidência: 
 
Resposta: Mandato de dois anos, conforme previsão regimental, iniciado 

em 03/02/2017 e com término previsto para 07/02/2019 (Biênio 

2017/2019). 

 
1.4. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses. 
 

a) Férias: 08/01/2018 a 15/01/2018 (saldo de férias – PROAD 

20254/2017) e 02/07/2018 a 31/07/2018 (referente ao exercício 

de 2016 – PD 17499/17). 

b) Licença: Não gozou de qualquer licença nos últimos 12 meses. 

c) Folga compensatória de plantão: não gozou de folga 

compensatória nos últimos 12 meses. 
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1.5. Órgão de consultoria da Presidência: 
 

Resposta: Diretoria-Geral (DG). 

 
1.6. Juiz(es) auxiliar(es): 
 
Magistrado Atribuições Nº de assessores 

Saulo Bosco Souza de 

Medeiros 

Auxiliar na tomada de decisões, 

elaborar opinativos e minutas de 

despacho e/ou decisões, participar 

de comitês/comissões, responder 

aos questionamentos em geral 

formulados pelo Presidente. 

Não possui. 

Recebe apoio do 

pessoal da 

Presidência. 

 

 

1.7. Órgãos de assessoramento direto da Presidência: 
 

1 Secretaria-Geral da Presidência 

2 Gabinete da Presidência (assessores) 

3 
Assessoria Jurídica (atualmente presta assistência, por 

delegação à Vice-Presidência) 

4 Assessoria Jurídico-Administrativa 

 

1.8. Quadro de Pessoal do Gabinete da Presidência e das unidades 
diretamente vinculadas: 

 
Unidade Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários TOTAL 

Secretaria-Geral da 
Presidência 

5 0 1 0 0 6 

Gabinete da 10 0 1 2 0 13 
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Presidência 

Assessoria Jurídica 
(por delegação, 
vinculada à Vice-
Presidência) 

7 0 0 0 0 7 

Assessoria 
Jurídico-
Administrativa 

2 0 0 0 0 2 

 
1.9. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
 

 

 
 

1.10. Qual a carga horária de trabalho? 
 
Resposta: Em respeito à Resolução Administrativa TRT6 nº 01/2010, 
servidores sem função ou ocupantes de FC até o nível 3 se submetem a 7 
(sete) horas diárias efetivas, com 20 minutos de descanso após cada 4 
horas trabalhadas; ocupantes de FC a partir do nível 4 se submetem a 
jornada de 8 horas diárias, com uma hora de intervalo; ocupantes de 
cargo em comissão ordinariamente se submetem a jornada de 8 horas 
diárias, podendo exceder o referido limite sempre que necessário, não 
fazendo jus a eventuais horas extraordinárias, salvo exceções previstas 
em norma específica, tudo em consonância com a Resolução CSJT nº 
101/2012. 

 
1.11. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 

 
Resposta: Das 7h30 às 17h00 (RA TRT6 nº 06/2016). 

 
1.12. Qual o horário de atendimento ao público externo? 
 
Resposta: Das 8h00 às 17h. 

 
 

ÁREAS Cargo Função 

Gabinete da Presidência 4 7 

Gabinete Desembargador 3 5 

Total 7 12 
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1.13. Como é feito o atendimento aos advogados? 
 
Resposta: Diretamente, por telefone e e-mail. A Ouvidoria deste Regional 
também está habilitada a atender os advogados, e, sendo o caso, entra 
em contato com a Presidência. 

 
1.14. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 

CNJ) na unidade? 
 
Resposta: Atualmente, não há nenhum servidor em regime de 
teletrabalho, embora seja possível a adoção do modelo para alguns. 

 
1.15. Como é realizada a divisão do trabalho na Presidência? 
 
Resposta: De acordo com a complexidade, natureza e necessidade do 
serviço, conforme quadro de atribuições existentes na unidade, o que não 
impede que os servidores executem atividades que ordinariamente não 
estejam sob sua incumbência. 
 
1.16. Há equipamento que permita realizar videochamada por meio 

do sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional? 
 
Resposta: Sim, localizado na Sala de Reuniões da Presidência. 
 
1.17. O provimento 75 da Corregedoria Nacional de Justiça está 

sendo implementado? 
 

Resposta: Sim, tendo sido enviado notebooks com recurso de 
vídeoconferência para todas as unidades judiciárias do primeiro grau. Por 
limitações orçamentárias, os gabinetes dos Desembargadores não 
receberam os mesmos equipamentos, mas os aludidos magistrados 
contam com notebooks próprios e também podem se utilizar do 
equipamento instalado na Sala de Reuniões da Presidência sempre que 
necessário. 

 
2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 
 

2.1. Qual é o sistema informatizado utilizado para a tramitação dos 
processos administrativos? E para a tramitação dos processos 
judiciais? 

 
Resposta: Os processos administrativos tramitam por meio do PROAD 
(Processo Administrativo Eletrônico, regulamentado pelo Ato TRT6 
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93/2016). Já os processos judiciais tramitam no sistema Pje (processos 
eletrônicos) e sistema SIAJ (processos físicos que integram o legado). 

 
2.2. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a 

demanda quanto à presteza e celeridade? 
 
Resposta: Sim, embora esporadicamente sejam necessários 
aprimoramentos visando a sua melhoria como um todo. 

 
2.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? 
 
Resposta: O PJe está interligado ao Sistema e-Gestão da Justiça do 
Trabalho e permite a geração de relatórios estatísticos detalhados. Já o 
PROAD ainda está sendo aprimorado e permite a geração de dados 
específicos, não havendo ainda uma ferramenta de criação de relatórios 
mais amplos. 

 
2.4. Existem processos físicos e eletrônicos no gabinete? A 

metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? 
 

Resposta: Existem processos físicos e eletrônicos (administrativos) 
tramitando no gabinete da Presidência, embora o volume dos primeiros 
seja cada vez menor nos últimos anos. A metodologia de trabalho varia de 
acordo com os fluxos dos sistemas onde tramitam, porém sempre em 
harmonia com as normas legais e regimentais aplicáveis à matéria 
contidas nos referidos autos. 

 
2.5. Há a observância dos critérios de ordem cronológica ou de 

tramitação prioritária? 
 
Resposta: Sim. Observa-se tanto a ordem cronológica e de tramitação 
prioritária. 

 
2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? Diferenciada para o teletrabalho? 
 
Resposta: Não. A meta é definida pontualmente, de acordo com a 
necessidade do serviço. Não existe servidor desta Unidade em 
teletrabalho. 
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2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 
servidores? 

 
Resposta: O controle das metas é feito pelo Secretário-Geral da 
Presidência. 
 

2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuídos em comparação aos processos julgados e 
baixados? 

 
Resposta: Sim.  Informamos que mensalmente, são extraídos relatórios 
do sistema de informações - e-Gestão,  que mostram o número de 
processos distribuídos , baixados e pendentes de baixa,  com vistas ao 
acompanhamento dos saldos pendentes e das Metas do Poder 
Judiciário, especialmente em relação à Meta 1 e  à Meta 5, que tratam 
de processos julgados, na fase de conhecimento  e baixados, na fase de 
execução: 
 
Meta 1 - Julgar mais processos que os distribuídos; 
Meta 5 - Impulsionar processos à execução.    
 
 

2.9. O(A) Presidente declarou-se suspeito ou impedido nos últimos 
12 meses? 

 
Resposta: Sim. Em todos os processos em que houve a participação do 
escritório de atuação de seu filho advogado.  

 
2.10. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham sido 
restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? 

 
Resposta: Há três processos com pedido de vista,todos dentro do prazo 
regimental. 
 
0000627-84.2018.5.06.0000  - Pedido de Vista em:13/12/2018  - Prazo 
final: 28/01/2019  
0000738-05.2017.5.06.0000  - Pedido de Vista em:18/12/2018  - Prazo 
final: 31/01/2019  
0000629-54.2018.5.06.0000  - Pedido de Vista em:18/12/2018  - Prazo 
final: 31/01/2019   
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3. DADOS PROCESSUAIS 
 

3.1. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

3.1.1. Qual é a competência da Presidência para apreciar 
processos administrativos de natureza disciplinar? 

 
Resposta: A competência é definida pelo Regimento Interno e abrange 
processos que envolvam a atuação de servidores, a teor do seu art. 24, item 1, 
inciso XX (aplicar penas disciplinares aos servidores da Justiça do Trabalho da 
Sexta Região,observadas as limitações legais). 

 
3.1.2. Preencher o quadro abaixo sobre o total de processos 

administrativos na Presidência:  
 

Processos administrativos Físicos Eletrônicos Total 
Acervo* 0  0 
Autuados nos últimos 12 meses 3  3 
Finalizados nos últimos 12 meses 3  3 

 
 * Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Presidente não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados. 
 

3.1.3. Há petições aguardando juntada nos respectivos 
processos? Quantas? Indique as 5 petições mais antigas 
aguardando juntada e a data de entrada. 

 
Resposta: Não há petições nesta condição 

 
3.1.4. Discriminar o acervo de processos administrativos por 

classe, à exceção dos processos de natureza disciplinar 
(serão tratados no item 3.1.6): 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses 

Finalizados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

100007-2018-000-06-00-6   15/03/2018 30/06/2018   

100015-2018-000-06-00-2   05/06/2018 27/11/2018   

100009-2018-000-06-00-5   05/04/2018 24/04/2018   

TOTAL 0 0 3 3 0 0 
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3.1.5. Descrever a metodologia de trabalho em relação a estes 
processos. 

 
Resposta: A metodologia é disciplinada no Regimento Interno desta 
Corte: 
 
“Art. 148. Os processos de matéria administrativa, depois de protocolizados 
e processados como tal, serão apresentados pelo Presidente do Tribunal 
ao Plenário, para decisão, dispensado o pronunciamento do Ministério 
Público, procedendo-se à votação na forma prevista na parte final do 
parágrafo único, do art. 15, deste regimento. 
 
Parágrafo único. Da decisão tomada pelo Tribunal será lavrada Resolução 
Administrativa, quando for o caso, assinada pelo Desembargador 
Presidente e registrada na ata da sessão. 
 
Art. 149. Os processos de matéria administrativa não serão distribuídos, 
sendo apresentados ao Tribunal diretamente pelo Desembargador 
Presidente. 
 
§ 1º. Tratando-se de matéria de alta relevância, assim definida pelo 
Tribunal, será o processo distribuído e, ouvido o Ministério Público do 
Trabalho, submetido a julgamento, após o visto do relator. (alterado pela 
Res. Adm. TRT - 06/2013, DEJT 1º/04/2013) 
 
§ 2º. Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o Desembargador 
Presidente votará logo após o desembargador relator, assegurando-se-lhe, 
ainda, o voto de qualidade e cabendo-lhe, quando for o caso, assinar a 
respectiva Resolução Administrativa. (alterado pela Res. Adm. TRT - 
06/2013, DEJT 1º/04/2013)” 

 
3.1.6. Processo administrativo de natureza disciplinar 

 
3.1.6.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos 

administrativos de natureza disciplinar: 
 

Resposta: Não existe processo administrativo disciplinar contra 
Desembargador, no tocante aos servidores vide quadro abaixo: 
 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses 

Finalizados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Sindicância 8 1 8 0 1 1 
Procedimento 
Administrativo 

3 1 2 1 0 0 
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Disciplinar 
TOTAL 11 2 10 0 1 1 

 
 

 
SINDICÂNCIAS 

 
Sindicânc

ia  
SERVIDOR(ES) 
SINDICADO(S) 

MOTIVO DA INSTAURAÇÃO FASE ATUAL 

01/2018 Jaildo Ferreira de 
Araújo 

Apuração de conduta 
caracterizada por falta de 
urbanidade de servidor no trato 
com jurisdicionados.  

Intimar oitiva do 
sindicado.  

02/2018 
 

Caio Márcio 
Cavalcante 
Santiago 

Apuração de irregularidades 
patrimoniais verificadas na 3ª 
Vara do Trabalho de Olinda. 

Concluso. Relatório final 
pela Comissão.  

03/2018 
 

Verônica Maria 
Bello B. de 
Gusmão 

Apuração de suposto 
descumprimento de Mandado 
Judicial. 

A sindicada retirou os 
autos. 

04/2018  Carlos Alberto 
Leite de Araújo e 
Damião Moura da 
Silva 

Apuração de irregularidades 
patrimoniais verificadas no 
Termo Judiciário de Sertânia. 

Próxima fase: 
Indiciamento. 

05/2018 Sindicado 
desconhecido. 
Identificação a 
depender das 
investigações. 

Apuração de suposto 
cometimento de crime de 
estelionato praticado por servidor 
lotado no Posto Avançado de 
Floresta/PE 

Intimar técnico de 
Tecnologia da Informação 
para prestar informações 
e/ou esclarecimentos. 

06/2018 Verônica Maria 
Bello B. de 
Gusmão 

Apuração de suposto 
descumprimento de Mandado 
Judicial. 

Pendente a notificação da 
sindicada. 

07/2018 Luiz Alberto 
Aragão 

Apuração de possível conduta 
atentatória à dignidade de colega 
de trabalho. 

Pendente a notificação do 
sindicado. 

08/2018 Djair de Andrade 
Lima, Fábio 
Augusto Lima de 
Assis e Verônica 
Maria Bello 
Buarque de 
Gusmão. 

Apuração de possíveis atrasos 
no cumprimento de mandados 
judiciais. 

Notificar sindicados. 
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PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES - PAD 
PAD Nº PARTES INFRAÇÃO ANDAMENTO 

1000065-
97.2014.5.06.0000 
(Portaria TRT-GP 
nº 32/2014 – DEJT 
de 16/06/2014) 

Autor: TRT6 e 
Réu: Genival 
dos Santos 
Pereira 

Obtenção de 
vantagem ilícita, 
valendo-se para 
tanto, do cargo 
que ocupa e da 
confiança 
depositada 

Decisão em  
18/01/2019 

1000039-
60.2018.5.06.0000 
(portaria TRT-GP 
nº234/2018 - DEJT 
de 05/11/2018) 

Autor: TRT6 e 
Réu: Ivan Carlos 
da Silva 

manter conduta 
compatível com a 
moralidade 
administrativa; 
tratar com 
urbanidade as 
pessoas. 

Em tramitação   

1000042-
15.2018.5.06.0000 
(Portaria TRT-GP 
nº 248/2018, DEJT 
de 12/11/2018) 

Autor: TRT6 e 
Réu: Expedito 
Jose Alves dos 
Santos 

Valer-se do cargo 
para lograr 
proveito pessoal 
ou de outrem, em 
detrimento da 
dignidade da 
função pública; 
Corrupção. 

Em tramitação 
 

 
3.1.6.2. Descrever a metodologia de trabalho em relação a 

estes processos. 
 

Resposta: A Presidência ao tomar conhecimento de fato (relativo a 
servidor) ensejador de abertura de Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD), publica portaria instaurando o PAD e designando os membros da 
referida Comissão.  
A Comissão, observando-se as regras contidas na Lei nº 8.112/90 e 
demais normativos legais sobre a matéria, instrui todo o processo.  
Ao final, submete o relatório ao Presidente, a quem compete a decisão 
final.  
 

3.1.6.3. Preencher o quadro abaixo com os processos 
administrativos de natureza disciplinar que 
apresentam situação mais extrema, conforme a data 
de autuação ou a data da última conclusão: 

 
Resposta: não existe processos administrativos disciplinar nessa 
situação. 
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3.1.6.4. A Presidência informa à Corregedoria do CNJ as 
obrigações impostas pela Resolução CNJ - 
135/2011 (arts. 9º, § 3º, 14, §§ 4º e 6º, e 28)? 

 
Resposta: Informa sim. Isso pode ser facilmente identificado por meio do 
sistema PJe do CNJ.  
 
 

3.2. PROCESSO JUDICIAL 
 

3.2.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos judiciais 
na Presidência:  

 
Resposta: Não se aplica. No gabinete da Presidência tramitam as 
matérias administrativas. Os assuntos relacionados a Processo 
Judicial são delegados à Vice-Presidência. 

 
3.2.2. Há petições aguardando juntada nos respectivos 

processos?  
 
Resposta: Não se aplica 

 
3.2.3. Indique as 5 petições mais antigas aguardando juntada e 

a data de entrada. 
 
Resposta: Não se aplica, pois tramitam no PJe. 

 
3.2.4. Preencher o quadro abaixo com os processos judiciais 

por classe, à exceção dos recursos constitucionais (serão 
tratados no item 3.2.6): 

 
Resposta: Não se aplica. 

 
 

3.2.5. Descrever a metodologia de trabalho em relação a estes 
processos. 

 
Resposta: Não se aplica. 

 
 
 
 
 

Anexo 7 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 11



 
Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 
INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

 
 

12 

3.2.6. Recursos Constitucionais 
 

3.2.6.1. Preencher o quadro abaixo sobre os recursos 
constitucionais: 

 
Acervo 

Classe 
F E 

Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses 

Julgados 
nos 

últimos 12 
meses (1) 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Recursos de 
Revista/Extraordinário 

 NI     NI           NI         NI        NI         NI        NI 

Recurso de Revista 201   2.103 13.500       12.168       14.083         0        459 
Recurso Extraordinário NI NI         NI        NI         NI         0          0 
Agravo de Instrumento 
no Recurso de Revista 
(2) 

116 884         NI        9.600         8.941         0          0 

Agravo no RE (3)  0 0          0        11         11         0          0 
Recurso Ordinário (4)  0 13         46        118         43         0          0 

NI – Não informado. Dados indisponíveis no sistema e-Gestão (consulta em 18.01.2019). 
 
Nota 1 - Despachos de admissibilidade de Recurso de Revista e Agravo de Instrumento. 
Nota 2 - O acervo de AI (RR) corresponde aos recursos pendentes de remessa ao TST. No ano de 2018 foram 
remetidos 8.941 AI (RR) ao TST, constando 1.000 pendentes de remessa em 31.12.2018. 
Nota 3 - No ano de 2018 foram encaminhados ao STF 11 Agravos de Instrumento em RE. 
Nota 4 – Dados do e-Gestão inconsistentes, não sendo possível correção. 

 
 

3.2.6.2. Quanto à metodologia de trabalho na 
admissibilidade recursal, como é feita a divisão de 
tarefas entre coordenadores, assessores e 
servidores? Descrever sucintamente o fluxo 
processual (distribuição, movimentação, análise, 
revisão, gestão, remessa, sobrestamento, controle 
estatístico e de produtividade). Indicar a quantidade 
de servidores envolvidos. 

 
Resposta: Os processos pendentes de análise de admissibilidade de 
recurso são previamente analisados pelos servidores lotados no 
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes para triagem daqueles 
que devem ser sobrestados e os que não se enquadram nas 
hipóteses de sobrestamento são semanalmente distribuídos aos 
servidores lotados no Gabinete da Vice-Presidência e na Assessoria 
Jurídica da Presidência, por diferenciação de matéria, a fim de 
promover a celeridade na tramitação.  
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Após analisados, os processos são revisados pela assessoria do 
gabinete do Desembargador Vice-Presidente e, em seguida, 
conclusos ao Desembargador Vice-Presidente para exame da 
admissibilidade recursal. 
 
O controle de produtividade dos servidores que trabalham na 
admissibilidade dos recursos é realizado semanalmente pela 
assessoria da Vice-Presidência, levando-se em consideração o 
número de processos distribuídos e conclusos ao Desembargador 
Vice-Presidente. 
 
Os despachos de admissibilidade recursal proferidos nos processos 
físicos são publicados pela Assessoria Jurídica da Presidência e 
aqueles proferidos nos processos eletrônicos são publicados pela 
Seção de Recurso. 
 
Nos processos cujos Recursos de Revista são denegados, após 
esgotado o prazo recursal, sem que tenha sido aforado Agravo de 
Instrumento, é certificado o trânsito em julgado, sendo em seguida 
devolvidos ao Juízo de origem. 
 
Os processos cujos Recursos de Revista são admitidos, após 
apresentadas contrarrazões pela parte adversa ou esgotado o prazo 
legal para a sua apresentação, são remetidos ao Tribunal Superior 
do Trabalho pela Seção de Recursos, sendo os processos físicos 
previamente digitalizados para tal fim. 
 
Os processos cujos Recursos de Revista são denegados e nos quais 
é aforado Agravo de Instrumento são semanalmente distribuídos 
para admissibilidade por servidores do Gabinete da Vice-Presidência 
e da Assessoria Jurídica da Presidência. Após analisados, são 
revisados pela assessoria do gabinete do Desembargador Vice-
Presidente e, em seguida, conclusos ao Desembargador Vice-
Presidente para exame da admissibilidade recursal e encaminhados 
à Seção de Recurso para remessa ao Tribunal Superior do Trabalho.  
 
Envolvem-se nessas atividades 30 (trinta) servidores, sendo 07 
(sete) lotados na Assessoria Jurídica da Vice-Presidência, 09 (nove) 
no Gabinete da Vice-Presidência, 03 (três) no Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes e 10 (dez) na Seção de Recurso. 
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3.2.6.3. São observados os critérios de precedência e as 
preferências legais na análise dos recursos? 

 
Resposta: Sim. Os processos são analisados de acordo com a 
ordem cronológica, nos termos do artigo 12 do Código de Processo 
Civil, salvo quando existentes processos com prioridade de 
tramitação, de acordo com as disposições contidas no artigo 1.048 
do Código de Rito. 

 
3.2.6.4. Preencher o quadro abaixo sobre os recursos 

constitucionais nos Tribunais Superiores: 
 

Resposta:  
 Físicos Eletrônicos Total 

Processos aguardando julgamento nos Tribunais 
Superiores 

     NI         NI      NI 

Processos remetidos aos Tribunais Superiores 
nos últimos 12 meses 

     800        8.155 (1)    8.955 

Processos devolvidos pelos Tribunais Superiores 
nos últimos 12 meses 

     NI          NI      NI 

NI - Não informado. Dados indisponíveis no sistema e-Gestão (consulta em 18.01.2019). 
 
Nota (1) Somatório de 8.941 AI em RR remetidos ao TST, 3 AI em RO remetidos ao TST e 11 
AI em RE remetidos ao STF. O sistema e-Gestão não computa os Recursos de Revista 
admitidos.  
 

Despachos de admissibilidade de Recurso de Revista e de Agravo de 
Instrumento relativos ao período 01.01.2018 a 31.12.2018, exarados 
em processos físicos e eletrônicos, a partir dos dados do e-Gestão, 
apresentam os seguintes quantitativos: 
 

 
RECURSOS DE REVISTA 

Quantidade 

Interpostos  12.168 
Conclusos  13.500 
Admitidos 659 
Não admitidos 11.557 
Baixados–Acordo/Desistência/Fungibilidade 1.867 

Suspensos ou sobrestados 459 Pendentes 

Exceto suspensos ou Sobrestados 1.845 
 TOTAL 2.304 

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 
RECURSOS DE REVISTA 

Quantidade 

Interpostos  9.600 
Remetidos ao TST 8.941 
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Pendentes de remessa 1.000 
 

 
3.2.6.5. Na admissibilidade recursal, o que é levado em 

consideração para a determinação do 
sobrestamento das questões submetidas à 
repercussão geral e aos recursos repetitivos: a 
divulgação da decisão de afetação do TST, do STJ e 
do STF ou o recebimento do respectivo ofício pelos 
tribunais superiores? 

 
Resposta: Utilizamos os ofícios dos respectivos Tribunais Superiores 
para respaldar o sobrestamento das questões submetidas à 
repercussão geral e aos recursos repetitivos.  
Os referidos ofícios são indicados em cada decisão de sobrestamento 
do processo e são amplamente divulgados internamente, por meio de 
ofício circular, além de serem disponibilizados no portal do TRT6 na 
internet para visualização pelos jurisdicionados. 

 
 

3.2.6.6. Uma vez reconhecida a matéria do processo com 
um tema afetado, o que acontece com os autos? 

 
Resposta: Os processos com Recurso de Revista e Agravo de 
Instrumento em Recurso de Revista são remetidos à Vice-Presidência 
para admissibilidade recursal, com base no Ato nº 36/2017 da 
Presidência deste Sexto Regional. 
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, vinculado à Vice-
Presidência, realiza uma triagem nos processos que serão distribuídos 
para a realização da admissibilidade recursal com vistas à 
identificação de matérias com temas afetados ao julgamento de 
recursos repetitivos e repercussão geral ou demonstração de 
divergência jurisprudencial interna. 
Após o reconhecimento da matéria com o tema afetado, o Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes prepara uma minuta de decisão de 
sobrestamento do processo para a apreciação do Desembargador 
Vice-Presidente e cadastra o processo no Sistema de Gerenciamento 
de Precedentes. Uma vez assinada a decisão, o feito segue para a 
intimação das partes e fica separado nas respectivas pastas de cada 
tema afetado no PJE, permanecendo monitorado pelo Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes. 
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3.2.6.7. Há algum setor/núcleo específico de gerenciamento 
de precedentes com a finalidade de gerir a 
aplicação das regras de julgamento referentes às 
questões submetidas à repercussão geral e aos 
recursos repetitivos? Indicar o ato normativo que o 
disciplina, o órgão ou setor ao qual está vinculado e 
a quantidade de servidores da unidade. 

 
Resposta: Sim. O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do 
TRT6, criado pela Resolução Administrativa TRT nº 15/2016, em 2 
de agosto de 2016, é órgão vinculado à Vice-Presidência, em razão 
do Ato nº 36/2017 da Presidência, por meio do qual foram delegadas 
as atribuições previstas no art. 24, § 1º, do Regimento Interno deste 
Regional, e tem como objetivo principal identificar e controlar os 
processos que possuem temas de Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência (IUJ), Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR), Incidente de Assunção de Competência (IAC) e 
Incidente de Repercussão Geral (RG). 
 
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes é composto por quatro 
servidores, todos com formação jurídica, em atenção ao disposto no 
art. 6º, § 4º, da Resolução nº 235 do CNJ/2016. 

 
3.2.6.8. Há efetivo controle quantitativo e por temas dos 

processos sobrestados? O controle é sistematizado 
ou a identificação é feita manualmente? O sistema 
gera relatórios? 

 
Resposta: Sim. O controle quantitativo e por temas dos processos 
sobrestados é realizado pelo Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes deste Regional, que envia ao Conselho Nacional de 
Justiça para o Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e 
Precedentes Obrigatórios (BNPR), dados atualizados sobre os 
recursos sobrestados no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª 
Região, identificando o acervo a partir de diversas variáveis, 
conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 
Este Regional dispõe de dois sistemas para auxiliar o Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes no efetivo controle dos processos 
sobrestados, quais sejam, SISJURIS e Sistema de Gerenciamento 
de Precedentes. Além disso, são utilizadas algumas planilhas 
eletrônicas para a elaboração de relatórios mais específicos 
demandados pelo Setor de Estatística deste Regional. 
Descrição dos sistemas de controle de processos sobrestados 
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utilizados pelo Regional: 
 
- Sistema de Gestão de Precedentes - permite a padronização e 
gestão de procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos 
de repercussão geral, de casos repetitivos e de incidentes de 
assunção de competência previstos na Lei nº 13.105, de 16 de 
março de 2015 - Código de Processo Civil, no âmbito da Justiça do 
Trabalho, bem como o envio automatizado de informações para 
alimentação do Banco Nacional do CNJ, em concordância com a 
Resolução nº 235 de 13/07/2016. Este Sistema foi desenvolvido pelo 
TRT18 e autorizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
como o sistema nacional; 
 
- Sistema de Controle de Processos para Uniformização de 
Jurisprudência - SISJURIS, desenvolvido pela STI do TRT6. Este 
sistema consiste em um banco de dados com o cadastro dos 
processos sobrestados, sendo capaz de gerar uma lista com os 
processos que foram sobrestados. 
 
Os sistemas acima relacionados geram os relatórios que alimentam o 
Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes 
Obrigatórios (BNPR), no entanto, alguns relatórios mais específicos 
solicitados pelo Setor de Estatística ainda são elaborados com o 
auxílio de cadastros auxiliares existentes em planilhas eletrônicas.  
 

 
3.2.6.9. A que acervo são atribuídos os processos 

pendentes de juízo de admissibilidade? E quando 
admitidos, os processos ficam em qual acervo? 

 
Resposta: Os processos pendentes de juízo de admissibilidade 
recursal são atribuídos ao acervo da Presidência do Tribunal, sendo, 
porém, por delegação, analisados pela Vice-Presidência deste 
Regional, nos termos do artigo 1º, V, do Ato TRT-GP nº 36/2017. 
Quando admitidos os recursos, os respectivos processos são 
remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, restando registrados, no 
acervo da Presidência, sob a responsabilidade da Vice-Presidência, 
por delegação, nos termos do artigo 1º, III, do Ato TRT-GP nº 
36/2017, aguardando apreciação do apelo pela Corte Superior. 
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3.2.6.10. A retirada do sobrestamento para efetivação de 
novo juízo de conformidade com as questões 
submetidas à repercussão geral e a recursos 
repetitivos é feita a partir: a) do julgamento do tema 
pelo TST, pelo STJ ou pelo STF, b) da publicação do 
acórdão ou do trânsito em julgado definitivo da 
referida decisão, c) após julgamento dos embargos 
de declaração e modulação de efeitos? 

 
Resposta: Para a retirada do sobrestamento dos processos, o Núcleo 
de Gerenciamento de Precedentes aguarda o trânsito em julgado 
definitivo da decisão proferida em sede de repercussão geral e 
recursos repetitivos, ressalvando-se apenas a hipótese de 
recebimento de ofícios dos Tribunais Superiores, com determinação 
de levantamento de sobrestamento em momento anterior ao trânsito 
em julgado. 

 
4. MAGISTRADOS DE SEGUNDO GRAU 
 

4.1. Férias 
 

4.1.1. Há normativo do TRT que discipline a marcação e escala 
de férias de magistrados de 2º grau? 

 
Resposta: Regimento Interno do Tribunal: 

“Art. 32. Os juízes e os desembargadores do Tribunal têm direito a férias 
anuais de 60 (sessenta) dias e podem gozá-las de forma fracionada, em 
dois períodos de 30 (trinta) diascada. 

Art. 34. Os Desembargadores terão suas férias fixadas em escala, 
aprovada pelo Tribunal Pleno, no mês de outubro, para o exercício 
seguinte, respeitado o critério de antiguidade. (alterado pela Res. Adm. 
09/2017, divulgada no DEJT 03.05.2017) 

Art. 34-A. Qualquer pedido de alteração de férias será submetido à 
apreciação do Tribunal Pleno, desde que o período não coincida com os já 
previstos na escala previamente aprovada, observando-se, assim, o regular 
funcionamento do órgão judicial ao qual esteja vinculado o magistrado. 
(Acrescido pela Res. Adm. 09/2017, divulgada no DEJT de 03.05.2017) 

Parágrafo único. As férias poderão ser acumuladas ou interrompidas, nos 
termos do Art. 31, ficando assegurado o seu gozo. (Acrescido pela Res. 
Adm. 09/2017, divulgada no DEJT de 03.05.2017) 
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Art. 35. É vedado aos Desembargadores o afastamento do Tribunal, sem 
convocação, para gozo de férias individuais ou por qualquer outro motivo 
que não aqueles previstos no art. 69 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional, em número que possa comprometer o quorum de julgamento. 
(Alterado pela Res. Adm. 09/2017, divulgada no DEJT de 03.05.2017) 

Parágrafo único. Não podem também se afastar no mesmo período ou em 
períodos ainda que parcialmente coincidentes o Presidente e o Vice-
Presidente do Tribunal, salvo nas hipóteses previstas no art. 69 da Lei 
Orgânica da Magistratura Nacional. (Alterado pela Res. Adm. 09/2017, 
divulgado no DEJT de 03.05.2017)” 

 
4.1.2. Há um sistema para marcação de férias? 
 
Resposta: Sim. O registro feito no atual Sistema de Pessoal, 
vinculado à Secretaria de Gestão de Pessoas 
 
4.1.3. Como é feito o pedido de remarcação? 
 

Resposta: O pedido é realizado pelo Desembargador e depois de 
devidamente instruído pelas áreas competente é submetido ao 
Tribunal Pleno.  

Segue o art. que trata da matéria no Regimento Interno: 

“Art. 34-A. Qualquer pedido de alteração de férias será submetido à 
apreciação do Tribunal Pleno, desde que o período não coincida com os já 
previstos na escala previamente aprovada, observando-se, assim, o regular 
funcionamento do órgão judicial ao qual esteja vinculado o magistrado. 
(Acrescido pela Res. Adm. 09/2017, divulgada no DEJT de 03.05.2017)” 

 
4.1.4. Existem pedidos de remarcação pendentes de análise? 
 
Resposta: Não 
 
4.1.5. Há magistrados de 2º grau com saldo de férias? 

Especifique. 
 

Resposta: Após aprovação da escala de férias de 2019, conforme 
certificado, em 10/1/2019, pelo Coordenador de Administração de 
Pessoal deste Tribunal, os exercícios de 2017 e 2018 foram escalados, 
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em grande parte, para fruição em 2019, restando pendências apenas em 
relação aos seguintes magistrados:  
 
Magistrados de segundo grau Exercício Dias 

Dione Nunes Furtado da Silva 2018 60 
Eneida Melo Correia de Araújo 2017 e 2018 90 
Gisane Barbosa de Araújo  2015 e 2016* 90 
Ivan de Souza Valença Alves  2018 60 
Ruy Salathiel de Albuquerque e Mello Ventura 2018 60 
Solange Moura de Andrade  2018 60 
Valdir José Silva de Carvalho 2016 e 2018 65 
Virgínia Malta Canavarro 2017 e 2018 90 

 
*Por meio de requerimento, formulado no PROAD n.º 24394/2018, autorizou-se à Desembargadora 
Gisane Barbosa de Araújo a fruição dos exercícios de 2015 (30 dias) e 2016 (60 dias) a qualquer 
tempo, em decorrência do exercício de mandato em cargo diretivo do Tribunal, bem assim a 
utilização prévia dos exercícios de 2017 e 2018, com base na Resolução Administrativa deste 
Regional n.º 08/2013 (que considerou os precedentes do Conselho Nacional de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal).  

 
4.1.6. Já há escala de férias para o próximo ano? 
 
Resposta: Sim 
 

NOME EXERCICIO MARCADOS 
   
DIONE NUNES FURTADO DA SILVA 2016 7/3 a 5/4/2019 
DIONE NUNES FURTADO DA SILVA 2017 1º a 30/7/2019 e 4/11 a 3/12/2019 
   
ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO 2016 28/1 a 1º/3/2019 
ENEIDA MELO CORREIA DE ARAUJO 2017 (30 dias) 1º a 30/7/2019  
   
GISANE BARBOSA DE ARAUJO 2017 2 a 31/5/2019 e 3/6 a 2/7/2019 
   
IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES 2016 11/2 a 12/3/2019 
IVAN DE SOUZA VALENCA ALVES 2017 22/4 a 21/5/2019 e 1º a 30/7/2019 
   
RUY SALATHIEL DE ALBUQUERQUE E 
MELLO VENTURA 2017 7/5 a 5/6/2019 e 3/12 a 1º/1/2020 
   
SOLANGE MOURA DE ANDRADE 2017 5/8 a 3/9/2019 e 4/11/ a 3/12/2019 
   
VALDIR JOSE SILVA DE CARVALHO 2017 6/5 a 4/6/2019 e 2/9 a 1º/10/2019 
   
VIRGINIA MALTA CANAVARRO 2016 18/3 a 16/4/2019 
VIRGINIA MALTA CANAVARRO 2017 (30 dias) 22/4 a 21/5/2019 
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4.1.7. Como são feitos e processados os afastamento e 
ausências de magistrados (Desembargador)? 

 

Resposta: O pedido é realizado pelo Desembargador e depois de 
devidamente instruído pelas áreas competente é submetido ao 
Tribunal Pleno.  

 
4.1.8. Há algum magistrado afastado? (Desembargador)  

Especifique. 

Resposta: Sim. A Desembargadora do Trabalho Maria das Graças de 
Arruda França encontra-se de Licença para trato da Própria Saúde 
desde 16 de julho de 2018, até a presente data. 

 
4.2. Plantão Judiciário 

 
4.2.1. Houve a elaboração de quadro geral dos plantões 

realizados (informatizado), com a anotação das escalas 
realizadas por meio de livre sorteio, eventuais 
substituições e a indicação da numeração única dos 
processos analisados durante os plantões, com a 
anotação do seu enquadramento, ou não, no regime de 
causas passíveis de apreciação em regime de plantão, e 
eventual deferimento, ou não, de liminares? 

 

Resposta: Não existe sistema informatizado para o plantão judicial. 

 
4.2.2. Como funciona o sistema de plantão no TRT? Diários? 

Finais de semana e feriados? Recesso? Horários? 
 

Resposta: O Plantão Judiciário existe no âmbito deste Tribunal 
Regional do Trabalho da Sexta Região desde 2005, regido, 
atualmente, pela Resolução Administrativa TRT nº 14/2014. O 
Plantão Judiciário tem por objetivo prestar jurisdição nos dias em que 
não houver expediente forense, iniciando-se às 17 horas do dia 
antecedente, escoando-se às 24 horas do último dia não útil. É 
centralizado na cidade do Recife e exercido em escala de 
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revezamento por todos os Desembargadores do Tribunal, inclusive 
os convocados, e por todos os Juízes do Trabalho Titulares ou 
Substitutos que estiverem no exercício de função judicante.  

A escala referente aos magistrados do 2º grau obedece a um rodízio 
semanal, sendo aprovada pelo Plenário na primeira sessão do mês 
antecedente ao do plantão. Com relação à escala dos juízes do 1º 
grau, sua elaboração é realizada pela Corregedoria Regional, sendo 
encaminhada à Presidência do Tribunal até o dia 10 de cada mês 
antecedente ao do referido plantão. Essas escalas de plantão são 
elaboradas obedecendo a uma ordem crescente de antiguidade.  

Atuará, Junto ao Desembargador, um servidor de seu gabinete, 
escalado pelo próprio magistrado e junto ao Juiz plantonista de 1º 
grau, Titular ou Substituto, em uma das Varas da Capital ou da 
Região Metropolitana do Recife, um servidor originário da referida 
Vara, sendo, preferencialmente, o diretor de secretaria. Além desses, 
são escalados servidores da área de tecnologia da informação, 
motoristas e oficiais de justiça. 

Vale ressaltar, que além disso, cabe a Presidência despachar 
processos com pedido de tutela de urgência, em horário excedente 
ao expediente forense, em dia não alcançado por Plantão Judiciário 
(Resolução TRT nº 17/2015). 

 
4.2.3. Existe regramento definindo a natureza das causas 

passíveis de apreciação no âmbito do plantão judiciário? 
Indique. 

Resposta: Sim. Durante o Plantão Judiciário somente serão 
conhecidos pedidos, procedimentos, ações ou medidas de urgência 
destinados a evitar perecimento de direito, a assegurar a liberdade 
de locomoção, e que não possam aguardar a apreciação em dia de 
expediente forense. 

 
4.2.4. Causas já distribuídas e juízo prevento são reanalisadas 

durante os plantões? Com que critério? 

Resposta: Não, apenas se a urgência da situação exigir a atuação do 
magistrado plantonista. 
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4.2.5. Qual a natureza dos pedidos levados ao Plantão? 
(Especificar) 

 

Resposta: Pedidos, procedimentos, ações ou medidas de urgência 
destinados a evitar perecimento de direito, a assegurar a liberdade 
de locomoção, e que não possam aguardar a apreciação em dia de 
expediente forense 

 
4.2.6. Qual o procedimento para acionamento do plantonista 

pelo advogado ou interessado? 
 

Resposta: Compete aos advogados e às partes, quando da 
protolização dos feitos e petições, dar ciência imediata aos 
servidores plantonistas, mediante ligação telefônica para os números 
disponibilizados no sitio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho 
da 6a Região. 

 
4.2.7. Qual a forma de peticionamento nos plantões? (Eletrônico 

e/ou físico) 
 

Resposta: Eletrônico 

 
4.2.8. Onde se realizam os plantões?  
 
Resposta: O Plantão Judiciário, abrangendo todas as Unidades 
Judiciárias da Sexta Região (capital, região metropolitana e interior), 
é centralizado na cidade do Recife e exercido por magistrados e 
servidores previamente escalados, que permanecerão de sobreaviso 
no horário das 8 às 17 horas. 
A critério do magistrado plantonista, os servidores escalados poderão 
estender a jornada além das 17 horas, para fins de efetivação das 
medidas processuais determinadas nos processos ajuizados durante 
o período do Plantão Judiciário. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 
INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

 
 

24 

4.2.9. Há a possibilidade de que despachos ou decisões sejam 
proferidos fora do recinto de plantão? 

 
Resposta: Sim, cabe a Presidência despachar processos com pedido 
de tutela de urgência, em horário excedente ao expediente forense, 
em dia não alcançado por Plantão Judiciário (Resolução TRT nº 
17/2015). 

 
4.2.10. Quem designa os assessores que acompanham os 

plantões? 
 
Resposta: São os próprios Desembargadores 
 
4.2.11. Qual o destino dos feitos após a decisão proferida 

durante os plantões? Foram submetidos a regular 
distribuição? 

 
Resposta: O magistrado plantonista, convencendo-se da urgência do 
pedido, determinará a adoção de todas as providências necessárias 
ao cumprimento da decisão que proferir, não se estabelecendo, em 
nenhum caso, sua vinculação ao feito, que será encaminhado à Vara 
para a qual foi distribuído ou ao gabinete do Desembargador relator, 
originariamente sorteado, cabendo à equipe plantonista finalizar o 
correspondente fluxo, em se tratando de Processo Judicial 
Eletrônico. 
 

 
 
Observações gerais: 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 

Período: ano 2018 
 
Órgão Judicante: SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 
 
Desembargador Presidente do Órgão Judicante:  
IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES 

 
 
1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

1.1. Quadro de Pessoal da unidade: 
 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

6 - 1 - - 7 

 
1.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

 
 Cargo Função Total 

 

Secretaria do Tribunal Pleno 

 

1 

 

5 

 

6 

 
 

1.3. Qual a carga horária de trabalho? 
 

A jornada de trabalho dos servidores ocupantes de cargo de direção, 
chefia e assessoramento, bem como de função comissionada igual ou 
superior a FC-04, cumprem jornada diária de 8 (oito) horas, acrescida 
de 1 (uma) hora de intervalo, podendo ser convocados sempre que 
houver necessidade e interesse da Administração; os demais cumprem  
7 (sete) horas efetivas. 
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1.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 
unidade? 
 
Não. 
 

1.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 
 
Das 7h30 às 17h. 

 
1.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 

 
Das 7h30 às 15h30. 

 
1.7. Há meta de produtividade fixada para cada um dos servidores? É 

diferenciada para o teletrabalho? 
 
Sim, há metas de produtividade para os servidores. Ainda não foi 
implantado o teletrabalho na Secretaria do Pleno. 
 

 
1.8. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores 

na secretaria? 
 
Pela Secretária do Tribunal Pleno. 
 

 
2. SITUAÇÃO DO ACERVO (em 23/01/20190 
 

2.1. Indicar, por classe, a quantidade de processos que se encontra em 
tramitação no Órgão Judicante. 
 

Classe Físicos Eletrônicos Total 
Recurso Ordinário 0 0 0 
Agravo de Instrumento 0 0 0 
Recurso em Sentido Estrito 0 0 0 
Mandado de Segurança 18 236 254 
Ação Rescisória 31 94 125 
Habeas Corpus 0 4 4 
Exceção de Suspeição 0 2 2 
Conflito de Competência 0 2 2 
DC 0 1 1 
DCG 0 1 1 
IUJ 0 3 3 
TutCautAnt 0 2 2 
ExcSusp 0 2 2 
Rtord 0 1 1 
Arglnc 0 1 1 
PRVC 0 1 1 
CAUTELAR INOMINADA 7 0 7 
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2.2. Indicar a quantidade de processos/recursos conclusos aos 
integrantes do Órgão Judicante. 
 
Não há relatório disponível nos sistemas informatizados para obter esses 
dados na Secretaria do Tribunal Pleno. 
 

2.3. Indicar a quantidade de processos que se encontram na secretaria 
judiciária. 

 
Há, em 23/101/2019, na secretaria, um acervo de 349 processos e, mais, 
19 processos sobrestados.  

 
2.4. Indicar a quantidade de processos remetidos ao Ministério 

Público/Defensoria Pública/órgão de origem e em carga com 
advogado. 
 
Há 25 processos nesta secretaria com carga para o Ministério Público do 
Trabalho, em 23/01/2019.. 
 

2.5. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária por data 
de distribuição do recurso. 

 

Número do Processo Data de 
distribuição do 

recurso 
1. 0268500-45.2003.5.06.0000 24/09/2003 
2. 0056600-44.2006.5.06.0000 30/10/2006 
3. 0023600-19.2007.5.06.0000 17/05/2007 
4. 0022900-43.2007.5.06.0000 26/07/2007 
5. 0036600-86.2007.5.06.0000 09/08/2007 

 
 

2.6. Considerando-se o último ato praticado, quantos processos estão 
paralisados há mais de 100 dias em secretaria?  
 
Nenhum. 
 

 
2.7. Indicar os 5 processos mais antigos na secretaria judiciária pela data 

de entrada dos autos na unidade. 
 

 
Número do Processo Data de entrada 

na secretaria 
1. 0268500-45.2003.5.06.0000 24/09/2003 
2. 0056600-44.2006.5.06.0000 30/10/2006 
3. 0023600-19.2007.5.06.0000 17/05/2007 
4. 0022900-43.2007.5.06.0000 26/07/2007 
5. 0036600-86.2007.5.06.0000 09/08/2007 
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2.8. Existem processos e recursos sobrestados (IRDR, IAC, Repetitivo, 
Repercussão Geral etc.) em secretaria? 
 
Há 19 processos sobrestados na Secretaria do Tribunal Pleno. 

 
2.9. Há processos envolvendo idosos ou menores? 

 
Sim. 

 
2.10. Quantas petições estão pendentes de juntada?  

 
Nenhuma. 

 
2.11. Qual o prazo médio para a juntada de um documento aos autos? 

 
A juntada é imediata. 

 
2.12. Quantos processos se encontram nas seguintes fases processuais: 

Fase processual Físicos Eletrônicos Enumerar os 3 (três) mais antigos 
por situação* 

Aguardando distribuição x x x 
Aguardando autuação x x x 

Aguardando remessa dos autos x x x 
Aguardando recebimento dos autos 39 136 175 
Aguardando devolução de remessa 

externa 0 0 0 

Aguardando publicação 0 0 0 
Aguardando elaboração de 

expediente 0 0 0 

Aguardando voto-vista 0 3 Todos no prazo regimental 
Aguardando inclusão em pauta 0 11 11 

Aguardando sessão de julgamento 0 13 13 
Aguardando remessa a tribunal 

superior 0 0 0 

Aguardando certificar trânsito em 
julgado 0 0 0 

Aguardando baixa dos autos x x 0 
 

2.13. Quantos processos, em média, são pautados por sessão? E 
quantos, em média, são julgados por sessão? 
 
Em média são pautados 20 processos e julgados 17. 

 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Há processos físicos e eletrônicos na secretaria? 

 
Sim 
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3.1.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? 
 
Não 

 
3.1.3. Qual(is) o(s) sistema(s) eletrônico(s) utilizado(s)? 

 
PJe, SIAJ2, malote digital e correio eletrônico 

 
3.1.4. O(s) sistema(s) eletrônico(s) atende(m) satisfatoriamente a 

demanda quanto à presteza e celeridade? 
 
Sim. 

 
3.1.5. O sistema permite extrair relatórios gerenciais? 

 
Em certa medida. 
 

3.2. Organização da secretaria 
 

3.2.1. Qual a forma de distribuição dos processos e recursos para 
cumprimento dos atos? Há diferenciação por matéria? 
 
Observando-se sempre as prioridades e a cronologia. Não há 
diferenciação por matéria. 
 

3.2.2. Há observância à ordem cronológica e aos processos com 
tramitação prioritária? 
 
Sim  
 

3.2.3. De que forma é feito esse controle? Há etiqueta na capa dos 
autos ou alerta no sistema? 
 
O próprio sistema Pje indica a prioridade e possui alertas; já nos 
processos físicos há carimbos específicos. 

 

3.2.4. Como a unidade se organiza para o cumprimento das medidas 
liminares? 
 
As medidas liminares são cumpridas imediatamente. 
 

3.2.5. Há controle dos processos remetidos ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/órgão de origem e em carga com 
advogado? 
 
Sim. Na guia “movimentação” do Pje. No entanto, não há caixa 
específica para agrupar esses processos para facilitar a contagem e 
gestão. 
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3.2.6. Existe ferramenta que indique a extrapolação do prazo? 
 
Na aba “expedientes” do processo eletrônico existe espaço que 
indica “fim de prazo”, entretanto é necessário abrir um a um. 

 

3.2.7. Em caso de prazo extrapolado, como é feita a cobrança dos 
autos? 
 
Certificando nos autos. 

 

3.2.8. O que mais retarda o trâmite do processo na secretaria? 
 

O número de servidores. 
 

3.2.9. Qual o critério para os processos serem pautados? 
 
Todos os processos remetidos à Secretaria são pautados 
imediatamente, excluindo-se os processos cujo relator encontra-se 
de férias ou em licença médica. 

 
3.2.10. Como a secretaria atua em relação aos processos oriundos do 

plantão judiciário? Os ofícios requisitórios de informações são 
feitos pela secretaria do Órgão Judicante ou do plantão? 
 
A Secretaria do Pleno não atua em plantões. 

 
3.2.11. Os gabinetes solicitam a remessa de processos/recursos 

conclusos à secretaria judiciária? 
 
Esporadicamente. Quando acontece devolvem rapidamente. 

 
3.2.12. Há alguma boa prática que esteja sendo utilizada pela Secretaria 

que tenha influenciado positivamente no trâmite dos 
processos/recursos? 
 
- Atender com paciência, educação e eficiência o público e os 
colegas de trabalho. 
 
- Sistematizar o trabalho obedecendo as prioridades e a ordem 
cronológica das demandas; 
 
- Criar subpastas no sistema Pje para ajudar na priorização e no 
acompanhamento dos prazos processuais. 
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4. FLUXO DE PROCESSOS 
 

4.1. Há observância ao tempo de permanência do processo/recurso na 
secretaria? 
 
Sim. De forma criteriosa. 
 

4.2. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos recebidos e 
dos baixados/encaminhados a outro órgão? 

 
Sim. 
 

4.3. Há servidor escalado para receber e devolver os autos aos 
gabinetes? Qual a forma utilizada? 
 
Há servidor para receber e devolver processos físicos, mediante guia 
emitida pelo sistema SIAJ2. 

 
4.4. É da responsabilidade da Secretaria a publicação dos atos dos 

desembargadores (processos físicos e digitais)? 
 
Sim. 
 
4.4.1. Há processos aguardando publicação? Há quanto tempo?  
 
Não. Os processos são publicados, em regra, no mesmo dia em que são 
encaminhados. 

 
4.5. Quais as providências adotadas visando a baixa dos autos após o 

julgamento? Qual o tempo médio para o processo ser baixado? 
 
A secretaria não realiza baixa de autos, apenas arquivamento. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a REGIÃO

Correição ordinária do Tribunal Superior do Trabalho no TRT-PE: de 

21.01.2019 a 25.01.2019.

Dados apurados de 01.01.2018 a 31.12.2018.

Gabinete do(a) Desembargador(a): Ana Cláudia Petruccelli de Lima

I. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS
í.i. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a):

a) 2a Turma, de 21.06.2018 a 05.08.2018;

b) 4a Turma, a partir de 06.08.2018.

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:

Desde 21.06.2018.

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 
últimos 12 meses.

a) Férias: de 13.08 a 11.09.2018.

b) Licença: Não houve.

c) Folga compensatória de plantão: Não houve.

2 . ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

2.1. Quadro de Pessoal da unidade:
E fe tiv o s S e m  v ín cu lo R e q u isita d o s T e rce iriz a d o s E s ta g iá r io s T o tal

11 - - - 1 12
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2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade:
Á rea C a rg o F u n ç ã o

Gabinete Desembargador 2 CJ3 

1 CJ1

2 FC-03 

5 FC-05

Total 3 7

2.3. Qual a carga horária de trabalho?

08 horas diárias.

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 -  
CNJ) na unidade?

Sim.

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade?

Das 07h30min. às 17h.

Entretanto, normalmente, a assessoria já se encontra no 
' Gabinete às 07h, permanecendo até às 17h.

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo?

8h às 17h.

3 . METODOLOGIA DE TRABALHO
3.1. Sistema eletrônico

3. 1. 1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)?

P Je-JT , e-Gestão e SIAJ2 (processos físicos).

3. 1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 
satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade?

Sim.

3. 1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 
possibilitam o controle estatístico?

Sim.

3.2. Organização do gabinete

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete?

f



Anexo 9 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019 H
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro de2019 Tribunal Superior do Trabalho 3

No momento, somente processos eletrônicos.

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma?

Não. Distribui-se da mesma forma entre os servidores. Faz- 
se  a minuta e se remete à apreciação da Magistrada.

3 .2 .3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 
Há alguma diferenciação por matéria?

Considerando o número reduzido de processos, a 
distribuição vem sendo realizada diariamente, em regra.

Observa-se a complexidade para os fins de distribuição (os 
mais complexos ficam sob a responsabilidade da assessoria), 
de forma a possibilitar um equilibrio entre os servidores que os 
recebem.

Também existe a preocupação de diversificar matérias em 
relação aos funcionários, com a finalidade de terem eles uma 
visão mais ampla do direito material.

i  ■

'3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 
liminares?

As minutas são elaboradas pela assessoria, em 
consulta/contato permanente com a Magistrada.

A pesquisa no sistema P Je-JT , quanto a esse  tema, é feita 
diariamente e, em regra, referidas decisões são proferidas 
poucas horas depois de apresentados os feitos (ação 
rescisória e mandado de segurança, por exemplo.). A título de 
amostragem:

MS - 0000443-31.2018.5.06.0000: a medida foi distribuída
às 05h40min., do dia 13.07.2018 (2.638 páginas). Às
12h46min., desse mesmo dia, foi assinada a decisão
monocrática.

3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 
processo ou de tramitações prioritárias?

Sim.

3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 
servidores? É diferenciada para o teletrabalho?

Como já dito anteriormente, a distribuição vem ocorrendo
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diariamente, de maneira que os servidores terminam a 
elaboração de suas minutas, em regra, no mesmo dia ou, no 
máximo, na mesma semana que recebem os processos 
(exceção, na segunda hipótese).

Procura-se distribuir igual quantidade de feitos aos 
funcionários.

Produtividade inequivocamente satisfatória de todos que 
fazem parte deste Gabinete. De se realçar, no aspecto, que os 
resultados apurados os estimulam cada vez mais.

E, por fim, atenta-se ao disposto na Resolução 
Administrativa n° 05/2016. (caso da servidora em 
teletrabalho).

3 .2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 
servidores do gabinete?

Por intermédio de planilhas e remessa dos autos às caixas 
do sistema P Je -JT  com o nome de cada servidor.

A assessoria se responsabiliza por esse  procedimento.

5 .2. 8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuidos em comparação com processos julgados e 
baixados?

Há, mediante sistema e-Gestão.

3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 
desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ n° 215/2015)?

Sim.

3.2.ío. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem?

São atendidos tanto por servidores, quanto pela 
Magistrada.

3.2. 11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 
qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?

N esses casos, em regra, são atendidos pela assessoria.
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4 . ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade **:

P r o c e s s o s F ís ic o s E le trô n ic o s T o tal
Acervo*: (q u a s e  todos remetidos à 
Secretaria para inclusão em pauta. 
Abaixo, segue a relação da situação  
d e sse s  processos****)

01 124 125

Distribuídos nos últimos 12 m eses (foram 
considerados, também, os Magistrados de 
Primeiro grau convocados a este 
Gabinete, no período em que esteve 
vago***).

2.017 (desses, 1.119 já 
se referem à Magistrada 
Ana Cláudia 
Petruccelli de Lima).

2.017

Julgados nos últimos 12 m eses (foram 
considerados, também, os Magistrados de 
Primeiro grau convocados a este 
Gabinete, no período em que esteve 
vago***).

2.129 (desses, 1.102 já 
se referem à Magistrada 
Ana Cláudia 
Petruccelli de Lima).

2.129

Conclusos ao Relator (foram 
considerados, também, os Magistrados de 
Primeiro grau convocados a este 
Gabinete, no período em que esteve 
vago***). >

99 2.454 (desses, 1.424 já 
se referem à Magistrada 
Ana Cláudia 
Petruccelli de Lima).

2.553

Paralisados há mais de 100 dias 0 0 0
Sobrestados 0 7 7

*  Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e  excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário.

** A Magistrada Ana Cláudia Petruccelli de Lima foi promovida, pelo critério de 
merecimento, em 21 .06 .2018.

*** Magistrados convocados a este Gabinete, no período em que esteve vago 
(ano de 2018):

a) Mayard de França Saboya Albuquerque: de 01.01.2018 a
12.01.2018;

b) Milton Gouveia da Silva Filho: de 13.01.2018 a 12.05.2018;

c) Martha Cristina do Nascimento Cantalice: de 13.05.2018 a
20.06.2018.

**** Observações sobre o acervo (125 processos), em 31.12.2018:

a) 78 processos já estavam na secretaria para julgamento;

b) 15 processos estavam no MPT para emissão de parecer;



c) 03 processos na Secretaria da Turma para cumprimento de 
diligências;

d) 4 processos na Secretaria do Pleno para cumprimento de 
diligências;

e) 01 processo com pedido de vista em 18.12.2018;

f) 07 processos no Gabinete da Presidência, em razão da 
interposição de Recurso de Revista;

g) 04 processos aguardando cumprimento de diligência no 
primeiro grau;

h) 03 sobrestados;

i) 10 processos com ED julgados, aguardando o término do prazo 
recursal na Secretaria da Turma.

Por conseguinte, em 31.12.2018, não havia qualquer feito 
danendendn ria prática de ato processual por este Gabinete.

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe *:

C la s s e A c e rv o C o n c lu s o s
D istrib uíd os  
n o s  ú ltim os  

1 2  m e s e s

Ju lg a d o s
n o s

ú ltim os 12  
m e s e s

P a ra lis a d o s  
há m a is  d e  

1 0 0  d ia s
S o b r e s ta d o s

AR 01 09 09 04 0 -

AIAP - 17 09 11 0 -

Al RO 01 65 54 57 0 -

AP 03 195 139 131 0 -

CC - 05 04 04 0 -

MS 01 53 37 39 0 -

RO 86 1.739 1.384 1.404 0 7
ROPS 11 140 70 127 0 -

ReeN ec 03 12 12 05 0 -

Reenec/RO 01 11 08 08 o " -

EDs 16 292 280 324 0 -

AgR 01 09 09 12 0 • -

Ag 01 - - 01 0 -

TutCauAnt - 06 02 02 0 -

* Foram considerados, também, os Magistrados de primeiro grau convocados a 
este  Gabinete, no período em que esteve vago. A Magistrada Ana Cláudia 
Petruccelli de Lima foi promovida, pelo critério de merecimento, em 21.06.2018.
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4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares?

Normalmente, poucas horas depois de apresentada a medida.

Não houve caso de apreciação fora do prazo.

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.

Não há processos pendentes de exame de liminar.

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:

S itu a çã o T otal
Na Secretaria da Câmara 80
Em diligência na origem 7
No Ministério Público 1
Na Defensoria Pública —

Com advogado —

Em outros gabinetes por.força de pedido de vista e revisão - ,

Em admissibilidade de recurso de revista e/ou extraordinário -

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.).

Não há processos em tal situação.

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses*.

Classe Quantidade
Ação rescisória 09
Mandado de segurança 37
AIAP 09
AIRO 54
AP 139
RO 1.384
ROPS 70
ReeNec 12
ReeNec/RO 08
CC 04
TutCautAnt 02
EDs 280
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AqR 09

* Foram considerados, também, os Magistrados de primeiro grau convocados a 
este Gabinete, no período em que esteve vago. A Magistrada Ana Cláudia 
Petruccelli de Lima foi promovida, pelo critério de merecimento, em 21.06.2018.

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 
prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador?

O sistema e-Gestão não apresenta essa informação.

Mediante controle interno do Gabinete, observa-se a 
redistribuição de 09 processos, todos devidamente baixados da 
relatoria.

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses *.

C la s s e Ju lg a m e n to  m o n o crá tico Ju lg am en to  co leg iad o Total
AR 02 02 04
AIAP 00 11 11
AIRO 00 57 57
AP 01 130 131
CC 00 04 04
MS 20 19 39
RO 18 1.386 1.404
ROPS 02 125 127
ReeNec 00 05 05
Reenec/RO * 00 08 08
ED 01 323 324
AgR 01 11 12
Ag 01 00 01
TutCauAnt 00 02 02

* Foram considerados, também, os Magistrados de primeiro grau convocados a 
este Gabinete, no período em que esteve vago. A Magistrada Ana Cláudia 
Petruccelli de Lima foi promovida, pelo critério de merecimento, em 21.06.2018.

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete?

Não.

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses?

2.129.
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I

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados).

QBS: Os mais antigos são processos que aguardam emissão 
de parecer pelo Ministério Público do Trabalho, desde a data em 
que distribuídos os recursos. Veia-se:

Processo Data da distribuição do recurso
0000803-74.2017.5.06.0331 04.12.2018
0000110-44.2017.5.06.0023 07.12.2018
0000598-24.2018.5.06.0262 12.12.2018
0001364-04.2016.5.06.0018 12.12.2018
0000074-62.2017.5.06.0391 14.12.2018

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão.

Não há processos conclusos à Magistrada.
f

Atente-se, inclusive, à "publicação d a s  listas d e  p ro c e s so s  
ap tos a  julgam ento, na red e  mundial d e  com putadores, conform e  
prev isão  do art. 12, § 1o, do  CPC,”, relativa ao mês de dezembro 
de 2018. Dali, tão somente constou um processo (o de n° 0000876- 
09.2017.5.06.0311), que se encontrava na Secretaria da Turma, 
para cumprimento de diligência.

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta?

Não.

4 . 13. 1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas?

Não há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação.

Após o julgamento colegiado, as publicações são 
realizadas pela Secretaria da Turma/Pleno.

Nos casos de despachos e decisões monocráticas, após
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serem proferidos, são encaminhados à Secretaria da 
Turma/Pleno para a publicação.

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados?

O Gabinete controla os processos remetidos ao Ministério 
Público do Trabalho à emissão de parecer.

Quanto aos demais, o controle é realizado pela Secretaria da 
Turma. .

4 . 14. 1. Como é feito o acompanhamento desses feitos?

Diariamente é feita pesquisa na caixa intitulada 
“aguardando manifestação do MPT”, com o fito de verificar se 
já houve a remessa de parecer.

4 . 14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 
devolução dos autos?

Normalmente, a carga de processos físicos são realizadas 
na Secretaria da Turma.

No que tange aos processos eletrônicos remetidos ao 
Ministério Público do Trabalho, em regra, são devolvidos 
rapidamente, não havendo necessidade de adoção de 
medidas.

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere?

Sim.

4 . 15. 1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema?

Sim.

4 . 15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações?

Sim, são prioridades.

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses?

O sistema e-Gestão não apresenta essa informação.

Mediante controle interno do Gabinete, observam-se 18
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processos. (14 por impedimento -  artigo 144, II, do CPC -  e 04 por 
suspeição).

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?

Sim.

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão?

Não.

4 . 18. 1. Em caso positivo, quantos processos e há quanto tempo?

Prejudicado.

4 . 18.2 . Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição.

Prejudicado.

5. PLANTÃO '
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes?

A Magistrada Ana Cláudia Petruccelli de Lima, como 
Desembargadora, participou de plantão judiciário em apenas duas 
oportunidades*:

• I) 29 e 30.09.2018;

II) 24 e 25.12.2018.

* Magistrada promovida, pelo critério de merecimento, em 
21.06.2018.

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental?

Convocação regimental.

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação?

Não.

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza?
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Quantas?

No plantão do dia 24 .12.2018. apreciou-se mandado de 
segurança, a teor da Resolução Administrativa n° 14/2014, sendo 
indeferida a liminar requestada.

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões?

Na única ocasião, foi elaborada a minuta pelo Assessor Diego 
Spinelli de Souza, em permanente contato com a Magistrada, que 
igualmente estudava a situação.

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava?

Há revezamento entre os A ssessores Diego Spinelli de Souza 
e  Marina Guimarães Freire.

Designação realizada pela Magistrada.

6. DA CONCLUSÃO

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções?

Penso que a metodologia que vem sendo observada revela-se 
satisfatória. As constantes orientações, inclusive no que diz 
respeito aos lançamentos processuais, fazem refletir o que de fato 
ocorre nos feitos. O permanente aprimoramento do sistema e- 
Gestão, bem como as informações repassadas pela Seção de 
Gestão Negociai dos Sistemas PJe-JT/e-G estão são essenciais ao 
sucesso do trabalho realizado por esta unidade.

Importante realçar, entretanto, que determinados 
questionamentos realizados nesse questionário não se encontram 
no sistema e-gestão, o que dificulta a explicação. De se atentar 
que, nessa Justiça Especializada, predominam feitos eletrônicos. O 
legado (físico) trata-se de número bem reduzido.



 
Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

 
INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 
Período: 21 a 25 de janeiro de 2019. 
 
Gabinete do (a) Desembargador (a): Dione Nunes Furtado da Silva 

 
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo (a) Desembargador (a):  
A magistrada atua como Corregedora Regional do TRT da 6.ª Região, em relação ao 
biênio 2017/2019, daí porque participa da distribuição e dos julgamentos das ações 
e recursos de competência do Tribunal Pleno, sendo excluída da distribuição dos 
processos de competência das Turmas, continuando, porém, a funcionar em todos 
os processos a que estiver vinculada, por força do art. 55 do Regimento Interno do 
TRT da 6.ª Região. 
 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 13 (treze) 

anos.  

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos últimos 12 
meses. 
a) Férias: 8/6/2018 a 7/7/2018 
b) Licença: não usufruída 
c) Folga compensatória de plantão: não usufruída 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 
Efetivos Sem vínculoRequisitados Terceirizados Estagiários Total 

 
               10 
(4 analistas judiciários 
  e 6 técnicos judiciários) 

         --          --            --            --    10 
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2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade*: 
 
               ÁREA 

 
              Cargos em comissão 

 
            Função comissionada 

 

 

Gabinete 
Desembargador 

 
                           3 

2  Assessores (CJ3) e  

1 Chefe de Gabinete (CJ1)  

 
                                 7 

5 Assistentes de Gabinete ( FC5),  

1 Assistente Administrativo (FC3) e    

1 Motorista (FC3)  

Total                            3                                 7 

 
*Nos anos de 2017 e 2018, os servidores integrantes do quadro de pessoal do gabinete atuaram no 
auxílio dos processos remanescentes da Turma e daqueles de competência do Pleno, e ainda no 
exercício das atividades inerentes à Corregedoria Regional do TRT. 
 
2.3. Qual a carga horária de trabalho? Oito horas diárias, com 1 hora de intervalo 
para refeição. 
 
2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 
unidade? Não. 
 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? Das 7 horas às 17 
horas.  
 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? Das 8 horas às 17 horas.  
 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
3.1. Sistema eletrônico 
 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? Em relação aos 
processos virtuais do gabinete, utiliza-se o PJE, e, no tocante aos processos físicos, 
EJUS-gabinete e SIAJ.  
 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) satisfatoriamente a demanda 
quanto à presteza e celeridade? Sim. No entanto, diante da dificuldade dos 
usuários de incorporar as modificações decorrentes das versões para o 
aperfeiçoamento do sistema, ocorrem erros de registros, e, portanto, divergências 
quanto à realidade de tramitação dos processos, exigindo-se, para evitar tal 
situação, constante fiscalização e treinamento.  
 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que possibilitam o 
controle estatístico? Sim, através do e-Gestão que colhe dos dados do PJe e do 
SIAJ.  
 
3.2. Organização do gabinete 
 
3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Existe apenas 1 (um) 
processo físico em tramitação, da classe recurso ordinário, no prazo regimental para 
liberação de visto da Relatora. No tocante aos eletrônicos, na data de 17/1/2019, 
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encontravam-se 1 processo sobrestado (recurso ordinário) na Terceira Turma, e 12 
(doze) em tramitação na raia destinada à unidade, sendo que 2 (dois) estão 
aguardando manifestação do Ministério Público, 1 (um) aguardando sessão de 
julgamento, 3 (três) aguardando prazo, 3 (três) em análise de gabinete, 1 (um) para 
apreciação de liminar, e 2 (dois) para minutar voto.   
 
3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? As diferenças 
se limitam ao lançamento de dados nos respectivos sistemas, e ainda, pelo fato de, 
no sistema eletrônico, os atos processuais serem efetivados com maior rapidez, 
assim como as intimações, acarretando, portanto, maior quantidade de processos 
aptos para julgamento em menor espaço de tempo.  
 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? Há alguma 
diferenciação por matéria? Quando do recebimento dos recursos, os mesmos 
ingressam em “triagem inicial”, oportunidade na qual se verifica a necessidade de 
conversão do julgamento em diligência e se analisa a complexidade das matérias, 
inclusive direcionando os votos de mera adaptação a servidores específicos, de 
modo a agilizar a tramitação. De toda sorte, a elaboração das minutas de voto 
observa a ordem de antiguidade e o prazo regimental. Identificados os recursos 
como de menor ou maior complexidade são distribuídos entre a Assessoria e os 
Assistentes em quantidade equitativa, sendo que os assistentes estão excluídos dos 
processos de competência do Pleno.   
 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das liminares? As liminares 
têm prioridade de apreciação, sendo elaboradas as minutas pela Assessoria e 
Chefia de Gabinete, e submetidas à consideração da Desembargadora em tempo 
hábil para garantir observância ao prazo de 48 horas.  
 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do processo ou de 
tramitações prioritárias? Sim.  
 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos servidores? É 
diferenciada para o teletrabalho? Cada servidor deve elaborar as minutas dos 
votos relativos aos processos distribuídos, se possível, no curso da semana 
posterior, tendo como prazo máximo, o correspondente a dois terços (60 dias úteis) 
daquele estabelecido para o Relator no Regimento Interno (90 dias úteis). Não há 
servidor em teletrabalho no gabinete, mas, de acordo com a norma interna deste 
Regional, nesta hipótese, exige-se um acréscimo de 30% na produtividade.  
 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores do 
gabinete? O controle é realizado pela Assessoria do Gabinete, com 
acompanhamento da Desembargadora.  
 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos distribuídos em 
comparação com processos julgados e baixados? Sim.  
 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de desembargadores há 
mais de 20 dias, sem que tenham sido restituídos à mesa para continuidade de 
julgamento (Resolução CNJ nº 215/2015)? Sim.  
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3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? Somente o (a) 
Desembargador (a), ou os servidores também atendem? Os Assessores 
ocupantes de cargo em comissão atendem, via de regra, aos advogados, e, caso 
seja solicitado ou haja necessidade, ocorre o atendimento pela Desembargadora.  
 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, qual o critério 
para definição de qual servidor fará o atendimento? Questão prejudicada, porque 
o atendimento é realizado pelos Assessores ou Chefe de Gabinete.  
 
4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo*                    4                    13 17 
Distribuídos nos últimos 12 meses 0 60 60 
Julgados nos últimos 12 meses 46 60 106 
Conclusos ao Relator 51 65 116 
Paralisados há mais de 100 dias 0 0 0 
Sobrestados 3 0 3 

 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em recurso 
especial e/ou extraordinário. 

 
4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da unidade por 
classe: 
 

Classe Acervo 
 
Conclusos 
 

Distribuídos nos 
últimos 12 meses 

Julgados nos  
últimos 12 meses 

Paralisados  
há mais de  
100 dias 

   Sobrestados 

Agravo de Instrumento      0         0             0           0         0 
 

        0 

Agravo de Petição*1      0         3             3           0         0 
 

        0 

Remessa de Ofício      0         0             0           0         0 
 

        0 

Recurso Ordinário      5        46*2             1          46         0 
 

        3 

Mandado de Segurança     13        35            31          35         0 
 

        0 

AACC      0        1             1           1         0 
 

        0 

Ação Rescisória      3        9             6           5         0 
 

        0 

Rtord*3      0        2             2           0         0 
 

        0 

Conflito de Competência      1        3             3           2         0 
 

        0 

Agravo      0        0             0           0         0 
 

        0 

Agravo Regimental      0        9             7           9         0 
 

        0 

Embargos de Declaração       1        8             6           8         0 
 

        0 

DCG      0        0             0           0         0 
 

        0 

TOTAL     23     116            60         106         0 
 

        3 
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*1 As agravos de petição foram redistribuídos, porque a Relatora se encontrava no exercício da 
Corregedoria Regional, não podendo, portanto, de acordo com o Regimento Interno, participar da 
distribuição dessa classe recursal, mesmo que por vinculação. 
 
*2 Os recursos ordinários conclusos para julgamento decorreram do retorno dos autos ao gabinete para 
verificação de adequação do acórdão de turma, em face do julgamento de incidente de uniformização de 
jurisprudência pelo Plenário deste Regional. 

 
*3 Distribuídas, equivocamente, as ações trabalhistas na segunda instância, sendo, portanto, declarado, 
pela Relatora, a extinção do feito sem resolução do mérito. 
 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 48 horas. 
 
4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos pendentes de exame de 
liminar, com a respectiva data de conclusão.  Existe apenas 1 (um) processo, na 
classe mandado de segurança, com apreciação pendente de liminar, distribuído em 
17/1/2019 às 12h01. 
  
4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e recursos 
que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação em 17/1/2019 Total 

Na Secretaria da Turma 4 
Na Secretaria do Pleno*2 13 
Na Secretaria do Gabinete*3 4 
Em diligência na origem 0 
No Ministério Público 2 
Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido de vista e revisão 0 
Em admissibilidade de recurso de revista e/ou extraordinário 9 

 
*1 Na Secretaria da 3.ª Turma, existe 1 (um) recurso aguardando pauta de julgamento e 3 (três) sobrestados. 
*2 Na Secretaria do Pleno, existem 13 (treze) feitos em tramitação, sendo 4 (quatro) para preparar ato de 
comunicação, 7 (sete) aguardando prazo de recurso, 1 (um) em análise da secretaria, e 1 (um) aguardando 
sessão de julgamento. 
*3 Na Secretaria do Gabinete, existem 4 (quatro)  processos em tramitação, aguardando prazo. 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 dias, 
indicando o número de dias em que se encontram nessa situação e o local 
(gabinete, secretaria judiciária, Ministério Público, órgão de origem etc.). Não 
existem processos paralisados há mais de 100 dias vinculados a Relatora. 
 
4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 meses. 

 
Classe Quantidade 

Agravo de Instrumento 0 
Agravo de Petição 3 
Remessa de Ofício 0 
Recurso Ordinário 1 
Mandado de Segurança 31 
AACC 1 
Ação Rescisória 6 
RTord 2 
Conflito de Competência 3 
Agravo 0 
Agravo Regimental 7 
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Embargos de Declaração 6 
DCG 0 
Total 60 

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por prevenção, 
incompetência etc.? Todos foram devidamente baixados da relatoria do 
Desembargador? Foram redistribuídos, nos últimos 2 anos, de 4 a 5 processos, 
entre os membros da Turma julgadora, vez que, como Corregedora Regional, de 
acordo com o Regimento Interno, está excluída da distribuição de recursos relativos 
ao órgão fracionário. E todos foram devidamente baixados da relatoria da 
Desembargadora. 
 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 meses. 

 
Classe Julgamento 

monocrático 
Julgamento 
colegiado Total 

Agravo de Instrumento 0 0 0 
Agravo de Petição* 0 0 0 
Remessa de Ofício 0 0 0 
Recurso Ordinário 1 45 46 
Mandado de Segurança 16 19 35 
AACC 0 1 1 
Ação Rescisória 1 4 5 
Rtord* 0 0 0 
Conflito de Competência 0 2 2 
Agravo 0 0 0 
Agravo Regimental 0 9 9 
Embargos de Declaração 2 6 8 
DCG 0 0 0 
Total 20 86 106 

 
* Não se incluíram as decisões monocráticas relativas aos agravos de petição e reclamações 
trabalhistas, vez que determinada, no primeiro recurso, apenas a redistribuição, e no tocante 
às segundas ações, a extinção do feito, sem resolução do mérito, em face de equívoco do 
advogado quanto à protocolização na segunda instância.  

 
4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? Não. 

 
4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos últimos 12 
meses? Foram julgados/finalizados 105 (cento e cinco) processos, sendo 46 
(quarenta e seis) recursais, 42 (quarenta e duas) ações originárias e 17 (dezessete) 
recurso internos. 
 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) Desembargador(a) é 
relator(a) (tomar por base a data da distribuição do processo e/ou recurso e 
excluir os sobrestados). 

 

Situação em 17/1/2019 (Suspensão dos prazos processuais no período de 
20/12/2018 a 20/1/2019, conforme previsto em norma interna): 
 
                                            Processo     Data da distribuição  
AR 0000579-28.2018.5.06.0000 (aguardando manifestação do MPT  
desde 17/12/2018) 

10/09/2018 

MS 0000685-87.2018.5.06.0000 (aguardando manifestação do MPT  
desde 17/12/2018) 

31/10/2018 
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AR 0000737-83.2018.5.06.0000 (aguardando prazo desde 16/1/2019) 23/11/2018 
MS 0000771-58.2018.5.06.0000 (aguardando prazo desde 12/12/2018) 06/12/2018 
MS 0000777-65.2018.5.06.0000 (aguardando prazo desde 12/12/2018) 07/12/2018 

 
Apresentar os 5 processos mais antigos por data de conclusão. 

 
Existe apenas 1 (um) processo com conclusão para Desembargadora Relatora na 
data da apuração (17/1/2019): 

 
Processo Data de conclusão 

CC 0000788-94.2018.5.06.0000 16/1/2019 
 

4.12. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para inclusão em 
pauta? Não. 
 
4.12.1. Há processo julgado aguardando a remessa para publicação? Há 
quanto tempo? No caso de sistema eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões monocráticas?  No que diz respeito 
às publicações de acórdãos da Turma e do Pleno, não há pendências. As 
publicações dos despachos e decisões monocráticas se efetivam pelos servidores 
do Gabinete, sendo remetida às Secretarias da Turma ou do Pleno apenas se 
houver necessidade de intimação por oficial de justiça ou mediante carta de ordem. 
Em 17/1/2019, existiam apenas 4 (quatro) processos na Secretaria do Pleno, para 
preparar ato de comunicação. 

 
4.13. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério Público/Defensoria 
Pública/ao Juízo de origem e com carga para advogados? Sim.  

 
4.13.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? Em relação aos 
processos físicos, por meio do SIAJ e de controle manual. No que diz respeito aos 
eletrônicos, além da verificação diária da ferramenta “agrupadores”, são elaboradas 
planilhas de controle de tramitação das ações originárias. Além do mais, o sistema 
do Pje permite a pesquisa de processos por tarefa, fornecendo relação dos feitos por 
atividade a ser executada, e a data de entrada na unidade.  
  
4.13.2. Quais as providências que são adotadas visando à devolução dos 
autos? Sendo constatados processos que não retornaram em prazo razoável, 
determina-se a sua devolução, sob pena de responsabilização.  

 
4.14. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis públicas e 
ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? Sim. 

 
4.14.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? Sim. 

 
4.14.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações? Sim, pois 
utilizada planilha específica para acompanhamento dos feitos.   

 
4.15. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em quantos 
recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? Não houve declaração de 
impedimento ou suspeição da Desembargadora. A incompetência fora declarada 
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apenas em 3 (três) processos relativos a agravo de petição (pela impossibilidade de 
distribuição dessa classe processual no período em que a Desembargadora atuou 
como Corregedora Regional, nos moldes do Regimento Interno deste Tribunal) e em 
2 (duas) reclamações trabalhistas, diante do equívoco de sua protocolização na  
segunda instância. 

 
4.16. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos demais 
integrantes do órgão julgador? Sim, vez que inclusos em sistema próprio que 
possibilita a apreciação prévia dos componentes do órgão julgador, tanto em relação 
aos processos físicos como eletrônicos. 

 
4.17. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do voto, voto-
vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não. 

 
4.17.1. Em caso positivo, quantos processos e há quanto tempo? Questão 
prejudicada. 

 
4.17.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. Questão 
prejudicada. 

 
5. PLANTÃO 

 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos últimos 5 anos? 
Quantas vezes? Sim. De acordo com rodízio entre os Desembargadores e de 
acordo com a norma interna, participou, em média, de 3 (três) a 4 (quatro) plantões 
por ano, ressalvando-se que, nos últimos dois anos, e, portanto, no exercício do 
cargo de Corregedora, participou apenas dos plantões dos cargos da gestão 
administrativa. 

 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação regimental? 
De acordo com a norma interna, observou-se o rodízio entre os Desembargadores. 

 
5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não houve substituição. 
 

  
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos plantões 
judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? Quantas? Por ocasião dos 
plantões, é observado se a medida requerida realmente justifica a intervenção do 
plantonista como medida de urgência, que se relaciona, via de regra, a pedido 
formulado em sede de mandado de segurança. A concessão de liminar, entretanto, 
é muito eventual, tanto que, neste gabinete, não há registro de sua ocorrência nos 
últimos cinco anos em relação a esta Desembargadora, inclusive porque, nos 
últimos dois anos, como Corregedora Regional, participou apenas do plantão dos 
cargos de gestão administrativa.  

 
5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos ou 
decisões proferidas durante os plantões? Havendo necessidade, pelo assessor 
plantonista. 

 
5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? Quem os 
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designava? São aqueles que exercem cargo em comissão (2 assessores e 1 chefe 
de gabinete), com observância a rodízio entre eles, conforme orientação da 
Desembargadora.  

 
6. DA CONCLUSÃO 

 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser prestada que 
tenha importância para a melhoria dos trabalhos em futuras inspeções? 
Entendem-se adequados os procedimentos adotados e os dados solicitados por 
ocasião das correições ordinárias efetivadas pelo TST, possibilitando, inclusive, 
discussão prévia sobre dados estatísticos que contenham divergências e que 
possam não corresponder à realidade processual.  
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

Período: 01.01.2018 a 31.12.2018 

Gabinete do(a) Desembargador(a): Eneida Melo Correia de Araújo 

 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 

R - 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho. 
  

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:  
R – Desde 05.03.1999.  
 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos últimos 
12 meses. 
a) Férias: 02 a 31.07.18; 13 a 26.08.18 e 30.08 a 11.09.18  

b) Licença: Sem licença.  

c) Folga compensatória de plantão: 30.04.18; 02.05.18; 01.08.18 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem 
vínculo 

Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

10 01 X X X 11 

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador  

03 

 

07 

Total 03 07 

 
2.3. Qual a carga horária de trabalho?  
 
R - 08 horas 
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2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) 

na unidade?  
 

 R - Não; 
 

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade?  
 
R - 7h30min às 17h00; 
 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo?  
 
R - 7h30min às 17h00; 

 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
 
R – PJE; E-JUS; PROAD; E-GESTÃO. 
 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) satisfatoriamente 

a demanda quanto à presteza e celeridade?  
 
R – Sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico?  
 
R – Sim. 

 
3.2. Organização do gabinete 

 
3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete?  
 
R – Sim. 

 
3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma?  
 
R – Não. 

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? Há 

alguma diferenciação por matéria?  
 
R – Sorteio, complexidade e/ou Matéria. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das liminares?  
 
R - Distribuição alternativa para os Assessores. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do processo ou 
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de tramitações prioritárias?  
 
R - Observam-se, na maioria das vezes, os critérios de tramitações 
prioritárias e cronologia das datas de distribuição.  
 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho?  
 
R – Não há metas individualizadas, por cada servidor; e não se adota 
teletrabalho.  

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete?  
 
R – Pela Desembargadora na análise das sugestões de votos 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 

distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados?  

 
R - Sim, por meio de estatística emitida por setor próprio do Regional. 
  
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham sido 
restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)?  

 
R – Sim. 

 
3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 

Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores também 
atendem?  

 
R – Sem ressalvas e sem agendamento prévio, atendendo na hora da 
chegada do Advogado ao Gabinete; pelos Assessores e pela própria 
Desembargadora. 
 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?  

 
R – Os Assessores atendem os advogados.  

 
4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 

 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo*                      39                     504                        543 
Distribuídos nos últimos                     101                  1.863                     1.964 
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12 meses 
Julgados nos últimos 12 
meses 

144 1.705 1.849 

Conclusos ao Relator 132 2.383 2.515 
Paralisados há mais de 
100 dias 

0 132 132 

Sobrestados 10 06 16 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em recurso 
especial e/ou extraordinário. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos nos 

últimos 12 
meses 

Julgados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

AR 02 25 16 12 0 0 

AIAP 01 11 10 07 0 0 

AIRO 03 81 39 48 0 0 

AP 55 202 179 165 04 01 

MS 02 33 23 21 0 0 

RO 474 1.726 1.316 1.184 128 15 

ROPS 02 140 95 132 0 0 

ReeNec 01 06 04 02 0 0 

ReeNec/RO 01 15 05 09 0 0 

TutCautAnt 02 02 03 0 0 0 

CC 0 03 02 0 0 0 

MSCol 0 01 01 01 0 0 

RTOrd 0 01 01 01 0 0 

AGR 0 02 02 02 0 0 

ED 0 267 267 262 0 0 

IUJ 0 0 01 01 0 0 

 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 
 
R – No máximo, 48 horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos pendentes de 
exame de liminar, com a respectiva data de conclusão.  
 
R – Não há processos nessa situação no Gabinete.  
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  
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Situação Total 

Na Secretaria da Câmara (2ª 
TURMA) 

     97 

Em diligência na origem      21 
No Ministério Público      21 
Na Defensoria Pública        0 
Com advogado        0 
Em outros gabinetes por força de 
pedido de vista e revisão 

       0 

Em admissibilidade de recurso de 
revista e/ou extraordinário 

       0 

 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 dias, 
indicando o número de dias em que se encontram nessa situação 
e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério Público, órgão 
de origem etc.). 
 

Nº do processo Quantidade 
de dias 

Local 

0000001-37.2015.5.06.0011 RO      167                    Gabinete/Relatora 
0000006-95.2015.5.06.0193 RO      139                    Gabinete/Relatora 
0000016-02.2017.5.06.0022 RO      112                    Gabinete/Relatora 
0000081-39.2017.5.06.0008 RO      138                    Gabinete/Relatora 
0000082-22.2016.5.06.0020 AP      118                 Secretaria da Turma 
0000085-09.2017.5.06.0192 RO      136                    Gabinete/Relatora 
0000086-35.2015.5.06.0007 RO      105                 Secretaria da Turma 
0000090-05.2018.5.06.0351 RO      104                 Secretaria da Turma    
0000143-53.2015.5.06.0201 RO      166            Dilig./Ministério Público  
0000148-02.2014.5.06.0172 RO      182        Diligência Vara de Origem  
0000154-22.2016.5.06.0145 RO      151                     Gabinete/Relatora 
0000202-67.2017.5.06.0008 RO      138                     Gabinete/Relatora 
0000202-94.2016.5.06.0172 RO      161                     Gabinete/Relatora 
0000216-91.2016.5.06.0006 RO      125                 Secretaria da Turma 
0000219-46.2016.5.06.0006 RO      157                     Gabinete/Relatora 
0000232-94.2015.5.06.0001 RO      158                     Gabinete/Relatora  
0000242-61.2017.5.06.0101 RO      132                     Gabinete/Relatora 
0000246-59.2018.5.06.0232 RO      103                 Secretaria da Turma 
0000260-43.2017.5.06.0017 RO      123                 Secretaria da Turma 
0000263-20.2016.5.06.0021 RO      101                Gabinete da Relatora 
0000266-51.2015.5.06.0007 RO      118                Gabinete da Relatora 
0000266-65.2014.5.06.0143 RO      151                 Secretaria da Turma 
0000271-97.2016.5.06.0020 RO      130                 Secretaria da Turma 
0000275-49.2016.5.06.0016 RO      154                Gabinete da Relatora 
0000316-18.2017.5.06.0004 RO     105                  Secretaria da Turma 
0000332-98.2018.5.06.0371 RO      109                Gabinete da Relatora 
0000338-73.2017.5.06.0005 RO      116                Gabinete da Relatora 
0000347-21.2016.5.06.0021 RO      150                 Secretaria da Turma 
0000368-54.2017.5.06.0411 RO      173                 Secretaria da Turma 
0000393-64.2017.5.06.0412 RO      124                Gabinete da Relatora  
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0000428-36.2016.5.06.0193 RO      129                Gabinete da Relatora 
0000434-28.2017.5.06.0122 RO      108                Gabinete da Relatora 
0000440-37.2018.5.06.0401 RO      116                 Secretaria da Turma 
0000462-56.2017.5.06.0102 RO      102                Gabinete da Relatora 
0000473-60.2014.5.06.0015 RO      154                Gabinete da Relatora 
0000483-60.2016.5.06.0007 RO      126                Gabinete da Relatora 
0000491-40.2017.5.06.0221 RO      173                Gabinete da Relatora 
0000509-58.2016.5.06.0007 RO      117                Gabinete da Relatora 
0000511-46.2017.5.06.0313 RO      123                 Secretaria da Turma 
0000572-26.2015.5.06.0005 AP      101                 Gabinete da Relatora 
0000576-30.2015.5.06.0016 RO      117                Gabinete da Relatora 
0000582-87.2017.5.06.0009 RO      131                Gabinete da Relatora 
0000592-18.2014.5.06.0016 RO      131                Gabinete da Relatora 
0000592-54.2016.5.06.0143 RO      117                Gabinete da Relatora 
0000601-31.2015.5.06.0020 RO      124                Gabinete da Relatora 
0000620-14.2017.5.06.0005 RO      157                Gabinete da Relatora 
0000640-57.2016.5.06.0193 RO      109                Gabinete da Relatora 
0000648-64.2017.5.06.0301 RO      147                Gabinete da Relatora 
0000653-04.2017.5.06.0102 RO      101                Gabinete da Relatora 
0000672-90.2016.5.06.0022 RO      153                Gabinete da Relatora 
0000677-46.2015.5.06.0023 RO      139                Gabinete da Relatora 
0000692-50.2017.5.06.0021 RO      119                Gabinete da Relatora  
0000693-44.2016.5.06.0191 RO      143                Gabinete da Relatora 
0000740-58.2016.5.06.0016 RO      133                Gabinete da Relatora 
0000751-78.2016.5.06.0019 RO      152                Gabinete da Relatora  
0000751-78.2016.5.06.0019 RO      152                Gabinete da Relatora 
0000763-17.2015.5.06.0023 RO      133                Gabinete da Relatora 
0000766-42.2017.5.06.0171 RO      125                Gabinete da Relatora 
0000782-11.2016.5.06.0145 RO      124                Gabinete da Relatora 
0000782-21.2017.5.06.0001 RO     154                 Gabinete da Relatora 
0000804-19.2017.5.06.0312 RO      125                Gabinete da Relatora 
0000815-03.2016.5.06.0015 RO      139                Gabinete da Relatora 
0000826-06.2014.5.06.0014 RO      178                 Secretaria da Turma 
0000903-51.2015.5.06.0023 RO      118                Gabinete da Relatora 
0000926-94.2014.5.06.0002 RO      169                Gabinete da Relatora 
0000934-48.2016.5.06.0181 RO      110                Gabinete da Relatora 
0000937-89.2016.5.06.0023 RO      165                Gabinete da Relatora 
0000941-74.2016.5.06.0008 RO      137                 Secretaria da Turma 
0000980-63.2017.5.06.0161 R O     157                 Secretaria da Turma 
0001009-13.2016.5.06.0141 RO      150                Gabinete da Relatora 
 0001013-85.2017.5.06.0312 RO     116                Gabinete da Relatora 
0001026-04.2017.5.06.0371 RO      174                 Secretaria da Turma 
0001039-02.2015.5.06.0103 RO     132                 Gabinete da Relatora 
0001042-39.2015.5.06.0011 RO     132                 Gabinete da Relatora 
0001097-26.2016.5.06.0311 RO     154                  Secretaria da Turma 
0001118-02.2016.5.06.0020 RO     118                 Gabinete da Relatora 
 0001118-64.2017.5.06.0182 RO     142                Gabinete da Relatora 
0001123-24.2015.5.06.0193 RO     125                 Gabinete da Relatora   
0001127-21.2017.5.06.0313 RO     146                 Gabinete da Relatora 
0001137-44.2016.5.06.0008 RO     150                  Secretaria da Turma 
0001140-11.2016.5.06.0101 RO     122                 Gabinete da Relatora 
0001153-72.2016.5.06.0145 RO     111                 Gabinete da Relatora 
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0001188-76.2016.5.06.0001 RO     157                 Gabinete da Relatora 
0001213-17.2016.5.06.0413 RO     146         Diligência Vara de Origem 
0001226-91.2017.5.06.0312 RO     146                  Secretaria da Turma 
0001244-06.2017.5.06.0121 RO     103                 Gabinete da Relatora  
0001252-89.2017.5.06.0312 RO     110                 Gabinete da Relatora 
0001256-39.2015.5.06.0008 RO     105                 Gabinete da Relatora 
0001280-48.2016.5.06.0003 RO     147                 Gabinete da Relatora 
0001291-89.2015.5.06.0172 RO     155                  Secretaria da Turma 
0001304-88.2015.5.06.0172 RO     126                  Secretaria da Turma 
0001317-18.2016.5.06.0022 RO     112                 Gabinete da Relatora 
0001346-71.2016.5.06.0312 RO     137                 Gabinete da Relatora 
0001350-54.2017.5.06.0351 RO     105                 Gabinete da Relatora 
0001351-39.2017.5.06.0351 RO     108                 Gabinete da Relatora 
0001365-06.2017.5.06.0001 RO     118                 Gabinete da Relatora 
0001366-75.2014.5.06.0201 RO     130                 Gabinete da Relatora 
0001404-48.2014.5.06.0020 RO     109                 Gabinete da Relatora 
0001416-57.2017.5.06.0311 RO     122                  Secretaria da Turma 
0001417-36.2017.5.06.0313 RO     133                 Gabinete da Relatora 
0001421-37.2016.5.06.0013 RO     130                 Gabinete da Relatora 
0001430-92.2017.5.06.0003 RO     137                 Gabinete da Relatora 
0001449-35.2016.5.06.0003 RO     151                 Gabinete da Relatora 
0001461-49.2017.5.06.0121 RO     103                 Gabinete da Relatora 
0001461-61.2017.5.06.0311 RO     138                 Gabinete da Relatora 
0001482-68.2016.5.06.0312 RO     137                 Gabinete da Relatora 
0001485-65.2016.5.06.0007 RO     126                 Gabinete da Relatora 
0001487-44.2016.5.06.0004 RO     110                  Secretaria da Turma 
0001496-09.2016.5.06.0003 RO     160                 Gabinete da Relatora 
0001517-86.2015.5.06.0013 RO     152                 Gabinete da Relatora 
0001540-31.2016.5.06.0002 RO     178                  Secretaria da Turma 
0001543-50.2016.5.06.0013 RO     162                 Gabinete da Relatora 
0001572-59.2017.5.06.0371 RO     129                  Secretaria da Turma 
0001619-04.2016.5.06.0004 RO     122                 Gabinete da Relatora 
0001620-41.2015.5.06.0192 RO     129                 Gabinete da Relatora 
0001658-37.2017.5.06.0401 RO     158               Dilig/Ministério Público               
0001679-87.2015.5.06.0011 RO     126                 Gabinete da Relatora 
0001693-85.2017.5.06.0016 RO     118                 Gabinete da Relatora 
0001738-39.2016.5.06.0141 RO     109                 Gabinete da Relatora 
0001740-51.2015.5.06.0009 RO     174                  Secretaria da Turma 
0001762-87.2016.5.06.0005 RO     122                 Gabinete da Relatora 
0001780-65.2017.5.06.0008 RO     125                 Gabinete da Relatora 
0001869-02.2016.5.06.0145 RO     130                 Gabinete da Relatora 
0001870-84.2016.5.06.0145 RO     136                 Gabinete da Relatora 
0001873-39.2014.5.06.0103 RO     109                 Gabinete da Relatora 
0001971-02.2017.5.06.0141 RO     104                 Gabinete da Relatora 
0002655-84.2016.5.06.0391 RO     129                 Gabinete da Relatora 
0010052-80.2013.5.06.0172 RO     110                 Gabinete da Relatora 
0010146-17.2013.5.06.0014 RO     123                 Gabinete da Relatora 
0011158-77.2013.5.06.0172 RO     168                 Gabinete da Relatora 
0011381-30.2013.5.06.0172 RO     117                 Gabinete da Relatora 
0047400-70.2008.5.06.0023 AP     122               Dilig./Ministério Público 
0082300-76.2007.5.06.0003 AP     146                   Secretaria da Turma 
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4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 

CLASSE QUANTIDADE 
AR 16 

AIAP 10 
AIRO 39 

AP 179 
MS 23 
RO 1.316 

ROPS 95 
ReeNec 04 

ReeNec/RO 05 
TutCautAnt 03 

CC 02 
MSCol 01 
RTOrd 01 
AGR 02 
ED 267 
IUJ 01 

 
 

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 
prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? 

 
R – Foram redistribuídos 47 (quarenta e sete) processos, no período de 
01.01.2018 a 31.12.2018, por motivo de IMPEDIMENTO ou 
SUSPEIÇÃO. Todos foram devidamente baixados. Não houve 
redistribuição por prevenção ou incompetência.   

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 meses. 

 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AR 01 13 14 
AIAP 0 07 07 
AIRO 01 47 48 

AP 0 165 165 
MS 09 12 21 
RO 15 1.169 1.184 

ROPS 0 132 132 
ReeNec 0 02 02 

ReeNec/RO 01 08 09 
MSCol 01 0 01 
RTOrd 01 0 01 
AGR 0 02 02 
ED 02 260 262 
IUJ 0 01 01 
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4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
 
R – Não;  
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? 

 
CLASSE TOTAL 

AR 14 
AIAP 07 
AIRO 48 

AP 165 
MS 21 
RO 1.184 

ROPS 132 
ReeNec 02 

ReeNec/RO 09 
MSCol 01 
RTOrd 01 
AGR 02 
ED 262 
IUJ 01 

 
 

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000148-02.2014.5.06.0172 02.07.2018 
0001540-31.2016.5.06.0002 06.07.2018 
0000826-06.2014.5.06.0014 06.07.2018 
0001740-51.2015.5.06.0009 10.07.2018 
0001026-04.2017.5.06.0371 10.07.2018 

 
4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de conclusão. 

 
0000394-23.2016.5.06.0141 15.10.2018 
0001742-30.2015.5.06.0103 18.10.2018 
0000835.90.2017.5.06.0101 18.10.2018 
0001862.07.2014.5.06.0101 18.10.2018 
0001025-33.2016.5.06.0022 19.10.2018 
0001640-87.2015.5.06.0012 28.11.2018 

 
 

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta?  

 
R – Não. 
 

4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
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publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio desembargador 
nos despachos e decisões monocráticas? 

 
R – Não há processo pendente de publicação no Gabinete, eis que o 
procedimento é realizado pela Secretaria da 2ª Turma ou pela Secretaria 
do Pleno, inclusive nos processos eletrônicos.  

 
4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 

Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga para 
advogados?  

 
         R - Sim 

 
4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos?  

       
R - Processos físicos por protocolo/carga e Eletrônicos pelo Sistema PJe.  

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos?  
 

R – inicialmente diligência por meio telefônico; e, após, não havendo 
resultado, expedição de intimações por via postal ou por Oficial de 
Justiça, se for o caso.  

 
4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 

públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere?  
 
R – Este Gabinete sim, na maioria das vezes. 

 
4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema?  
 
R – Sim. 

 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações?  

 
   R – Sim.  

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 
R – Respondido no item 4.7. 
  

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  

 
R -  Sim.  
 

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do voto, 
voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão?  
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 R – Não.  
 

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo?  
--------- 
 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 
----------- 

 
5. PLANTÃO 

 
5.9. O Desembargador participou de plantões judiciários nos últimos 5 

anos? R - Sim. Quantas vezes? R - 20 (vinte) vezes.  
 

5.10. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? 

 
R – Convocação regimental. 
 

5.11. Houve substituições? Qual o critério/motivação? 
 

R - Não 
 

5.12. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos 
plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  
 
R – Não. 
  

5.13. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos ou 
decisões proferidas durante os plantões? 

 
R- Pelo Assessor Plantonista e a Desembargadora.  
 

5.14. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava? 

 
R – Simone Maria Caaetê Chacon Ramos e Renata Maria Pessôa 
Maranhão de Lima. Designadas pela Desembargadora, 
alternadamente.  

 
6. DA CONCLUSÃO 

 
6.9. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser prestada 

que tenha importância para a melhoria dos trabalhos em futuras 
inspeções? 

 
R - Diante do quadro técnico apresentado, a Desembargadora entende 
satisfatório o procedimento adotado.  
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 

Período: 01 janeiro a 31 de dezembro de 2018. 
 
Gabinete do (a) Desembargador (a): FÁBIO ANDRÉ DE FARIAS. 

 
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

1.1. Órgãos fracionários integrados pelo (a) Desembargador (a): 
2ª Turma. 

 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:  

Posse e exercício em 23/04/2013, totalizando cerca de 5 anos e 9 
meses.  

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses. 
a) Férias: 15/02/2018 a 16/03/2018. 

b) Licença: 0. 

c) Folga compensatória de plantão: 0. 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

8 0 3 0 0 11 

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 3 7 

Total 3 7 
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2.3. Qual a carga horária de trabalho?  8 horas.  
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade? Sim. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 

 
07h30min às 15h30min. 

 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 

 
07h30min às 15h30min. 

 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 

 
- PJe 
- e-Gestão 
- SIAJ2 
- EJUS 
 

3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 
satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade?  
 
O e-Gestão apresenta interface pouco acessível, o que 
dificulta a consulta aos dados. Os demais sistemas atendem 
satisfatoriamente. Registre-se que as regras de negócios do 
e-Gestão não são compatíveis com a lógica processual, por 
exemplo, determinação de sobrestamento por parte de 
instâncias superiores não implicam em suspensão de prazo 
para o e-Gestão. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico?  
 
O e-Gestão, além da observação acima, não emite relatórios 
gerenciais plenamente seguros. A título de ilustração, cito o 
processo 0000607-44.2015.5.06.0018, que, embora conste 
no acervo do Gabinete em dezembro 2018, houve 
interposição de Recurso de Revista em 16/11/2018 e foi 
realizada a conclusão em 27/11/2018 para o Exmo. Sr. 
Desembargador Valdir José Silva de Carvalho (vice-
presidente deste Regional).  
 

3.2. Organização do gabinete 
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3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete?  
 
Sim. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma?  
 
Difere apenas quanto ao uso dos sistemas.  

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria?  
 
Os recursos ordinários, com exceção daqueles em 
procedimento sumaríssimo, e os agravos de petição, que 
chegam ao longo da semana, são previamente triados e, 
estando aptos para julgamento, sem pendências, são 
distribuídos, ao final da semana, entre os servidores 
responsáveis para que seja produzida a sugestão de minuta 
de voto na semana seguinte. 
 
Adota-se uma planilha semanal com proporção entre as 
funções comissionadas e os dias úteis de trabalho por cada 
servidor, havendo a distribuição equilibrada das matérias de 
acordo com o número indicado pela planilha. Logo, as 
pessoas que ganham cargo em comissão (CJ-3) recebem 
mais processos do que aquelas que ocupam funções 
comissionadas, havendo diferenciação entre FC-5 e FC-3, e 
os que não ocupam qualquer função.  
 
A fim de melhor ilustrar, segue a planilha de uma semana 
fictícia (5 dias úteis), na qual supostamente existiam, no 
Gabinete, 55 recursos (entre recursos ordinários e agravo de 
petição) e não processos, para distribuir entre dois servidores 
ocupantes da CJ-3, quatro da FC-5, um da FC-3 e um servidor 
sem função. Considerando, ainda, que um ocupante de FC-5 
esteja de férias. 
 

nº Servidor Função Peso nº de dias úteis Fator processos por servidor 
1 A CJ 100 5 500 9 
2 B CJ  100 5 500 9 
3 C FC5 80 0 0 0 
4 D FC5 80 5 400 7 
5 E FC5 80 5 400 7 
6 F FC5 80 5 400 7 
7 G FC5 80 5 400 7 
8 H FC3 60 5 300 5 
9 I S/F 50 5 250 4 

 710 5 3150 55 
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Conforme se observa da planilha acima, cada um dos 
ocupantes da CJ-3 receberia um total de 9 recursos, dos 
ocupantes da FC-5 um total de 7, por sua vez, o servidor 
ocupante da FC-3 receberia 5 recursos e o servidor sem 
função, 4 recursos. A segunda linha da planilha corresponde 
ao servidor ocupante da FC-5 em período de gozo de férias e, 
por isso, zerada.   
 
Acrescento, ainda, que os recursos ordinários em 
procedimento sumaríssimo, os embargos de declaração, os 
votos vencedores e os agravos de instrumento são 
imediatamente distribuídos aos servidores por ordem de 
chegada. Os processos de competência originária do Tribunal, 
também, são distribuídos imediatamente aos assessores 
(ocupantes das CJ-3). 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares?  
 
As medidas liminares são imediatamente distribuídas aos 
assessores (ocupantes das CJ-3), a quem compete a 
elaboração da sugestão de minuta.  

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias?  
 
Sim, segue-se rigorosamente a ordem de antiguidade dos 
processos, sendo, em regra, todos solucionados na semana 
seguinte a distribuição.  

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho?  
 
Considerando que o gabinete trabalha com os processos 
distribuídos ao Relator na semana anterior, a meta é de 
remessa do processo para pauta dentro do prazo de uma 
semana da distribuição aos servidores, o que tem sido 
cumprido habitualmente.  

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete?  
 
O controle é realizado pela Chefe de Gabinete. Adota-se uma 
planilha com informações de data de entrada no gabinete, 
data de distribuição ao servidor responsável e data de saída 
dos processos, em que se controla o prazo que os processos 
permanecem no gabinete, bem assim a produtividade dos 
servidores. Na ausência do Chefe de Gabinete 
(férias/licenças), o controle da produtividade é assumido por 
servidor ocupante de FC-5. O Desembargador, responsável 
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pelo Gabinete, também participa do processo de fiscalização.  
 

3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados?  
 
Os dados são acompanhados pelo Desembargador com base 
nas informações fornecidas pelo e-Gestão.  

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)?  
 
Sim. 
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o (a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem?  
 
Os advogados que buscam atendimento no gabinete são 
recebidos pelo Desembargador ou pelos servidores, a critério 
do próprio advogado, podendo haver o atendimento com 
horário previamente agendado, de maneira que todos os 
advogados são atendidos conforme desejam. Ou seja, fica na 
exclusiva definição do advogado ou da parte escolher como 
quer ser atendido.  

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?  
 
Nos processos de competência originária do Tribunal, quando 
o advogado busca o atendimento pelo servidor, ele é realizado 
pelos assessores (ocupantes das CJ-3). Quanto aos demais, 
se o advogado não pretende o atendimento exclusivo pelo 
Desembargador, pode ser realizado por qualquer dos 
servidores. 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade: 
Processos  Físicos Eletrônicos Total 

Acervo* 
(Período de Referência de 01/12/2018 a 

31/12/2018) (***) 

25 148 173 

Distribuídos nos últimos 12 meses (***)  102 2.067 2.169 
Julgados nos últimos 12 meses (***) 156 2.160 2.316 

Conclusos ao Relator (**) 
(em 22/01/2019) 

6 8 14 

Paralisados há mais de 100 dias (***) 0 0 0 
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Sobrestados 
(em 22/01/2019) 

7 4 11 

 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 
 
** Saliento que todos os processos que estavam conclusos para o Relator em 
22/01/2019 foram distribuídos no ano de 2019. Os processos conclusos em 
2018 já foram julgados, convertidos em diligência para sanar pendências ou 
encaminhados para pauta.  
 
*** As informações de acervo, distribuídos e julgados nos últimos 12 meses e 
paralisados há mais de 100 dias foram extraídas do e-Gestão.  
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe 

 
Acervo 

(Período de 
Referência 

de 
01/12/2018 

a 
31/12/2018) 

Conclusos 
(em 

22/01/2019) 

Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 

Sobrestados 
(em 

22/01/2019) 

AACC – Ação Anulatória de 
Cláusulas Convencionais - - 1 - - - 

AR – Ação Rescisória 1 - 2 4 - - 

AIAP – Agravo de 
Instrumento em Agravo de 
Petição 

- 1 14 14 - 
- 

AIRO – Agravo de 
Instrumento em Recurso 
Ordinário 

1 - 54 59 - 
- 

AP - Agravo de Petição 28 2 186 179 - - 

CC – Conflito de 
Competência 1 - 2 - - - 

DC- Dissídio Coletivo - - 1 1 - - 

IUJ – Incidente de 
Uniformização de 
Jurisprudência 

- - - 1 - 
- 

MS – Mandado de 
Segurança 6 - 40 42 - - 

RO – Recurso Ordinário 107 7 1.439  1.458 - 11 

ROPS - Recurso Ordinário – 
Rito Sumaríssimo 4 - 74 147 - - 

ReeNec - Reexame 
Necessário 1 - 10 4 - - 

ReeNec/RO - Reexame 
Necessário/ Recurso 
Ordinário 

1 - 6 26 - 
- 

TutCautAnt – Tutela 
Cautelar Antecedente - - 1 1 - - 
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AgR – Agravo Regimental 1 - 5 7 - - 

ED – Embargos de 
Declaração 21 4 333 373 - - 

Ag – Agravo 1 -  - - - - 

CauInom – Cautelar 
Inonimada - - 1 - - - 

 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 
 
As medidas liminares são apreciadas dentro do prazo de 24 horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
 
Durante o recesso forense, foi distribuído o MS 0000814-
92.2018.5.06.0000, com pedido liminar, em 27/12/2018. 
Com exceção do processo acima referido, em 31/12/2018, não 
havia processo pendente de exame de liminar, bem como não 
há processo com a referida pendência em 22/01/2019. 
 

Processo Data de conclusão 
0000814-92.2018.5.06.0000 07/01/2019 
 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Câmara 60 
Em diligência na origem 13 
No Ministério Público 15 
Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

(*) 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

(**) 

 
*Embora o e-Gestão não forneça tal informação, constatei que 
não havia processo pendente com pedido de vista em 
31/12/2018 e nem em 22/01/2019. 
 
**O e-Gestão não nos fornece tais dados e, considerando que, 
quando há interposição de recurso de revista, os processos, 
via de regra, estão, na Turma, aguardando prazo, bem como 
que a Secretaria da Turma é a responsável por encaminhá-los 
para admissibilidade, não há como controlar, no gabinete, o 
número de processos em que o desembargador foi relator e 
em que foi interposto recurso de revista. 
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4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 

dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 
Não há processo nesta situação. 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Quantidade 
AR – Ação Rescisória 2 

CC – Conflito de 
Competência 

2 

MS – Mandado de 
Segurança 

40 
 

TutCautAnt – Tutela 
Cautelar Antecedente 

1 

AIAP – Agravo de 
Instrumento em Agravo de 

Petição 

14  
 

AIRO – Agravo de 
Instrumento em Recurso 

Ordinário 

54 

AP - Agravo de Petição 186 
RO – Recurso Ordinário 1.439 

 
ROPS - Recurso Ordinário 

– Rito Sumaríssimo 
74 

 
ReeNec - Reexame 

Necessário 
10 

 
ReeNec/RO - Reexame 

Necessário/ Recurso 
Ordinário 

6 

AgR – Agravo Regimental 5 
ED – Embargos de 

Declaração 
333 

AACC – Ação Anulatória de 
Cláusulas Convencionais 

1 

CauInom – Cautelar 
Inonimada 

1 

DC – Dissídio Coletivo 1 
 

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 
prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? 
 
O sistema e-Gestão apenas emitiu os dados relativos aos 
processos físicos devolvidos por suspeição/impedimento, dentre os 
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quais não consta qualquer registro deste Gabinete. 
Logo, para fins do e-Gestão, não consta processo devolvido à 
distribuição.  

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AR – Ação Rescisória 1 3 4 
AIAP – Agravo de Instrumento em 
Agravo de Petição 

- 14 14 

AIRO – Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário 

- 59 59 

AP - Agravo de Petição 3 176 179 
CC – Conflito de Competência - -  
DC- Dissídio Coletivo - 1 1 
IUJ – Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência 

- 1 1 

MS – Mandado de Segurança 11 31 42 
RO – Recurso Ordinário 17 1.441 1.458 
ROPS - Recurso Ordinário – Rito 
Sumaríssimo 

1 146 147 

Reexame Necessário - 4 4 
Reexame Necessário/ Recurso 
Ordinário 

- 26 26 

TutCautAnt – Tutela Cautelar 
Antecedente 

- 1 1 

AgR – Agravo Regimental - 7 7 
ED – Embargos de Declaração 1 372 373 

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete?  
 
Em 31/12/2018, havia um único processo administrativo/disciplinar 
em gabinete, tendo sido remetido ao gabinete em 19/12/2018 e 
encaminhado para Secretaria do Pleno em 09/01/2019 para 
julgamento de Agravo Regimental, interposto pelo interessado. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses?  
 
Nos últimos 12 meses, foram julgadas, em sessão, 1.903 ações 
originárias e recursos e 379 recursos internos; e, por decisão 
monocrática, 33 processos entre ações originárias e recursos e 1 
recurso interno. Total de 2.316 julgados.  

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 

Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 
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Os prazos regimentais neste Gabinete são contados a partir da 
data de distribuição, portanto, são coincidentes as datas de 
distribuição e de conclusão.  
 
Processos pendentes no gabinete em 20 de dezembro de 2018 
(início do recesso forense): 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000942-25.2017.5.06.0008 26/11/2018 
0001888-43.2016.5.06.0101 11/12/2018 
0001424-81.2016.5.06.0242 11/12/2018 
0000355-33.2015.5.06.0019 17/12/2018 
0000892-74.2018.5.06.0101 17/12/2018 

 
Processos pendentes no gabinete em 22/01/2019: 
 

Processo Data da distribuição do recurso 
0001060-46.2015.5.06.0145  08/01/2019 
0001822-81.2012.5.06.0011   10/01/2019 (*) 
0001828-74.2011.5.06.0221    10/01/2019 (*) 
0001841-84.2012.5.06.0012 11/01/2019 
0002149-44.2012.5.06.0102 14/01/2019 

 
* Embora os processos destacados tenham sido distribuídos, para fins 
do sistema SIAJ-2, em 10/01/2019, em razão de pendência no setor de 
informática, apenas foram remetidos ao Gabinete em 16/01/2019, 
conforme certificado nos autos.  
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 

 
Processos pendentes no gabinete em 20 de dezembro de 2018 
(início do recesso forense): 

 
Processo Data de conclusão 

0000942-25.2017.5.06.0008 26/11/2018 
0001888-43.2016.5.06.0101 11/12/2018 
0001424-81.2016.5.06.0242 11/12/2018 
0000355-33.2015.5.06.0019 17/12/2018 
0000892-74.2018.5.06.0101 17/12/2018 

 
Processos pendentes no gabinete em 22/01/2019: 
 

Processo Data de conclusão 
0001060-46.2015.5.06.0145  08/01/2019 
0001822-81.2012.5.06.0011   10/01/2019 (*) 
0001828-74.2011.5.06.0221    10/01/2019 (*) 
0001841-84.2012.5.06.0012 11/01/2019 
0002149-44.2012.5.06.0102 14/01/2019 
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* Embora os processos destacados tenham sido distribuídos, para fins 
do sistema SIAJ-2, em 10/01/2019, em razão de pendência no setor de 
informática, apenas foram remetidos ao Gabinete em 16/01/2019, 
conforme certificado nos autos.  

 
4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 

inclusão em pauta?  
 

Não. 
 

4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas?  
 
A responsabilidade pela realização das publicações é da 
Secretaria da Turma ou do Pleno, não havendo, portanto, no 
gabinete, processo com esta pendência.  
Acrescento, no entanto, que a Secretaria informou que não 
existe processo com esta pendência. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados?  
 
Há controle de todos os processos que saem do gabinete para 
cumprimento de diligência (notificações/Ministério Público etc). 
 

4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos?  
 
O acompanhamento é realizado por planilha alimentada pelo 
servidor responsável pelo controle de produtividade. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos?  
 
Quanto aos processos pendentes de cumprimento de 
diligência, pela Secretaria da Vara de Origem, por mais de 30 
dias, há o acompanhamento na consulta pública e o contato 
com o Diretor da Vara por meio telefônico ou via e-mail 
funcional a fim de acompanhar o andamento do feito. Quanto 
às diligências direcionadas às Secretarias das Turmas, em 
razão da celeridade no cumprimento dessas, até o momento, 
não houve necessidade de se adotar medida em busca da 
devolução dos autos, o mesmo se aplicando ao Ministério 
Público e à União.  
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4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere?  
 
Sim. 
 

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
 
Há indicação interna para atenção dos servidores 
responsáveis pelas sugestões de minutas.  

 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 

ações? 
 
Sim.  

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 
Conforme informação prestada no item 4.7, para fins do e-Gestão, 
não consta processo devolvido à distribuição. 
No entanto, o Desembargador já estabeleceu como critério de 
suspeição, por motivo de foro íntimo, as seguintes pessoas e 
instituições: CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos), Dra. 
Evellyne Ferraz Correia de Farias, Dr. Marcondes Sávio dos 
Santos, Dr. Leandro Lima Soares da Silva, Dra. Caroline Guerra de 
Barros Lins e Dra. Ingrid Guenes dos Santos.  
 

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  
 
Sim. 
 

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão?  
 
Em consulta ao e-Gestão, não consta o registro de qualquer 
processo da relatoria do Desembargador Fábio André de Farias, 
aguardando a lavratura de acórdão em 31/12/2018.  
Em 22/01/2019, há apenas um processo da sessão do dia 
21/01/2019 no aguardo da lavratura do acórdão.  

 
4.18.1. Em caso positivo, quantos processos e há quanto tempo? 

 
Conforme acima exposto, em 22/01/2019, há apenas um processo 
da sessão do dia 21/01/2019 no aguardo da lavratura do acórdão, 
logo, há um dia.  

 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

 
0000582-50.2018.5.06.0010, pendente desde 21/01/2019.  
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5. PLANTÃO 

O Desembargador participou de plantões judiciários nos 
últimos 5 anos? Quantas vezes?  
 
Sim. 38 vezes, sendo 9 no ano de 2014, 8 em 2015, 4 em 2016, 8 
em 2017 e 9 em 2018.  
 

5.1. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental?  

 
A designação ocorreu por convocação regimental, por meio das 
portarias TRT-GP nº. 008/2014, TRT-GP nº. 25/2014, TRT-GP nº. 
41/2014, TRT-GP nº. 77/2014, TRT GP nº. 65/2015, TRT-GP nº. 
145/2015, TRT-GP nº. 225/2015, TRT-GP nº. 272/2015, TRT-GP 
nº. 125/2016, TRT-GP n.º 237/2016, TRT-GP nº. 275/2016, TRT-
GP nº. 70/2017, TRT-GP nº. 157/2017, TRT-GP nº. 228/2017, TRT-
GP n.º 304/2017, TRT-GP n.º 60/2018, TRT-GP nº 152/2018 e 
TRT-GP nº 277/2018. 
 

5.2. Houve substituições? Qual o critério/motivação?  
 

Não. 
 

5.3. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  

 
Não. 
 

5.4. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões?  

 
A sugestão de minuta é elaborada pelo servidor que acompanha o 
Desembargador no plantão, sendo enviada ao Desembargador 
para análise/alteração no próprio sistema do PJe.  
 

5.5. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava?  

 
Via de regra, os assessores (ocupantes das CJ-3) Daniel Catharino 
Lourenço Higino e Sandra Cristina Pereira de Almeida ou o 
substituto legal, sendo designados pelo Desembargador. 

 
DATA DO PLANTÃO SERVIDOR 
15/02/2014 (sábado) 

16/02/2014 (domingo) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

17/05/2014 (sábado) Luciana de Carvalho Sá 
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18/05/2014 (domingo) 
02/08/2014 (sábado) 

03/08/2014 (domingo) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

06/12/2014 (sábado) 

07/12/2014 (domingo) 
 
08/12/2014 (segunda-
feira) 

Sandra Cristina Pereira 
de Almeida 

21/04/2015 (terça-feira) Jonathan Castro Alves 
Vilela 

08/08/2015 (sábado) 

09/08/2015 (domingo) 

10/08/2015 (segunda) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

07/11/2015 (sábado) 

08/11/2015 (domingo) 

Sandra Cristina Pereira 
de Almeida 

29/12/2015 (terça-feira) 

30/12/2015 (quarta-feira) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

30/04/2016(sábado) 

1º/05/2016 (domingo) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

01/11/2016 (terça-feira) 

02/11/2016 (quarta-feira) 

Sandra Cristina Pereira 
de Almeida 

1º/01/2017 (domingo) 

02/01/2017(segunda-
feira) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

8/4/2017 (sábado) 

9/4/2017 (domingo) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

22/7/2017 (sábado) 

23/7/2017 (domingo) 

Sandra Cristina Pereira 
de Almeida 

21/10/2017 (sábado) 

22/10/2017 (domingo) 

Jonathan Castro Alves 
Vilela 

3/1/2018 (quarta-feira) 

4/1/2018 (quinta-feira) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

31/3/2018 (sábado) 

1º/4/2018 (domingo) 

Sandra Cristina Pereira 
de Almeida 

14/7/2018 (sábado) Daniel Catharino 
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15/7/2018 (domingo) 

16/7/2018 (segunda) 

Lourenço Higino 

26/12/2018 (quarta-feira) 

27/12/2018 (quinta-feira) 

Daniel Catharino 
Lourenço Higino 

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 

prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? 

 
É de extrema importância o aprimoramento do sistema e-Gestão, 
inclusive, quanto às informações geradas. Além de a interface do 
programa não ser de fácil manuseio pelo usuário, foram 
identificadas inconsistências nas informações, tais como, a 
existência de recurso no relatório do acervo do gabinete (período 
de 01/12/2018 a 31/12/2018), que já estava com pendência de 
admissibilidade de Recurso de Revista. A título de ilustração, cito o 
processo 0000607-44.2015.5.06.0018, no qual foi interposto 
Recurso de Revista em 16/11/2018 e realizada a conclusão em 
27/11/2018 para o Exmo. Sr. Desembargador Valdir José Silva de 
Carvalho (vice-presidente deste Regional).  
Ainda, cumpre frisar que o sistema e-Gestão não fornece alguns 
dados solicitados no questionário, tais como registrado nos itens 
4.7, 4.16 e 4.4. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

 

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a):  Gisane Barbosa de Araújo 

 
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 
4ª Turma. 

 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:  

Desde 03/08/2001. 
 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 
últimos 12 meses. 
a) Férias: 09/04/2018 a 07/06/2018 e 02/10/2018 a 31/10/2018. 
b) Licenças Médicas: 09/01/2018, 05/04/2018, 05/07/2018 e 

04/12/2018. 
c) Folga compensatória de plantão: 08/06/2018 e 16/11/2018 

 
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos 
Sem 

vínculo 
Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

01 Desembargadora do 

Trabalho 

0 01 (Motorista) 0 01 13 10 Servidores (06 

Analistas Judiciários e 04 

Técnicos Judiciários) 

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 
02 CJ-3 

01 CJ-1 

05 FC-05 

02 FC-03 

Total 03 07 

 
2.3. Qual a carga horária de trabalho? 08 horas diárias para 
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servidores ocupantes de cargo de direção, chefia e 
assessoramento, bem como de função comissionada igual ou 
superior a FC-04, e 07 horas diárias para os demais servidores, 
nos termos da Resolução Administrativa TRT6 n.º 001/2010. 
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade? Não há servidores em regime de teletrabalho. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? Das 

07h00 às 17h00. 
 

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? Das 08h00 
às 17h00. 

 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

3.1. Sistema eletrônico 
 

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
PJe-JT, Malote Digital, eGestão, SAOPJE, SIAJ – 2ª 
Instância, Assina6, eJUS. 

 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? Sim. 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? A metodologia de trabalho adotada é a mesma para 
processos físicos e eletrônicos. 

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria? As ações de 
competência originária do Tribunal Pleno são distribuídas 
entre os Assessores de Gabinete. Os demais recursos são 
distribuídos entre todos os servidores lotados no Gabinete, 
inclusive os mencionados Assessores, de acordo com nível de 
complexidade e especialização dos servidores por matéria. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? As liminares são analisadas previamente pelos 
Assessores e pelo Chefe de Gabinete, em regime de 
alternância, e, posteriormente, submetidas à apreciação da 
Desembargadora, observando-se o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas. 
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3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias? São observados 
critérios de antiguidade do processo no Gabinete, assim como 
tramitações prioritárias previstas em lei. 

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho? Solicita-se 
dos servidores produção mínima semanal. Não há servidores 
em teletrabalho. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete? O controle de produtividade dos 
servidores do Gabinete é realizado pelos Assessores e pelo 
Chefe de Gabinete mediante controle de prazos processuais 
no PJe-JT e análise de relatórios estatísticos extraídos do 
eGestão. 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 

distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? O controle mensal do acervo é realizado, em 
termos quantitativos, mediante análise de relatórios 
estatísticos extraídos do eGestão. 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? Tal controle é efetuado pela 
própria Desembargadora, juntamente com a Secretaria do 
Órgão Julgador Colegiado, sendo certo que não houve 
pedidos de vista que tenham excedido o prazo de 20 (vinte) 
dias. 
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? Os advogados que comparecem ao 
gabinete são atendidos, inicialmente, pelos servidores, sendo 
encaminhados à Desembargadora, sempre que solicitado. 

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? O atendimento inicial aos advogados é 
realizado pelos Assessores e pelo Chefe de Gabinete. 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo* 20 408 428** 
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Distribuídos nos últimos 12 meses 74 1.904 1.978 
Julgados nos últimos 12 meses 51 1.804 1.855 
Conclusos ao Relator 88 2.992 3.080 
Paralisados há mais de 100 dias 0 44*** 44 
Sobrestados 8 8 16 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 
 
** Necessário se faz registrar que, dos 428 (quatrocentos e vinte e oito) 
processos listados no acervo deste Gabinete, apenas 174 (cento e setenta e 
quatro) processos encontram-se aptos a serem apreciados pela 
Desembargadora Relatora, estando os demais na situação processual a 
seguir descrita: 
 

- 17 (dezessete) processos: Aguardando final do sobrestamento; 
 
- 44 (quarenta e quatro) processos: Aguardando inclusão em pauta 

ou sessão; 
 
- 126 (cento e vinte e seis) processos: Aguardando sessão de 

julgamento; 
 
- 56 (cinquenta e seis) processos: Julgamento convertido em 

diligência (Vara de Origem, Secretaria de Turma, Secretaria do 
Tribunal Pleno ou Ministério Público do Trabalho); 

 
- 02 (dois) processos: Devolvidos à Vara de Origem e já arquivados; 
 
- 08 (oito) processos: Aguardando admissibilidade de recurso ao 

TST (Presidência); 
 
- 01 (um) processo: Redistribuído em face da suspeição da Relatora. 
 

*** Cumpre esclarecer, por oportuno, que a Desembargadora Gisane Barbosa 
de Araújo esteve em gozo de férias no período de 02.10.2018 a 31.10.2018, 
sem convocação de magistrado de primeiro grau para atuar no Gabinete, de 
modo que, levando-se em consideração as disposições regimentais desta 
Corte Regional, sobretudo o art. 29, §1º, do RI-TRT6, não foram identificados 
prazos processuais vencidos no Gabinete. 
 
Vale salientar, ainda, que, dos 44 (quarenta e quatro) processos listados sob o 
item “Paralisados há mais de 100 dias”, 24 (vinte e quatro) encontram-se na 
Secretaria da 4ª Turma, desta Corte Regional, aguardando sessão de 
julgamento ou inclusão em pauta, sendo certo que o recurso interposto no 
processo n.º 0000717-34.2015.5.06.0021 (AIRO), foi julgado em sessão 
realizada no dia 22.03.2018, de modo que sua presença no relatório em apreço 
consubstancia anomalia estatística, a qual será oportunamente esclarecida e 
sanada. 
 
Nesse sentido, há apenas 19 (dezenove) processos tramitando no 
Gabinete há mais de 100 dias, sem que se identifique nenhum prazo 
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vencido, consoante acima exposto. 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos 

últimos 12 
meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

AIAP 0 16 10 9 0 0 

AIRO 4 76 45 50 0 0 

AP 27 152 100 92 0 0 

AR 2 5 3 1 0 0 

CC 0 3 2 0 0 0 

ExcSusp 0 1 2 1 0 0 

IUJ 0 5 0 3 0 0 

MS 8 58 31 29 0 0 

Rcl 0 0 0 0 0 0 

ReeNec 2 16 9 3 0 1 

ReeNec/RO 1 13 7 6 0 0 

RO 347 2.285 1.384 1.247 44* 15 

ROPS 10 149 69 115 0 0 

RTOrd 0 0 0 0 0 0 

TutAntAnt 1 1 2 0 0 0 

TutCautAnt 0 3 3 1 0 0 

Ag 5 0 0 0 0 0 

AgR 2 19 19 14 0 0 

ED 19 278 278 284 0 0 
 
* Cumpre esclarecer, por oportuno, que a Desembargadora Gisane Barbosa de 
Araújo esteve em gozo de férias no período de 02.10.2018 a 31.10.2018, sem 
convocação de magistrado de primeiro grau para atuar no Gabinete, de modo 
que, levando-se em consideração as disposições regimentais desta Corte 
Regional, sobretudo o art. 29, §1º, do RI-TRT6, não foram identificados prazos 
processuais vencidos no Gabinete. 
 
Vale salientar, ainda, que, dos 44 (quarenta e quatro) processos listados sob o 
item “Paralisados há mais de 100 dias”, 24 (vinte e quatro) encontram-se na 
Secretaria da 4ª Turma, desta Corte Regional, aguardando sessão de 
julgamento ou inclusão em pauta, sendo certo que o recurso interposto no 
processo n.º 0000717-34.2015.5.06.0021 (AIRO), foi julgado em sessão 
realizada no dia 22.03.2018, de modo que sua presença no relatório em apreço 
consubstancia anomalia estatística, a qual será oportunamente esclarecida e 
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sanada. 
 
Nesse sentido, há apenas 19 (dezenove) processos tramitando no 
Gabinete há mais de 100 dias, sem que se identifique nenhum prazo 
vencido, consoante acima exposto. 

 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? As liminares 

costumam ser apreciadas dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
 

Processo Data de conclusão 
0000800-11.2018.5.06.0000 20.12.2018 

 
4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 

recursos que não estão conclusos ao Relator:  
 

Situação Total 
Na Secretaria da Turma 81 
Em diligência na origem 15 
No Ministério Público 8 
Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão -- 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário -- 

 
4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 

dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 

Nº do processo Quantidade de 
dias Local 

0000009-35.2016.5.06.0122 150 Diligência - MPT 
0000030-06.2018.5.06.0004 154 Sec. 4ª Turma 
0000096-09.2015.5.06.0192 129 Sec. 4ª Turma 
0000402-21.2015.5.06.0016 126 Sec. 4ª Turma 
0000454-96.2017.5.06.0161 124 Diligência - Gabinete 
0000469-54.2017.5.06.0003 104 Sec. 4ª Turma 
0000569-16.2016.5.06.0012 125 Sec. 4ª Turma 
0000580-86.2017.5.06.0181 103 Gabinete 
0000693-26.2017.5.06.0121 103 Sec. 4ª Turma 
0000717-34.2015.5.06.0021 125 Presidência 
0000725-93.2016.5.06.0241 116 Diligência – Vara Origem 
0000728-32.2016.5.06.0020 129 Sec. 4ª Turma 
0000740-13.2015.5.06.0010 108 Gabinete 
0000763-52.2017.5.06.0312 122 Sec. 4ª Turma 
0000792-12.2015.5.06.0009 122 Sec. 4ª Turma 
0000798-03.2017.5.06.0121 103 Gabinete 
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0000815-64.2015.5.06.0103 101 Gabinete 
0000904-33.2016.5.06.0142 101 Sec. 4ª Turma 
0000950-25.2016.5.06.0141 119 Sec. 4ª Turma 
0000980-57.2016.5.06.0142 101 Sec. 4ª Turma 
0001018-23.2015.5.06.0007 132 Gabinete 
0001032-54.2017.5.06.0001 103 Diligência - 4ª Turma 
0001050-75.2017.5.06.0001 126 Diligência - 4ª Turma 
0001064-39.2016.5.06.0019 110 Sec. 4ª Turma 
0001083-93.2017.5.06.0412 104 Sec. 4ª Turma 
0001086-94.2014.5.06.0172 108 Sec. 4ª Turma 
0001140-62.2017.5.06.0008 117 Sec. 4ª Turma 
0001143-15.2016.5.06.0311 108 Sec. 4ª Turma 
0001150-58.2017.5.06.0412 126 Diligência - MPT 
0001182-74.2016.5.06.0161 111 Sec. 4ª Turma 
0001208-70.2017.5.06.0312 110 Sec. 4ª Turma 
0001220-94.2017.5.06.0341 118 Sec. 4ª Turma 
0001246-87.2017.5.06.0181 129 Sec. 4ª Turma 
0001289-80.2016.5.06.0012 118 Diligência - 4ª Turma 
0001309-86.2016.5.06.0007 129 Sec. 4ª Turma 
0001322-82.2016.5.06.0008 138 Diligência - 4ª Turma 
0001468-30.2017.5.06.0351 147 Diligência - 4ª Turma 
0001559-86.2016.5.06.0018 111 Sec. 4ª Turma 
0001581-66.2016.5.06.0141 102 Gabinete 
0001617-77.2015.5.06.0001 116 Sec. 4ª Turma 
0001627-97.2015.5.06.0009 112 Sec. 4ª Turma 
0001678-10.2015.5.06.0171 137 Gabinete 
0001759-06.2016.5.06.0144 123 Gabinete 
0001856-07.2017.5.06.0391 125 Sec. 4ª Turma 

 
Cumpre esclarecer, por oportuno, que a Desembargadora Gisane Barbosa de 
Araújo esteve em gozo de férias no período de 02.10.2018 a 31.10.2018, sem 
convocação de magistrado de primeiro grau para atuar no Gabinete, de modo 
que, levando-se em consideração as disposições regimentais desta Corte 
Regional, sobretudo o art. 29, §1º, do RI-TRT6, não foram identificados prazos 
processuais vencidos no Gabinete. 
 
Vale salientar, ainda, que, dos 44 (quarenta e quatro) processos listados sob o 
item “Paralisados há mais de 100 dias”, 26 (vinte e seis) encontram-se na 
Secretaria da 4ª Turma, desta Corte Regional, aguardando sessão de 
julgamento ou inclusão em pauta, sendo certo que o recurso interposto no 
processo n.º 0000717-34.2015.5.06.0021 (AIRO), foi julgado em sessão 
realizada no dia 22.03.2018, estando o processo localizado na Vice-
Presidência, desta Corte Regional, no aguardo de juízo de admissibilidade de 
Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, de modo que sua presença no 
relatório em apreço consubstancia anomalia estatística, a qual será 
oportunamente esclarecida e sanada. 
 
Nesse sentido, há apenas 17 (dezessete) processos tramitando no 
Gabinete há mais de 100 dias, sem que se identifique nenhum prazo 
vencido, observado o período de afastamento da Desembargadora Relatora, 
consoante acima exposto. Vale registrar, de qualquer sorte, que, dentre tais 
processos, foram identificados 09 (nove) em que o julgamento foi convertido 
em diligência, de modo que, em relação aos mesmos, não há se falar sequer 
em efetiva paralisação do trâmite processual no período apurado. 
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4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Quantidade 
AIAP 10 
AIRO 45 
AP 100 
AR 3 
CC 2 

ExcSusp 2 
MS 31 

ReeNec 9 
ReeNec/RO 7 

RO 1.384 
ROPS 69 

TutAntAnt 2 
TutCautAnt 3 

AgR 19 
ED 278 

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? Não há controle a 
respeito do quantitativo de processos redistribuídos, sendo certo 
que, no ato da redistribuição, todos são baixados da relatoria da 
Desembargadora. 
 

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Julgamento  
monocrático 

Julgamento  
colegiado Total 

AIAP 0 9 9 
AIRO 0 50 50 
AP 2 90 92 
AR 1 0 1 
CC 0 0 0 

ExcSusp 0 1 1 
IUJ 0 3 3 
MS 8 21 29 

ReeNec 0 3 3 
ReeNec/RO 0 6 6 

RO 17 1.230 1.247 
ROPS 0 115 115 

TutAntAnt 0 0 0 
TutCautAnt 0 1 1 

AgR 0 14 14 
ED 4 280 284 

 
4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? Não. 

 
4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 

últimos 12 meses? Foram julgados 1.453 processos no interregno 
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em questão. 
 

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000030-06.2018.5.06.0004 30.07.2018 
0000009-35.2016.5.06.0122 03.08.2018 
0001468-30.2017.5.06.0351 06.08.2018 
0001322-82.2016.5.06.0008 15.08.2018 
0001678-10.2015.5.06.0171 16.08.2018 

 
Cumpre esclarecer, por oportuno, que a Desembargadora Gisane Barbosa de 
Araújo esteve em gozo de férias no período de 02.10.2018 a 31.10.2018, sem 
convocação de magistrado de primeiro grau para atuar no Gabinete, de modo 
que, levando-se em consideração as disposições regimentais desta Corte 
Regional, sobretudo o art. 29, §1º, do RI-TRT6, não foram identificados prazos 
processuais vencidos no Gabinete. 

 
4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 

conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
0001678-10.2015.5.06.0171 21.12.2018 
0001046-97.2016.5.06.0413 21.12.2018 
0000695-34.2018.5.06.0000 16.01.2019 
0001759-06.2016.5.06.0144 17.01.2019 
0001485-89.2017.5.06.0311 18.01.2019 

 
4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 

inclusão em pauta? Não, sendo certo que tal prática não é 
adotada neste Gabinete. 

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? As publicações são realizadas pelas 
Secretarias dos Órgãos Julgadores Colegiados, inexistindo, 
no momento, processo julgado aguardando remessa para 
publicação. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? Sim, salvo no que tange às cargas de 
processos a advogados, as quais são efetuadas e controladas 
pelas próprias Secretarias dos Órgãos Julgadores Colegiados. 
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4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? O 
controle de processos enviados às Secretarias dos Órgãos 
Julgadores Colegiados, às Varas do Trabalho de origem e ao 
Ministério Público do Trabalho é realizado pelo servidor 
responsável pela tramitação do processo no Gabinete. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? São efetuados contatos telefônicos 
e/ou encaminhados e-mails, o que se revela, via de regra, 
suficiente para a devolução dos autos. 
 

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Sim. 
 

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
Apenas para processos com tramitação preferencial prevista 
em lei (idoso, doença grave, acidente de trabalho etc.). 
 

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 
ações? Não é realizado controle específico. 

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
Não é efetuado o controle do quantitativo de recursos/ações 
orginárias em que a Desembargadora declarou sua 
suspeição/impedimento/incompetência, o que passará a ser 
realizado a partir de agora. 
 

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador? Sim. 
 

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não. 
 

4.18.1. Em caso positivo, quantos processos e há quanto tempo? 
Resposta prejudicada. 

 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

Resposta prejudicada. 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes? A Desembargadora participou 
de 23 plantões judiciários nos últimos 5 anos, ficando excluída dos 
plantões realizados no biênio 2015/2017, período em que ocupou a 
Presidência do Regional. 
 

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? A designação ocorreu em decorrência de convocação 
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regimental (Portaria editada pela Presidência do Regional). 
 

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não houve 
substituições. 
 

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas? Não foram concedidas liminares nos plantões judiciários 
dos últimos 5 anos. 
 

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões? O Assessor de 
plantão elabora minuta de despacho/decisão e a submete à 
apreciação da Desembargadora. 
 

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava? Os Assessores de Gabinete acompanham 
os plantões, havendo alternância de designação pela própria 
Desembargadora. 

 
6. DA CONCLUSÃO 

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? Não. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

Período: 01 a 31/12/2018 

 

Gabinete do(a) Desembargador(a): IVAN DE SOUZA VALENÇA ALVES 

 
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 

 
 

1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): O 

desembargador Ivan de Souza Valença Alves exerceu o cargo de 

Corregedor Regional do TRT da 6ª Região no biênio 2015-2017 e 

atualmente exerce a Presidência deste Sexto Regional (biênio 

2017/2019). Sendo Assim, o Desembargador Ivan Valença se 

encontra integrado apenas ao Tribunal Pleno. 

 
 

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 16 

anos e 06 meses. 

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses. 
a) Férias: 08/01/2018 a 15/01/2018 (08 dias) e 02/07/2018 a 

31/07/2018 (30 dias) 

b) Licenças: Licença para trato da própria saúde no dia 

27/11/2018 (um dia) 

c) Folga compensatória de plantão: Não utilizada 
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2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

11 - - -- - 11 

TOTAL     11 

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 03 07 

Total 03 07 

 
 

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 08 horas diárias. 
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade? Não. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? Das 

07h30 às 17h. 
 

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? Das 08h às 
17h. 

 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

3.1. Sistema eletrônico 
 

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
Processo Judicial Eletrônico (PJe) 

 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? Sim, o Sistema de 
Apoio Operacional (SAO – PJe) 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim. 
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3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? Não. A metodologia é a mesma. 

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria? Por matéria e 
empresas demandadas. As matérias teoricamente mais 
complexas são distribuídas entre os assessores e chefe de 
gabinete. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? São distribuídas entre os assessores e o chefe de 
gabinete. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias? Sim. Os 
processos mais antigos têm prioridade. 

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho?    Não. A 
meta sempre é o cumprimento dos prazos. Não houve 
teletrabalho no gabinete. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete? O cumprimento dos prazos é 
controlado pelos assessores e pelo desembargador. 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 

distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? Não. Essa informação é extraída do e-Gestão. 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? Há sim, pelo próprio 
desembargador. 
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? Todos os servidores atendem os 
advogados. 

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? Geralmente os advogados procuram os 
assessores. 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
 

4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 
unidade:  
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Processos  Físicos Eletrônicos Total 

Acervo* 3 11 14 
Distribuídos nos últimos 12 meses 0 57 57 
Julgados nos últimos 12 meses 08 34 42 
Conclusos ao Relator 19 98 117 
Paralisados há mais de 100 dias 0 0 0 
Sobrestados 01 0 01 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos últimos 
12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Agravo de Petição (AP) 0 01 0 01 0 0 

Ação Rescisória (AR) 06 19 09 06 0 0 

Mandado de Segurança (MS) 0 57 28 25 0 0 

Conflito de Competência (CC) 0 03 02 02 0 0 

Reclamações (Rcl)* 01 08 08 03 0 0 

Ação Trabalhista – Rito 
Ordinário (RTOrd)* 0 19 01 12 0 01 

Agravo Regimental (AgR) 02 04 04 02 0 0 

Embargos Declaratórios 05 05 05 03 0 0 

Tutela Cautelar Antecipada 
(TutCautAnt) 0 01 0 0 0 0 

TOTAL 14 117 57 54 0 0 

 
 
*Processos distribuídos para a presidência. 

 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? No prazo de 48 horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
 

Processo* Data de conclusão* 
  

- - 
*Não há processos pendentes de exame de liminares. 
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4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Câmara 06 
Em diligência na origem 01 
No Ministério Público 04 
Na Defensoria Pública  
Com advogado  
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

 

TOTAL 11 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 

Nº do processo* Quantidade de 
dias* 

Local* 

- - - 
*Não há processos paralisados no gabinete 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Quantidade 
Ação Rescisória (AR) 09 
Mandado de segurança (MS) 28 
Conflito de Competência (CC) 02 
Reclamações (Rcl)* 08 
Ação Trabalhista – Rito Ordinário 
(RTOrd)* 

01 

Agravo Regimental – (AgR) 04 
Embargos Declaratórios 05 
TOTAL 57 

 
1.1. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? O desembargador se 
declarou suspeito em três ações, todas baixadas da relatoria. 
 
0000063-08.2018.5.06.0000 redistribuída em 07.02.2018 
0000218-11.2018.5.06.0000  redistribuída em 23.04.2018 
0000639-98.5.2018.06.0000 redistribuída em 18.10.2018 
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1.2. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

Agravo de Petição  01  
Ação Rescisória (AR)  06 06 
Mandado de segurança (MS)  25 25 
Conflito de Competência (CC)  02 02 
Reclamações (Rcl)* 02 01 03 
Ação Trabalhista – Rito Ordinário 
(RTOrd)* 

 12 12 

Agravo Regimental – (AgR)  02 02 
Embargos Declaratórios  03 03 
TOTAL 02 52 54 

 
 

1.3. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? Não. 
 

1.4. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? Não foi finalizado nenhum recurso, tendo em 
vista que o Desembargador Ivan Valença se encontra fora da 
distribuição de recursos, por integrar a administração do TRT6. 

 
1.5. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 

Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000728-58.2017.5.06.0000 16.10.2017 
0000559-37.2018.5.06.0000 03.09.2018 
0000604-41.2018.5.06.0000 25.09.2018 
0000652-97.2018.5.06.0000 18.10.2018 
0000655-52.2018.5.06.0000 18.10.2018 
 
 

1.6. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
0000728-58.2017.5.06.0000 12.11.2018 
0000652-97.2018.5.06.0000 16.11.2018 
0000559-37.2018.5.06.0000 19.11.2018 
0000604-41.2018.5.06.0000 15.12.2018 
0000655-52.2018.5.06.0000 17.12.2018 

 
 

1.7. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta? Não. Os processos só são remetidos para 
inclusão em pauta após o desembargador considerar apto para 
julgamento. 
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1.7.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? Não há processos aguardando remessa para 
publicação, e a publicação, tanto dos despachos como das 
decisões monocráticas, é feita pelas secretaria do Pleno e da 
Turma. 
 

1.8. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? Sim. 
 

1.8.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? Há um 
servidor no gabinete que acompanha diariamente o 
andamento dos processos que foram remetidos às 
Secretarias (Turma e Pleno), assim, como os enviados para 
parecer do Ministério Público e os baixados em diligência. 
Esse acompanhamento é feito através do próprio PJe e SIAJ. 

 
1.8.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? Comunicação telefônica e expedição 
de ofícios. 
 

1.9. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Sim. 
 

1.9.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
Sim. 
 

1.9.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações? 
Os controles de julgamentos são afetos às secretarias (Turma 
e Pleno). 

 
1.10. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? O 
desembargador se declarou suspeito em três ações:  
 
0000063-08.2018.5.06.0000 redistribuída em 07.02.2018 
0000218-11.2018.5.06.0000  redistribuída em 23.04.2018 
0000639-98.5.2018.06.0000 redistribuída em 18.10.2018 
 

1.11. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador? Sim, pelo próprio 
Desembargador. 
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1.12. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não 
existem processos/recursos nesta situação. 
 

1.12.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
Nada a responder em razão da resposta dada no item 
anterior. 

 
1.12.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

Nada a responder em razão da resposta dada no item 
anterior. 

 
 

2. PLANTÃO 
 

2.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 
últimos 5 anos? Quantas vezes? Sim. 04 (quatro) vezes, nas 
seguintes datas: 29 e 30/03/2014, 20 a 22/06/2014, 27 e 
28/09/2014, 26 e 27/12/2014. Nos anos posteriores o 
Desembargador integrou a administração do TRT da 6ª Região, 
ocupando o cargo de Corregedor deste Regional no biênio 
2015/2017 e Presidente no biênio 2017/2019. 
 

2.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? Através de convocação regimental. 
 

2.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não houve 
substituições. 
 

2.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas? Nos quatro períodos de plantão judiciário, descritos no 
item 5.1, o desembargador não atuou ou proferiu liminares em 
nenhum processo. 
 

2.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões? Não houve 
elaboração de minutas de despachos ou decisões em razão do 
informado no item 5.4. 
 

2.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava? Os assessores que acompanhavam os 
plantões eram Weber de Melo Ferreira, Daniel Lopes Caseca e 
Luiz Márcio de Sá Leite, todos nomeados pelo próprio 
Desembargador. 
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3. DA CONCLUSÃO 
 

3.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: 01.01.2018 a 31.12.2018 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a): José Luciano Alexo da Silva  

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 4ª 

Turma.  
 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 

Desde abril de 2016. 
 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 
últimos 12 meses. 

a) Férias: 26.02.2018 a 27.03.2018 e 03.09.2018 a 02.10.2018. 

b) Licença: Não houve.   

c) Folga compensatória de plantão: Não houve.    

 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

9 0 2 0 2 13 

      

      

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
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ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 3 7 

Total   

 
 

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 8 horas ou mais.  
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade? Não mais. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 07:30 

às 17:20h. 
 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? O mesmo 

acima.  
 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

  
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 

PJe, SIAJ2, EJUS e ASSINA6.   
3.1.2.  
3.1.3. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Sim. 

 
3.1.4. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? No gabinete, não.  
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? Apenas quanto aos sistemas utilizados para dar saída 
aos processos, assinatura de acórdão etc.  

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria? Por complexidade, 
inclusive de matéria, considerando os níveis das gratificações 
de função dos servidores ocupantes do gabinete.  

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? Alternância entre os componentes da assessoria 
direta.   

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias? Sim.   
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3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho? Sim. Não 
há mais teletrabalho no gabinete.  

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete? Via planilha, considerando as 
sugestões de voto disponibilizadas para o Desembargador. 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 

distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? Sim, porém informalmente, para efeito de controle 
interno (ou seja, sem dados estatísticos formalmente 
elaborados).    

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? Sim.     
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? Inicialmente, pelos assessores, e em 
seguida pelo Desembargador. Ressalta-se que não há 
burocracia quanto a esse atendimento, que é feito de 
imediato.   

 
 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? O servidor da assessoria responsável pelo 
processo. Se o processo estiver sob a responsabilidade de 
um outro colega, qualquer servidor do Gabinete.   

 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo*     521** 

Distribuídos nos últimos 12 meses   1.993 
Julgados nos últimos 12 meses   1.825 
Conclusos ao Relator   2.399 
Paralisados há mais de 100 dias       31 
Sobrestados         4 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 
**Do acervo de 521 processos, 209 estão inclusos na pauta de julgamento (sendo 90 para 
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o dia 24.01.2019; 91 para o dia 31.01.2019 e 28 para o dia 06.02.2019). Informo ainda que 
do referido acervo (521), 4 processos encontram-se sobrestados, 3 em diligência e 24 
“aguardando prazo”.    

 
4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 

unidade por classe: 
 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos últimos 
12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

AgR 2  5   5  6 0 0 

AIAP  0 11    6  8 0 0 

AIRO 6 49   34 43 0 0 

AP  28 212 123        112 0 0 

AR 7 11   12  4 0 0 

CC 0   4    3  2 0 0 

ED 47 260 269        273 0 0 

 

IUJ 0    2    0   2 0 0 

MS 4  36   19  28 0 0 

ReeNec  4   9    5   2 0 0 

Reenec/RO 1 11    8   8  0 0 

RO  411      1687       1397       1250         31 4 

ROPS  10  99   70  84 0 0 

RTOrd  0   2    3   1 0 0 

TutCautAnt  0  1    0    2 0 0 

Ag 1 0 0 0 0 0 

 
  
 
 
 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 48 horas.  
4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 

pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão. Não há.  
 

Processo Data de conclusão 
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4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Câmara 117 
Em diligência na origem         7 
No Ministério Público       15 
Na Defensoria Pública       N.A.  
Com advogado       N.A.  
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

 

 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram 
nessa situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, 
Ministério Público, órgão de origem etc.). 

 
Nº do processo Quantidade de 

dias 
Local 

0000034-
95.2016.5.06.0171 

124 Secretaria da 
4ª Turma  

0000038-
76.2015.5.06.0007 

126 Secretaria da 
4ª Turma 

0000045-
43.2017.5.06.0122 

126 Secretaria da 
4ª Turma 

0000050-
48.2015.5.06.0021 

119 Secretaria da 
4ª Turma 

0000072-
54.2015.5.06.0006 

158 
 

Secretaria da 
4ª Turma 

0000085-
85.2017.5.06.0102 

111 Secretaria da 
4ª Turma 

0000162-
77.2018.5.06.0161 

125 Secretaria da 
4ª Turma 

0000164-
61.2017.5.06.0006 

125 Gabinete  

0000175-
33.2016.5.06.0004 

124 Secretaria da 
4ª Turma 

0000209-
93.2016.5.06.0008 

201 Secretaria da 
4ª Turma 

0000238-
30.2017.5.06.0002 

119 Gabinete  

0000328- 102 Secretaria da 
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02.2017.5.06.0014 4ª Turma 
0000390-
21.2017.5.06.0312 

125 Secretaria da 
4ª Turma 

0000404-
42.2014.5.06.0172 

108 Secretaria da 
4ª Turma 

0000444-
82.2015.5.06.0012 

118 Secretaria da 
4ª Turma 

0000452-
95.2016.5.06.0021 

131 Secretaria da 
4ª Turma 

0000476-
35.2016.5.06.0018 

122 Secretaria da 
4ª Turma 

0000521-
22.2018.5.06.0001 

103 Gabinete  

0000639-
65.2017.5.06.0281 

110 Secretaria da 
4ª Turma 

0000652-
71.2016.5.06.0193 

125 Secretaria da 
4ª Turma 

0000662-
51.2017.5.06.0009 

118 Gabinete  

0000664-
57.2017.5.06.0191 

125 Gabinete  

0000673-
17.2016.5.06.0009 

124 Secretaria da 
4ª Turma 

0000703-
10.2016.5.06.0023 

123 Gabinete  

0000721-
06.2016.5.06.0193 

103 Secretaria da 
4ª Turma 

0000722-
55.2016.5.06.0010 

108 Secretaria da 
4ª Turma 

0000737-
33.2016.5.06.0007 

117 Secretaria da 
4ª Turma 

0000749-
17.2016.5.06.0017 

137 Secretaria da 
4ª Turma 

0000768-
42.2017.5.06.0161 

104 Secretaria da 
4ª Turma 

0000775-
75.2017.5.06.0018 

151 Secretaria da 
4ª Turma 

0000824-
56.2016.5.06.0017 

123 Secretaria da 
4ª Turma 

 
  

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 

 
Classe Quantidade 

AgR 5 
AIAP           8 
AIRO         36 
AP       183 
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AR         12 
CC           3 
ED       260 
MS         19 
ReeNec           5 
Reenec/RO           8 
RO     1421 
ROPS          70 
RTOrd            3  

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? Não há esse dado 
no eGestão.  

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AgR  0   6  6 
AIAP 1   8  9 
AIRO 0  38    38 
AP 1 160  161 
AR             2              1                3 
CC             2              0              2 
ED             0          262          262 
IUJ             0              2              2 
MS           13             14            27 
ReeNec             0              2              2 
Reenec/RO             0              8              8 
RO             6        1135        1141 
RTOrd             1              0                   1 
ROPS             0            75            75  
TutCautAnt              0              2              2 

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? Existe 
um, cuja relatoria inicial fora direcionada para a Des. Nise 
Pedroso, porém, em decorrência de licença médica da aludida 
Magistrada, o processo foi redistribuído para este Gabinete. 
Ressalta-se que o processo em questão foi encaminhado para o 
Ministério Público do Trabalho para a emissão de opinativo.   

 
4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 

últimos 12 meses? 1.739.  
 

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
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Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados).  

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000209-93.2016.5.06.0008 13.06.2018 
0000072-54.2015.5.06.0006 26.07.2018 
0000775-75.2017.5.06.0018 02.08.2018 
0000749-17.2016.5.06.0017 16.08.2018 
0000452-95.2016.5.06.0021 22.08.2018 
   
 
4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 

conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
0001504-83.2017.5.06.0121 05.12.2018 
0001883-95.2016.5.06.0141 10.12.2018 
0001186-49.2016.5.06.0311 10.12.2018 
0000173-74.2018.5.06.0010 16.12.2018 
0000809-95.2017.5.06.0003 19.12.2018 

 
 

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta? NÃO. Jamais foi adotado tal expediente no 
âmbito deste Gabinete.   

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? NÃO há processo julgado aguardando 
publicação. Quanto às publicações, são feitas pelas 
Secretarias (da Turma ou do Pleno, de conformidade com a 
competência originária de cada um desses órgãos).   

 
4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 

Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? Sim 

 
4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? Via 

planilha e controle manual por cada servidor responsável.  
 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? Em se tratando de advogados, a 
rigor, não existe a necessidade de controle, na medida em 
que os processos que tramitam no Gabinete são 
essencialmente autuados no sistema PJe (que não 
comportam registro de “carga”). Quanto a processos físicos 
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(que são em pequeno número), até então não se registrou 
necessidade de solicitação de advogado para retirada de 
feitos junto à Secretaria. Em relação ao Ministério Público, 
aguarda-se o retorno do processo daquele órgão, isto é, não 
há formalização de solicitação de devolução dos autos (físicos 
ou eletrônicos); mesmo porque, no âmbito da 6ª Região, o 
MPT tem atuado com evidente celeridade, além do que há de 
ser observada a autonomia administrativa e funcional do 
Ministério Público.    
 

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Sim, dependendo do caso concreto, sobretudo quando há pedido 
liminar a ser apreciado.   

 
4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 

Sim, quando há pedido liminar.  
 

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 
ações? Não.  

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente 

em quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 
meses? Não há esse dado no eGestão.  

 
4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 

demais integrantes do órgão julgador? Sim, sempre que o 
processo entra em pauta de julgamento.  

 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 

voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não.  
 

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
Prejudicado.  

 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

Prejudicado.  
 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes? 20 vezes.    
 

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? Convocação regimental, observada a escala 
periódica, aprovada previamente pelo Pleno do Tribunal.   

 
5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não.  

 
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
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nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que 
natureza? Quantas? Sim, porém o Gabinete não dispõe dos 
respectivos dados. Isso porque não há registro estatístico sobre o 
tema.   

 
5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos 

despachos ou decisões proferidas durante os plantões? Por 
um dos assessores ou pela chefe de gabinete, observada uma 
escala de rotatividade.   

 
5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 

Quem os designava? Isabela Andrade Vila Nova, Mário 
Fortunato de Paiva Neto e Vânia Cristina de Holanda Cavalcanti. 
A designação fica a cargo do Desembargador.  

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 

prestada que tenha importância para a melhoria dos 
trabalhos em futuras inspeções? Não.   
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Poder Judiciário

Corregedoria Nacional de Justiça

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a REGIÃO

Período: Janeiro a dezembro de 2018

Gabinete do(a) Desembargador(a): Maria Clara Saboya A. Bernardino

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS

1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a):
Terceira Turma

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:

9 anos e 6 meses (promoção para a Segunda Instância em 16/07/2009)

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses.

a) Férias: 31/05 a 29/06/2018; e 30/10 a 28/11/2018

b) Licença: não houve afastamento por licença nos últimos 12 

meses

c) Folga compensatória de plantão: não houve afastamento por 

folga compensatória de plantão nos últimos 12 meses

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

2.1. Quadro de Pessoal da unidade:
E f e t i v o s S e m  v í n c u l o R e q u i s i t a d o s T e r c e i r i z a d o s E s t a g i á r i o s T o ta l

11* - - - 1 1 2 *

* Nesse quantitativo está incluído o motorista do Gabinete

B
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2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade:

ÁREA Cargo Função

Gabinete Desembargador 3 7

Total 3 7

2.3. Qual a carga horária de trabalho?

40 horas semanais

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 -  
CNJ) na unidade?

Sim. Uma servidora.

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade?

07:30h as 17:00h

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo?

07:30h as 17:00h

3. METODOLOGIA DE TRABALHO

3.1. Sistema eletrônico

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)?

PJE; SIAJ2; E-JUS; PROAD e E-GESTÃO

3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 
satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Sim

3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 
possibilitam o controle estatístico?

O sistema E-GESTÀO emite.
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3.2. Organização do gabinete

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma?

No aspecto administrativo, difere quanto ao recebimento e 
encaminhamento para outros setores, lançamentos de 
movimentação, juntada de petições e documentos, entre outros, 
sendo, o seu trâmite, realizado através do sistema “SIAJ”.

No aspecto judicial difere apenas quanto à distribuição interna de 
trabalho, uma vez que a servidora que se encontra em regime de 
teletrabalho não recebe processos físicos.

3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 
Há alguma diferenciação por matéria?

A distribuição interna de trabalho é feita observando o nível de 
dificuldade dos processos, de forma que os mais complexos fiquem a 
cargo da assessoria. Os processos de competência originária do 
Tribunal ficam a cargos dos assessores. Procura-se observar, 
também, a identidade de matéria, proporcionando, sempre que 
possível, a especialização de servidores em determinados assuntos, 
buscando, com isso, uma maior celeridade na prestação jurisdicional

3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 
liminares?

Verificação diária de processos novos, sempre a cargo da 
assessoria, procedendo-se a apreciação de liminares no prazo 
máximo de 48 horas.

3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 
processo ou de tramitações prioritárias?

Sim. O sistema PJE possibilita esse  controle, pois relaciona os 
processos de acordo com a antiguidade, e com as prioridades legais.

3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 
servidores? É diferenciada para o teletrabalho?

Sim. Há prazos internos a serem observados, além de metas de 
produtividade. Da servidora em regime de teletrabalho, é cobrada 
uma produtividade de 15% a 20% maior que a dos demais, 
consoante previsão em norma específica.



Anexo 16 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019 
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro de 2019 Tribunal Superior do Trabalho

3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 
servidores do gabinete?

O controle é feito por um assessor do Gabinete, através do 
acompanhamento semanal do acervo pessoal de cada servidor.

3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados?

O acervo de processos é acompanhado semanalmente, através das 
pastas do PJE.

3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 
desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ n° 215/2015)?

Sim. Os processos sob vista regimental não ultrapassam 20 dias no 
Gabinete, sendo liberados, via de regra, no prazo de 10 dias, em 
conformidade com o Regimento Interno deste Tribunal.

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem?

O atendimento aos advogados é feito, num primeiro momento, por 
servidores, sendo o advogado encaminhado para a Desembargadora 
sempre que solicitado.

3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 
qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?

Existe um servidor designado para fazer o primeiro atendimento de 
advogados. Havendo solicitação pelo advogado, e a depender do 
assunto a ser tratado, os advogados são encaminhados para um 
assessor, ou diretamente para a Desembargadora.

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS
4 .1  Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da unidade:

P r o c e s s o s F í s i c o s E l e t r ô n i c o s T o ta l
Acervo* 30 583 613
Distribuídos nos últimos 12 meses 70 1623 1693
Julgados nos últimos 12 meses 106 1801 1907
Conclusos ao Relator 95 2007 2102
Paralisados há mais de 100 dias - 24 24
Sobrestados 9 10 19



*  Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário.

* dados extraídos do relatório fornecido pelo Núcieo de 
Estatística

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe:

C l a s s e A c e r v o C o n c l u s o s
D is t r ib u íd o s  
n o s  ú l t i m o s  

1 2  m e s e s

J u l g a d o s  
n o s  ú l t i m o s  

1 2  m e s e s

P a r a l i s a d o s  
h á  m a i s  d e  

1 0 0  d i a s
S o b r e s t a d o s

AR 12 7 10 3 1

CC 2 2
MS 10 28 28 39
RTOrd 1 1 1
TutAntAnt 1 1

TutCautAnt 1 5 3 2
AIAP 3 10 9 9
AIRO 1 35 29 36

rAP 44 165 155 142

ReeNec 4 11 7 5

ReeNec/RO 1 9 4 5
RO 522 1727 1422 1298 24 18

ROPS 13 101 67 90
AgR 5 5 5 5
ED 22 233 233 272

Ag 3

* dados extraídos do relatório fornecido pelo Núcleo de
Estatística

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares?

24 a 48 horas

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.

Não há, no gabinete, processos pendentes de exame de liminar.
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4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:

S i t u a ç ã o T o ta l
Na Secretaria da Câmara 5 9
Em diligência na origem 22
No Ministério Público 2
Na Defensoria Pública 0
Com advogado 0
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão

0

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário

Informação
não

fornecida
* dados extraídos do relatório fornecido pe
Estatística

o Núcleo de

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.).

N° do processo Quantidade de 
dias

Local

0000120-19.2015.5.06.0004 111 Gabinete
0000165-43.2017.5.06.0201 110 Gabinete
0000165.62.2016.5.06 0012 118 Gabinete
0000182-97.2017.5.06.0001 102 Gabinete
0000388-66.2017.5.06.0016 105 Gabinete
0000466-82.2014.5.06.0172 110 Gabinete
0000570-40.2015.5.06.0172 109 Gabinete
0000689-25.2017.5.06.0012 118 Gabinete
0000780-91.2016.5.06.0193 103 Gabinete
0000838-40.2016.5.06.0017 103 Gabinete
0000974-98.2015.5.06.0008 109 Gabinete
0001080-24.2015.5.06.0311 105 Gabinete
0001204-83.2014.5.06.0006 112 Gabinete
0001231-87.2015.5.06.0020 102 Gabinete
0001351-11.2016.5.06.0016 109 Gabinete
0001394-81.2016.5.06.0004 108 Gabinete
0001446-77.2016.5.06.0004 110 Gabinete
0001510-78.2016.5.06.0007 108 Gabinete
0001546-90.2016.5.06.0017 104 Gabinete
0001574-06.2016.5.06.0002 111 Gabinete
0001619-12.2015.5.06.0142 101 Gabinete
0001654-52.2016.5.06.0007 105 Gabinete
0001712-40.2016.5.06.0012 110 Gabinete
0001772-82.2017.5.06.0010 104 Gabinete

* dados extraídos c o relatório fornecido pelo Núcleo
Estatística
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4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses.

Classe Quantidade
AR 10
CC 2
MS 29
RTOrd 1
TutAntAnt 1
TutCautAnt 3
AIAP 9

\MRO 29
AP 155
ReeNec 7
ReeNec/RO 4
RO 1422

ROPS 67
* dados extraídos do relatório fornecido pelo Núcleo de 
Estatística

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 
prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador?

Segundo o relatório fornecido pelo Núcleo de Estatística, foram 
redistribuídos, com a devida baixa da relatoria da Desembargadora, 49 
processos.

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses.

Classe Julgamento
monocrático

Julgamento
colegiado Total

AR 3 3
ED 2 267 269
MS 30 2 32
RTOrd 1 1
TutAntAnt
TutCautAnt 1 1 2
AIAP 9 9
AIRO 35 35
AP 139 139
ReeNec 4 4
ReeNec/RO 5 5
RO 20 1194 1214

ROPS 89 89
Ag
Agr 5 5
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* dados extraídos do relatório fornecido pelo Núcleo de 
Estatística

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete?

Não

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses?

1907

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados).

Processo Data da distribuição do recurso
1)000165.62.2016.5.06.0012 . 04/09/2018
0000689-25.2017.5.06.0012 04/09/2018

h 0001574-06.2016.5.06.0002 11/09/2017
0001712-40.2016.5.06.0012 12/09/2018
0001446-77.2016.5.06.0004 12/09/2018

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão.

Processo Data de conclusão
RO 0001029-41.2017.5.06.0182 23/01/2019
RO 0000848-37.2015.5.06.0141 23/01/2019
RO 0001554-07.2015.5.06.0016 23/01/2019
RO 0000344-97.2018.5.06.0182 23/01/2019
RO 0000608-06.2017.5.06.0003 23/01/2019

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta?

Não.

4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas?

Os acórdãos, despachos e decisões são publicados pela Secretaria 
da Turma.
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4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados?

Sim.

4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos?

O controle é feito através da caixa específica existente no sistema.

4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 
devolução dos autos? Contato telefônico.

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere?

Sim.

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema?

Sim.

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 
ações?

Sim.

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 m eses?

informação não fornecida no relatório do Núcleo de Estatística

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?

Sim.

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão?

Não.

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo?
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4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição.

5. PLANTÃO

5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 
últimos 5 anos? Quantas vezes?

A Desembargadora foi escalada 21 vezes nos últimos cinco anos, 
totalizando 40 dias de plantão, com a seguinte distribuição por ano:

Em 2018: sete dias (três finais de semana, e um feriado)
Em 2017: oito dias (quatro finais de semana)
Em 2016: seis dias (três finais de semana)
Em 2015: dez dias (quatro finais de semana e dois dias no recesso)
Em 2014: nove dias (quatro finais de semana e um feriado)

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental?

Por convocação regimental.

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação?

Não houve substituições,

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?

Não houve concessão de medida liminar nos plantões judiciários deste 
Gabinete, nos últimos cinco anos.

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões?

As minutas dos despachos e decisões proferidas durante os plantões 
foram elaboradas pelo Servidor Plantonista, sempre seguindo as 
instruções e orientações da Desembargadora Plantonista, e submetidas, 
em seguida, à referida Magistrada.

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava?

Os assessores que funcionaram nos plantões deste Gabinete foram os 
Servidores Luciano José  Falcão Lacerda e Vanessa Maria Tavares de 
Alencar, sempre em sistema de rodízio, por designação da 
Desembargadora.
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6. DA CONCLUSÃO

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções?

Sugestão: Permitir o recebimento de substituição de C J ’s e FC’s, para 
os casos de afastamento por período superior a 30 dias, possibilitando a 
convocação de servidores para suprir essas ausências.

Recife, 24 de Janeiro de 2019

JA á ■ y  laãQ^CC
c

-Maria Clara Saboya Albuquerque Bernardino 
Desembargadora Federal do Trabalho

JU—ã
Luciano José  Falcão Lacerda - Analista Judiciário (mat. 00002309)

Assessor do Gabinete



 

Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

 

Período:  01/01/2018 a 31/12/2018 

 

Gabinete do(a) Desembargador(a):  
DESª MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA FRANÇA 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) 

Desembargador(a):  
  Terceira Turma 

 

         TERCEIRA TURMA do TRT6. 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no 

gabinete:  
                     03 anos e 08 meses. 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 
últimos 12 meses. 
a) Férias: 02 a 31/05/2018 

                  30/08 a 28/09/2018 – Não houve convocação. 

b) Licença: 15 a 16/02/2018 

                    25 a 26/06/2018 

                    28 a 29/06/2018 

                    02 a 03/7/2018. 

Não houve convocação. 

LICENÇA MÉDICA: 16/07 a 29/08/2018 (Conv. Drª Ana 

Catarina Cisneiros Barbosa). 

                                     01/10 a 29/11/2018 e de 30/11 a 

31/12/2018 (Conv. Dr. Milton Gouveia) 

c) Folga compensatória de plantão:   

 Dias: 15/02 e 16/02/2018 
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               25,26 e 28 e 29/06/018 

               03/07/2018. 

 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem 
vínculo 

Requisitado
s 

Terceirizado
s 

Estagiário
s 

Total 

11 X X X 01 12 

      

      

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 03 07 

Total  10 

 
 

2.3. Qual a carga horária de trabalho?  
  8 horas diárias 
 

 
2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 

CNJ) na unidade? Não 
 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade?  
  8h às 17h 

 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 

  8h às 17h 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 

 
  PJE, E-Jus, Copernic, SIAJ, Office 

 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? 
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  Sim 
 

3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 
possibilitam o controle estatístico? 

 
  Não 

 
3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? 
Sim 

 
3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 

forma? Sim. Diferem na mecânica de trabalho. 
 

3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e 
recursos? Há alguma diferenciação por matéria? A 
distribuição é feita pela Desembargadora ou, não sua 
ausência, pela assessoria, respeitando a periodicidade 
de duas vezes por semana. A distribuição entre os 
servidores leva em consideração a matéria abordada e 
o grau de dificuldade, ficando um único servidor, 
designado pela Desembargadora, responsável pelas 
minutas de Agravo de Petição. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? Em escala de rodízio entre os assessores e 
chefe de gabinete. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias? Sim. 
 

3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um 
dos servidores? É diferenciada para o teletrabalho? 
Não há meta interna, porém são sempre observados os 
prazos regimentais. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da 

produtividade dos servidores do gabinete? Pela 
Desembargadora ou na sua ausência pelo juiz 
convocado e pela assessoria. 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de 

processos distribuídos em comparação com 
processos julgados e baixados? Sim. 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que 
tenham sido restituídos à mesa para continuidade 
de julgamento (Resolução CNJ nº 215/2015)? Sim. 
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3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 

Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? Desembargadores, assessores e Chefe 
de Gabinete. 

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? Os advogados conversam com os 
assessores/chefe de gabinete que estiverem presentes na 
sala, no momento. 

 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e 

recursos da unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo*          36       328            364 
Distribuídos nos últimos 12 
meses 

       141     1993          2134 

Julgados nos últimos 12 
meses 

       155     2180          2335 

Conclusos ao Relator        202       3359         3561 
Paralisados há mais de 100 
dias 

         01            01 

Sobrestados          11         08            19 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do 
Desembargador não finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os 
não baixados que estejam em recurso especial e/ou extraordinário. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e 
recursos da unidade por classe: 

 

Classe Acer
vo 

Conclu
sos 

Distribuí
dos nos 
últimos 

12 
meses 

Julgado
s nos 

últimos 
12 

meses 

Paralis
ados 

há 
mais 

de 100 
dias 

Sobrest
ados 

AR  3 8    

CC   3    

EXCSUSP  1 1    

TUTCAUTANT  2 3 2   

MS  31 31 21   

Anexo 17 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 4



RTORD 1 1 2 1   

AIAP 1 10 9 8   

AIRO  48 42 43   

AP 29 167 109 1   

REENEC 2 8 7    

REENEC/RO 1 8 5    

RO 125 1555 1379 1197 1 9 

ROPS 3 123 72 104   

Ag   2    

AgR  1 6 6   

ED 1 149 252 276   

DCG  1     

IUJ  1     
 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? Um dia. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
 

Processo Data de conclusão 
                INEXISTENTE  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos 
processos e recursos que não estão conclusos ao 
Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Câmara 1439 
Em diligência na origem    216 
No Ministério Público   167 
Na Defensoria Pública    N/I 
Com advogado    N/I 
Em outros gabinetes por força de pedido de vista e revisão     0 
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Em admissibilidade de recurso de revista e/ou 
extraordinário 

 2304 

 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 
100 dias, indicando o número de dias em que se 
encontram nessa situação e o local (gabinete, secretaria 
judiciária, Ministério Público, órgão de origem etc.). 

 
Nº do processo Quantidade 

de dias 
Local 

Ro0000185-35.2016.5.06.0018  103 CEJUSC 
 
 
4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos 

últimos 12 meses. 
 

Classe Quantidade 
AR 08 
CC          03 
EXCSUSP          01 
MS          31 
RTORD           02 
TUTCUTANT          03 
AIAP          09 
AIRO          42 
AP        150 
ReeNec          07 
ReeNec/RO          05 
Rec.ordinário      1398 
ROPS          73 
AgR          01 
ED        150 
  
  

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram 
devidamente baixados da relatoria do Desembargador? 

                     82 CASOS. 
 

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses. 

 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AIAP  04  
AIRO           25  
AP         02          95      97 
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AR           01  
DCG           01  
IUJ         11          01       12 
MS           13         
RO         05         744      749 
ROPS           49  
TutCautAnt           01  
AGR           02            
ED          01        186     187 
RTOrd          01        01 
    
    

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
Não. 

 
4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do 

acervo) nos últimos 12 meses? 754  
 

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000677-09.2016.5.06.0412 08/01/2018 
0000282-62.2016.5.06.0009 08/01/2018 
0001277-61.2016.5.06.0292 08/01/2018 
0000619-75.2016.5.06.0182 08/01/2018 
0000496-19.2016.5.06.0143 08/01/2018 

 
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 

 
Processo Data de conclusão 

0000648-34.2016.5.06.0193 09/01/2018 
0001424-67.2015.5.06.0161 07/02/2018 
0000238-29.2015.5.06.0413 10/01/2018 
0000541-90.2012.5.06.0011 30/01/2018 
0001164-34.2015.5.06.0017 24/01/2018 

 
 
4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido 

para inclusão em pauta?  Não. 
 

4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
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eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? As publicações são feitas pela Secretaria da 
Turma. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao 
Ministério Público/Defensoria Pública/ao Juízo de 
origem e com carga para advogados? Sim. 

 
4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? É feita 

uma listagem e cada servidor acompanha os processos de 
sua responsabilidade. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? Contatos telefônicos ou ofícios 
 

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações 
civis públicas e ações originárias, conferindo-lhes 
trâmite célere? Sim. 

 
4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no 

sistema? Sim. 
 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 

ações? Sim. 
 

4.16. O magistrado se declarou 
suspeito/impedido/incompetente em quantos 
recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 

  76 casos 
 
4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados 

aos demais integrantes do órgão julgador? Sim. 
 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração 

do voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de 
acórdão? Não. 

 
4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes?  
   Sim. 18 Plantões judiciários 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou 

convocação regimental? Convocação regimental. 
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5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não. 
 
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo 

Desembargador nos plantões judiciários dos últimos 5 
anos? De que natureza? Quantas? Não. 

 
5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos 

despachos ou decisões proferidas durante os plantões? 
Pelo assessor/chefe de gabinete escalado para o plantão. 

 
5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os 

plantões? Quem os designava? Rodízio entre os dois 
assessores e o chefe de gabinete. 

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 

prestada que tenha importância para a melhoria dos 
trabalhos em futuras inspeções? Relativamente aos 
dados estatísticos, as informações poderiam ser 
disponibilizadas no próprio PJE, a fim de facilitar o controle 
interno e externo. 

 
 
Observação: Dados Coletados a partir do 
“novogestão.tst.jus.br”. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 

Período: 21 e 25 de janeiro de 2019. 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a): MARIA DO SOCORRO SILVA 
EMERENCIANO  

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 

 

A Desembargadora é Presidente da 1ª Turma. 

 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:  

 
A Desembargadora, inicialmente, foi convocada para atuar no Gabinete, 

como Juíza Convocada, a partir de 10/10/2011. E, a partir de 

25/01/2012, foi nomeada como Desembargadora Titular do Gabinete. 

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses. 
a) Férias: 19/04/2018 a 09/05/2018. 

b) Licença: 17 a 31/01/2018; 16/02 a 12/04/2018 e 10/05 a 

22/06/2018. Comporta, por determinação da Desembargadora, 

mencionar que não é dada a licença médica e que levou 70 

anos para adoecer e problema sério de saúde. Outrora, 

internações hospitalares apenas para cirurgia plástica, que 

realizadas durante suas férias. 

c) Folga compensatória de plantão: nenhuma. 
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2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

10 0 1 0 1 12 

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 3 7 

Total 3 7 

 
 

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 
 
Os assessores têm jornada de trabalho não inferior a 8 horas diárias, 
estendendo-a em caso de necessidade de serviço ou solicitação da 
Desembargadora. Os servidores com função gratificação têm jornada 
não inferior a 8 horas diárias e a servidora sem função gratificada tem 
jornada não inferior a 6 horas diárias. 

 
2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 

CNJ) na unidade? 
 
Não. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 

 
Das 7:30 às 17:00 hs. 
 

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 
 
Das 7:30 às 17:00 hs todos que chegam ao Gabinete são atendidos. 
 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 

 
PJE 
SIAJ 
EJUS 
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3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 
satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? 

 
Sim. 
 

3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 
possibilitam o controle estatístico? 

 
Sim. 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? 
 
Sim. 

 
3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 

forma? 
 
Não há distinção na metodologia de análise entre os processos físicos e 
eletrônicos. 
 

3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 
Há alguma diferenciação por matéria? 

 
Os processos do Pleno são distribuídos, apenas, para os assessores. 
Os demais recursos são distribuídos entre determinados servidores, 
sendo que os processos de maior grau de complexidade são 
repassados, prioritariamente, para os assessores. Os embargos são 
distribuídos para os servidores que fizeram as sugestões do voto relativo 
ao acórdão impugnado. Os Agravos de Petição são direcionados 
preferencialmente para um servidor calculista do gabinete. 
 

3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 
liminares? 

 
Apenas os assessores analisam as liminares, alternando-se entre eles, 
sempre seguindo uma lista pré-fixada. Chegando o processo ao 
Gabinete, as liminares são preferencialmente analisadas em até 48 
horas. 
 

3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 
processo ou de tramitações prioritárias? 

 
Em regra, são seguidas as prioridades legais e o prazo regimental, de 
modo que, prioritariamente, analisa-se o que chegou primeiro ao 
gabinete. Todavia, por vezes há antecipação de alguns processos de 
matérias mais simples com o objetivo de diminuir o número de 
processos no acervo do Gabinete, sem prejuízo dos prazos dos demais 
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processos que, via de regra, são liberados em período inferior a 60 
(sessenta) dias úteis. 
 

3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 
servidores? É diferenciada para o teletrabalho? 

 
Não há meta fixa definida, mas vem sendo seguido, prioritariamente, o 
prazo de 60 (sessenta dias úteis) - inferior ao prazo regimental -, de 
modo que a produtividade dos servidores deve sempre observar esse 
prazo. 
 
Não há servidor em teletrabalho. 
 

3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 
servidores do gabinete? 

 
Pelos assessores e pela própria Desembargadora. 
 

3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? 

 
Não.   
 

3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 
desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? 

 
Sim, inclusive pela Desembargadora, que é Presidente da Primeira 
Turma. 

 
3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 

Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? 

A Desembargadora e os servidores atendem os advogados.  

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?  

 
Via de regra, se o assunto for apenas em relação ao andamento 
processual, uma servidora que se encontra logo na entrada do Gabinete 
e que fica responsável pela parte administrativa é quem faz o 
atendimento e, no tocante aos demais assuntos, qualquer um dos 
assessores os atende. Fica a critério do advogado. E, se preferirem, são 
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atendidos diretamente pela Desembargadora. Todos os servidores, 
porém, poderão atendê-los, se necessário. 

 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo 10 442 452 
Distribuídos nos últimos 12 meses 63 1.894 1.957 

Julgados nos últimos 12 meses * 85 1.283 1.368 
Conclusos ao Relator 87 2.381 2.468 
Paralisados há mais de 100 dias - 8 8 
Sobrestados - 4 4 
 

* Observações: Os dados acima foram extraídos de relatórios emitidos a partir 
do e-Gestão e fornecidos pelo setor responsável (Núcleo de Estatística). 
Entretanto, divergem de dados apurados manualmente pela Secretaria da 1ª 
Turma, na qual verificou que no ano de 2018 a Desembargadora Maria do 
Socorro Silva Emerenciano julgou na Turma um total de 1.364 processos 
(recursos), sendo 83 físicos e 1.281 eletrônicos (Pje). Considerando que foram 
julgadas 50 ações originárias (Pleno), totaliza 1.414 processos (ações 
originárias e recursos) julgados no ano de 2018. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo 
Conclusos 

* 
Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos últimos 
12 meses ** 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Agravo Regimental (AgR) - 5 5 4 - - 
Agravo de Instrumento em 
Agravo Petição (AIAP) 1 11 10 7 - - 

Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário (AIRO) 5 56 45 25 - - 

Agravo de Petição (AP) 24 155 130 112 - - 
Ação Rescisória (AR) 4 13 9 10 - - 
Conflito de competência (CC) - 3 3 - - - 
Embargos de Declaração 
(ED) 40 270 270 248 - - 

Mandado de Segurança (MS) 4 27 30 36 - - 
Reexame Necessário 
(ReeNec) 1 9 5 3 - - 

Reexame Necessário / 
Recurso Ordinário 1 9 6 3 - - 

Anexo 18 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 5



 6 

(Reenec/RO) 

Recurso Ordinário (RO) 356 1.735 1.380 833 8 4 
Recurso Ordinário - Rito 
Sumaríssimo (ROPS) 14 169 62 86 - - 

Reclamação Trabalhista - 
Rito Ordinário (RTOrd) - - 1 - - - 

Tutela Cautelar Antecedente 
(TutCautAnt) 2 3 1 1 - - 

Incidente de Uniformização 
Jurisprudência (IUJ) - 3 - - - - 

TOTAL 452 2.468 1.957 1.368 8 4 
 

Observações: 
 

* - Registro, por ordem da Exma. Desembargadora Titular, que os votos do 
gabinete em relação ao Agravo de Instrumento (AI), Agravo Regimental (AgR) 
e Embargos de Declaração (ED) são liberados de imediato, logo após a 
entrada no gabinete.  
 

** - Os dados acima foram extraídos de relatórios emitidos a partir do e-
Gestão e fornecidos pelo setor responsável (Núcleo de Estatística). Entretanto, 
divergem de dados apurados manualmente pela Secretaria da 1ª Turma, na 
qual verificou que no ano de 2018 a Desembargadora Maria do Socorro Silva 
Emerenciano julgou na Turma um total de 1.364 processos (recursos), sendo 
83 físicos e 1.281 eletrônicos (Pje). Considerando que foram julgadas 50 ações 
originárias (Pleno), totaliza 1.414 processos (ações originárias e recursos) 
julgados no ano de 2018. 
 

 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 

 
O prazo de análise das liminares é, prioritariamente, em até 48 horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  

 
Não há processo pendente de análise de liminar no Gabinete. 

 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Turma 68 
Em diligência na origem 22 
No Ministério Público 15 
Na Defensoria Pública 0 
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Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido de vista 
e revisão 0 

Em admissibilidade de recurso de revista e/ou 
extraordinário - 

 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 
Nº do processo Quantidade de 

dias 
Local 

0000156-18.2016.5.06.0201 (RO) 108 Gabinete 
0000358-66.2014.5.06.0006 (RO) 101 Gabinete 
0000604-55.2016.5.06.0018 (RO) 122 Gabinete 
0001167-80.2015.5.06.0019 (RO) 104 Gabinete 
0001175-59.2016.5.06.0201 (RO) 122 Gabinete 
0001558-31.2016.5.06.0009 (RO) 122 Gabinete 
0001640-53.2016.5.06.0012 (RO) 125 Gabinete 
0001766-18.2016.5.06.0008 (RO) 130 Gabinete 

 
Observações: Considerado na contagem dias corridos e todos os 
processos acima foram liberados para a pauta de julgamento no 
início de janeiro/2019. Os processos acima não estão com prazo 
regimental vencido.  
  
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Quantidade 
Agravo Regimental (AgR) 5 
Agravo de Instrumento em Agravo Petição (AIAP) 10 
Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário (AIRO) 45 
Agravo de Petição (AP) 130 
Ação Rescisória (AR) 9 
Conflito de competência (CC) 3 
Embargos de Declaração (ED) 270 
Mandado de Segurança (MS) 30 
Reexame Necessário (ReeNec) 5 
Reexame Necessário / Recurso Ordinário (Reenec/RO) 6 
Recurso Ordinário (RO) 1.380 
Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo (ROPS) 62 
Reclamação Trabalhista - Rito Ordinário (RTOrd) 1 
Tutela Cautelar Antecedente (TutCautAnt) 1 
Total 1.957 
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4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? 

 
No ano de 2018 foi devolvido à distribuição 01 (um) processo por 
suspeição/impedimento (Processo nº 0001065-47.2013.5.06.0013 (RO). 
Houve a devida baixa da relatoria no acervo da Desembargadora.  
 

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses. 
 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

Agravo Regimental (AgR) - 4 4 
Agravo de Instrumento em Agravo 
Petição (AIAP) - 7 7 

Agravo de Instrumento em Recurso 
Ordinário (AIRO) - 25 25 

Agravo de Petição (AP) - 112 112 
Ação Rescisória (AR) 5 5 10 
Embargos de Declaração (ED) - 248 248 
Mandado de Segurança (MS) 29 7 36 
Reexame Necessário (ReeNec) - 3 3 
Reexame Necessário / Recurso 
Ordinário (Reenec/RO) - 3 3 

Recurso Ordinário (RO) 10 823 833 
Recurso Ordinário - Rito Sumaríssimo 
(ROPS) - 86 86 

Tutela Cautelar Antecedente 
(TutCautAnt) - 1 1 

TOTAL 44 1.324 1.368 
 
 

Observações: Os dados acima foram extraídos de relatórios emitidos a partir 
do e-Gestão e fornecidos pelo setor responsável (Núcleo de Estatística). 
Entretanto, divergem de dados apurados manualmente pela Secretaria da 1ª 
Turma, na qual verificou que no ano de 2018 a Desembargadora Maria do 
Socorro Silva Emerenciano julgou na Turma um total de 1.364 processos 
(recursos), sendo 83 físicos e 1.281 eletrônicos (Pje). Considerando que foram 
julgadas 50 ações originárias (Pleno), totaliza 1.414 processos (ações 
originárias e recursos) julgados no ano de 2018. 

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
 
Não há processo administrativa/disciplinar no Gabinete. 
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4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 

últimos 12 meses? 
 
Foram finalizados 1.364 recursos. 
 
 

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0010600-37.2007.5.06.0004 (AP) 06/08/2018 
0001175-59.2016.5.06.0201 (RO) 31/08/2018 
0001558-31.2016.5.06.0009 (RO) 31/08/2018 
0001640-53.2016.5.06.0012 (RO) 28/08/2018 
0001766-18.2016.5.06.0008 (RO) 23/08/2018 

 
Observações: Os processos nº 0001175-59.2016.5.06.0201 (RO), 
0001558-31.2016.5.06.0009 (RO), 0001640-53.2016.5.06.0012 
(RO) e 0001766-18.2016.5.06.0008 (RO) já receberam vistos da 
Relatora e  foram liberados para a pauta de julgamento no início de 
janeiro/2019. O processo nº 0010600-37.2007.5.06.0004 (AP) 
retornou de diligência em 25/10/2018 e está em estudo e dentro do 
prazo regimental. 

 
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
0001629-39.2012.5.06.0020 (RO) 17/12/2018 
0001191-06.2013.5.06.0011 (RO) 17/12/2018 
0000812-69.2012.5.06.0021 (RO) 26/11/2018 
0001068-40.2011.5.06.0023 (AP) 09/11/2018 
0000931-87.2013.5.06.0023 (RO) 31/10/2018 

 
 
Observações: O processo nº 0000931-87.2013.5.06.0023 (RO) já 
recebeu visto da Relatora e  foi liberado para a pauta de 
julgamento no dia 22 de janeiro de 2019. Os processos nº 
0001629-39.2012.5.06.0020 (RO), 0001191-06.2013.5.06.0011 
(RO), 0000812-69.2012.5.06.0021 (RO) e 0001068-
40.2011.5.06.0023 (AP) estão em estudo, mas dentro do prazo 
regimental. 
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4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta?  

 
Não. Todos os processos são encaminhados para inclusão em pauta 
com minuta de voto. 

 
 

4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? 

 
Não há processo julgado pendente de publicação na Secretaria da 1ª 
Turma. 
 
As publicações dos despachos e decisões monocráticas são realizadas 
pelo próprio Gabinete, exceto no tocante aos Processos do Pleno, cuja 
publicação fica a cargo da Secretaria do Pleno. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? 
 
Sim. 
 

4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? 
 

No caso dos Processos da Turma, uma servidora do Gabinete fica 
responsável por esse controle. 
Nos Processos do Pleno, a Secretaria do Pleno fica com tal 
responsabilidade. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? 
 
A servidora responsável pelo controle, em caso de atraso na devolução, 
pela Secretaria, Ministério Público ou Vara de Origem, mantém contato 
telefônico com tais órgãos. 
No caso dos advogados, não há permissão de carga quando os 
processos (físicos) estão conclusos ao Gabinete, exceto para tirar 
cópias e devolver no mesmo dia, quando, então, o mesmo deixa sua 
OAB protocolada no Gabinete. 

 
4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 

públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
 
Via de regra, é seguido o prazo regimental. 
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4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
 
Sim. 

 
 

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 
ações? 

 
O controles desses processos é realizado pelas Secretarias da Turma e 
do Pleno, observando a ordem cronológica de chegada naquele órgão. 
 

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 

Classe Nº processo 
Recurso Ordinário (RO) 0001065-47.2013.5.06.0013 

Total 1 
 
 

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  

 
São disponibilizados sim, mas os demais Desembargadores apenas 
tomam ciência do voto quando da inclusão do processo em pauta. 

 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 

voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? 
 

Não. 
 

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
 
Prejudicada. 
 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 
 
Prejudicada. 
 

5. PLANTÃO: 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes?  
 
A Desembargadora participou de 23 plantões judiciários nos últimos 5 
anos. 

 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 

regimental? 
 
Mediante Convocação Regimental. 
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5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? 
 
Não. 

 
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 

nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  

 
A Desembargadora, em que pese tenha sido acionada no período em 
análise, não deferiu liminar, tendo em determinadas oportunidades se 
manifestado pela inexistência de hipótese a ser apreciada em Plantão e, 
em outras, indeferido a liminar requestada. 

 
5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 

ou decisões proferidas durante os plantões? 
 
As sugestões de despachos e/ou decisões durante o plantão são 
elaboradas pelos assessores e encaminhadas para análise pela 
Desembargadora, que confere o caso e faz as complementações que 
entende devidas. 

 
5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 

Quem os designava? 
 
Os assessores lotados no Gabinete acompanham a Desembargadora 
nos plantões judiciários, sempre seguindo a ordem de uma lista por eles 
elaborada e são designados pela Desembargadora. 
 

6. DA CONCLUSÃO: 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 

prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? 

 
A Desembargadora fica insatisfeita com as diversas inconsistências que 
ocorrem no sistema e-gestão, fazendo constar processos em atrasos 
quando a saída do Gabinete se deu no prazo correto e, inclusive, 
processos que sequer são de sua Relatoria. Sempre que são 
constatadas inconsistências o setor responsável (Núcleo de Estatística) 
é informado para as devidas correções que nem sempre são possíveis 
realizar, tudo objetivando o aperfeiçoamento do e-Gestão. 
 
Registro, ainda, por ordem da Exma. Desembargadora Titular, que os 
votos do gabinete em relação ao Agravo de Instrumento (AI), Agravo 
Regimental (AgR) e Embargos de Declaração (ED) são liberados de 
imediato, logo após a entrada no gabinete.  
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

 
INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 
Período: Referência: 31.12.2018 

 
Gabinete da Desembargadora Nise Pedroso Lins de Sousa  

 
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
 

1.1. Órgãos fracionários integrados pela Desembargadora: 
Quarta Turma. 

 
1.2. Tempo de exercício da Desembargadora no gabinete: 

8 anos e 9 meses 
 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 
últimos 12 meses. 
a) Férias: 05.03.2018 a 03.04.2018. 

b) Licença Médica: 16 a 22.04; 14.05 a 13.06; 07.07; 03.10 a 

30.11.  

c) Folga compensatória de plantão: Nenhuma. 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

11 0 0 0 1 12 

 

*desse quantitativo consideramos o motorista lotado no gabinete. 
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2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 3 7 

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 
 
8h para os ocupantes de Função Comissionada. 
 
7h para o funcionário sem gratificação.  
 
Os ocupantes de Cargos em Comissão não possuem limitação de 
jornada. 
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade? 

 
Sim. 
 

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 
 
Das 8h às 17h.  

 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 

 
O mesmo. 

 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
 

Processo Judicial Eletrônico (PJe), E – Gestão, E – Jus e o 
Sistema de Informação e Automação Judiciária da Segunda 
Instância – SIAJ2 

 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? 
 
Sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? 
 
Sim. 
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3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? 
 
Sim. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? 
 
Difere apenas quanto à tramitação e ao julgamento, por 
possuírem meios próprios. Os eletrônicos pelo PJe e os 
físicos por intermédio do SIAJ2 (tramitação) e do E-JUS 
(julgamento). 

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria? 
 
Observamos a complexidade das questões submetidas à 
apreciação da Corte, procedendo-se à distribuição por 
processo, independente da quantidade de recursos nele 
existentes.   

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? 
 
Prioridade, sempre observando o prazo de 48 horas para 
decisão. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias? 
 
Sim. 

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho? 
 
Sim. Há diferenciação para a produção dos funcionários em 
teletrabalho, com incremento de, pelo menos, 20% superior à 
meta estabelecida aos funcionários que desempenham 
atividade no gabinete. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete? 
 
O controle de produtividade é feito pela desembargadora e por 
servidor por ela designado, o qual, com habitualidade ou 
sempre que solicitado, fornece à magistrada a listagem dos 
processos pendentes de elaboração de voto. 
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3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? 
 
Não. 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? 
 
Sim. 
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? 
 
O atendimento aos advogados é feito, preferencialmente, 
pelos assessores que os encaminha à desembargadora, 
quando necessário.   

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? 
 
Essa tarefa é desempenhada, preferencialmente, pelos 
assessores, o fazendo os demais servidores apenas em 
eventual ausência deles. Nesse caso, o encaminhamento do 
advogado à desembargadora, quando necessário, é 
procedido sem maiores critérios.  
 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
 

4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 
unidade:  

 
Processos  Físicos Eletrônicos Total 

Acervo* 39 414 453 
Distribuídos nos últimos 12 meses 51 1.662 1.713 
Julgados nos últimos 12 meses 60 910 970 
Conclusos ao Relator 126 2.046 2.172 
Paralisados há mais de 100 dias - 36 36 
Sobrestados 4 3 7 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 
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4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos últimos 
12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Agravo de Instrumento em 
Agravo de Petição  9 8 3   

Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário 2 63 49 38   

Agravo de Petição 43 205 145 82   
Ação Rescisória 6 11 4 5   
Mandado de Segurança 6 30 30 7   
Mandado de Segurança 
Coletivo    1   

Remessa Necessária 1 7 5 2   
Remessa Necessária/Recurso 
Ordinário 1 4 4 2   

Recurso Ordinário 360 1.668 1.426 724 36 7 
Recurso Ordinário em 
Procedimento Sumaríssimo 14 168 76 80   

Agravo Regimental 1 5 5 2   
Embargos Declaratórios 15 124 124 175   
Conflito de Competência   2 1 1   
RTOrd (Ação Declaratória de 
Abusividade de Greve)    1    

Tutela Cautelar Antecedente  5 5 5   
 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 
 
48 horas 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
 
Nenhum 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Turma 139 
Em diligência na origem 6 
No Ministério Público 9 
Na Defensoria Pública - 
Com advogado - 
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

- 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

- 
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4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 

Nº do processo Quantidade 
de dias 

Local 

0000001-62.2018.5.06.0001 125 Gabinete 
0000019-88.2016.5.06.0313 143 Gabinete 
0000031-39.2017.5.06.0161 129 Gabinete 
0000131-33.2015.5.06.0009 146 Gabinete 
0000209-30.2017.5.06.0341 147 Gabinete 
0000385-04.2017.5.06.0181 150 Gabinete 
0000390-55.2016.5.06.0312 153 Gabinete 
0000422-32.2017.5.06.0019 122 Gabinete 
0000444-96.2017.5.06.0211 146 Gabinete 
0000536-11.2016.5.06.0017 108 Gabinete 
0000546-60.2018.5.06.0122 126 Gabinete 
0000574-37.2017.5.06.0001 140 Gabinete 
0000634-09.2014.5.06.0003 131 Gabinete 
0000657-05.2017.5.06.0017 138 Gabinete 
0000723-64.2016.5.06.0002 136 Gabinete 
0000727-66.2014.5.06.0101 141 Gabinete 
0000760-45.2017.5.06.0103 122 Gabinete 
0000783-49.2016.5.06.0192 129 Gabinete 
0000945-36.2015.5.06.0012 118 Gabinete 
0000971-81.2017.5.06.0006 137 Gabinete 
0000995-46.2016.5.06.0103 108 Gabinete 
0001063-39.2015.5.06.0003 150 Gabinete 
0001071-70.2016.5.06.0006 138 Gabinete 
0001085-10.2014.5.06.0011 151 Gabinete 
0001122-22.2014.5.06.0016 118 Gabinete 
0001156-68.2016.5.06.0002 137 Gabinete 
0001183-37.2017.5.06.0351 140 Gabinete 
0001262-88.2016.5.06.0015 129 Gabinete 
0001373-11.2016.5.06.0003 150 Gabinete 
0001404-87.2014.5.06.0007 125 Gabinete 
0001448-12.2016.5.06.0145 123 Gabinete 
0001504-80.2016.5.06.0101 102 Gabinete 
0001633-39.2017.5.06.0008 145 Gabinete 
0001703-81.2016.5.06.0011 132 Gabinete 
0001786-36.2015.5.06.0172 110 Gabinete 
0001824-84.2017.5.06.0008 129 Gabinete 
0001844-26.2015.5.06.0144 161 Gabinete 
0010348-76.2013.5.06.0019 152 Gabinete 
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4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 
 

Classe Quantidade 
Agravo Regimental 5 
Agravo de Instrumento em 
Agravo de Petição 

8 

Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário 

49 

Agravo de Petição 145 
Ação Rescisória 4 
Conflito de Competência 1 
Embargos Declaratórios 124 
Mandado de Segurança 30 
Remessa Necessária 5 
Remessa 
Necessária/Recurso 
Ordinário 

4 

Recurso Ordinário 1.426 
Recurso Ordinário em 
Procedimento Sumaríssimo 

76 

RTOrd (Ação declaratória 
de Abusividade de Greve) 

1 

Tutela Cautelar 
Antecedente 

5 

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? 
 
Não temos esse controle. Em relação aos processos eletrônicos, 
os atos são praticados na própria plataforma do PJ-e, o qual não 
dispõe desse dado, salvo a baixa na distribuição que se dá 
automaticamente. 

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

Ação Rescisória 3 5 8 
Embargos Declaratórios 1 175 176 
Mandado de Segurança 9 7 16 
Mandado de Segurança 
Coletivo 

 1 1 

Recurso Ordinário 11 724 735 
Tutela Cautelar Antecedente 3 2 5 
Agravo Regimental  2 2 
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Agravo de Instrumento em 
Agravo de Petição 

 3 3 

Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário 

 38 38 

Agravo de Petição  82 82 
Conflito de Competência  1 1 
Remessa Necessária  2 2 
Remessa 
Necessária/Recurso 
Ordinário 

 2 2 

Recurso Ordinário em 
Procedimento Sumaríssimo 

 80 80 

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
 
Não. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? 
 
Foram julgados 1.143 recursos. Esse número representa os 
processos julgados monocraticamente e pelo colegiado, excluindo-
se as ações originárias. 

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 

Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000390-55.2016.5.06.0312 31.07.2018 às 13:25 
0010348-76.2013.5.06.0019 01.08.2018 às 15:57 
0001085.10.2014.5.06.0011 02.08.2018 às 12:57 
0001373-11.2016.5.06.0003 03.08.2018 às 08:47 
0001063-39.2015.5.06.0003 03.08.2018 às 14:36 

 
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
0000193-08.2017.5.06.0008 12.12.2018 às 15:02 
0001536-64.2016.5.06.0011 14.12.2018 às 14:21 
0001807-86.2015.5.06.0018 27.12.2018 às 17:35 
0000807-49.2018.5.06.0211 07.01.2019 às 15:08  
0001719-65.2017.5.06.0022 08.01.2019 às 14:43  
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4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta?  
 
Não. 

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? 
 
Não há processos com pendência de publicação. O 
procedimento é realizado pela secretaria do órgão julgador. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? 
 
Não. 
 

4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? 
 
Prejudicado. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? 
 
Prejudicado. 
 

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
 
Sim. 
 

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
 

Sim. 
 

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 
ações? 
 

Não. 
 

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 
Não dispomos desse controle. 
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4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  
 
Sim. 
 

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? 
 
Não. 
 

4.18.1. Em caso positivo, quantos processos e há quanto tempo? 
 
Prejudicado. 

 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

 
Prejudicado. 
 

5. PLANTÃO 
 

5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 
últimos 5 anos? Quantas vezes?  
 
Sim. 
 
2014 – 4 vezes (8 dias)  
2015 – 5 vezes (10 dias) 
2016 – 4 vezes (8 dias) 
2017 – 4 vezes (8 dias) 
2018 – 3 vezes (6 dias) 
 

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? 
 
Convocação regimental. 
 

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? 
 
Não houve substituição. Prejudicada a questão do 
critério/motivação. 
 

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  
 
Sim. Uma. Em sede de mandado de segurança, com vistas a 
impedir bloqueio de numerário em boca de caixa.   
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5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões? 
 
Pelo assessor designado para assistir a desembargadora.  
 

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava? 
 
Os dois assessores do gabinete, em revezamento, por designação 
da desembargadora. 

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
 

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? 
 
Não. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: 01/01/2018 A 31/01/2018 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a): PAULO DIAS DE ALCÂNTARA 

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 2ª 

Turma deste Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. 
Ressaltando que, em atendimento ao § 5º ao art. 56 do 
Regimento Interno deste Tribunal, que prevê: "serão 
distribuídos ao mesmo órgão colegiado e ao mesmo relator ou, 
se for o caso, ao redator designado, os recursos subsequentes, 
interpostos em processo já submetido ao Tribunal, inclusive em 
fase de execução, observado o disposto no art. 53 deste 
regimento", ao Desembargador Paulo Alcântara são, ainda, 
distribuídos os processos por vinculação da 4ªTurma, eis que a 
ela pertenceu. 

 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 

19.03.2014 
 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos últimos 
12 meses. 

 

08/01/2018 06/02/2018 FERIAS PD17499/17 

22/02/2018 22/02/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO OS-GP38/18 

14/03/2018 14/03/2018 AFASTAMENTO OSGP 66/18 
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AUTORIZADO 

15/03/2018 15/03/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO OSGP 66/18 

16/03/2018 16/03/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO OSGP 66/18 

10/05/2018 11/05/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD9759/18 

23/05/2018 24/05/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD 9759/18 

08/06/2018 08/06/2018 COMPENSACAO PD 9981/18 

11/06/2018 11/06/2018 COMPENSACAO PD 9981/18 

14/06/2018 15/06/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD 9759/18 

25/06/2018 28/06/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD11978/18 

17/07/2018 20/07/2018 COMPENSACAO PD13635/18 

29/08/2018 30/08/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO OSGP278/18 

05/09/2018 06/09/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD17816/18 

10/09/2018 10/09/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD17816/18 

20/09/2018 21/09/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD16800/18 

08/10/2018 09/10/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD19137/18 

10/10/2018 11/10/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD19989/18 

24/10/2018 26/10/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD20715/18 

30/10/2018 31/10/2018 COMPENSACAO PD20328/18 

12/11/2018 14/11/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO OSGP395/18 

05/12/2018 07/12/2018 AFASTAMENTO 
AUTORIZADO PD23610/18 

 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: Conforme Relatório 

Estatístico de Apoio à Correição 
Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

8  2  2 12 

      

      

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 10 9 
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Total 10 9 

 
 

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 8 horas. 
 

 
2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 

CNJ) na unidade? 4 Servidores. Constando nominalmente no portal do 
TRT6, acesso: http://www.trt6.jus.br/portal/transparencia/servidores-em-
teletrabalho. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 08:00 às 

17:30. 
 

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 08:00 às 
17:30. 

 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 

PJE, SIAJ 2ª Instância, Ejus-Gabinete, Sistema de 
Pessoal, Malote Digital. 

 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? Sim. 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim.  
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? Nos processos físicos o voto é elaborado no 
Word e salvo em pasta própria, devidamente identificada 
na Rede do Gabinete. Os autos são enviados ao 
Desembargador para vistar o voto. Após aposição do 
visto do Desembargador, encaminhados à Secretaria para 
incluir em pauta.  Quanto aos processos eletrônicos, da 
mesma forma, o voto é elaborado no Word, salvo na 
mesma pasta da Rede do Gabinete. Minutado no Sistema 
PJE e enviado para o Desembargador vistar. Após o visto 
do Desembargador, encaminhado para inclusão em 
Pauta.   

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 
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Há alguma diferenciação por matéria? Não há 
diferenciação por matéria. Com exceção dos processos 
de Competência Originária do Tribunal Pleno que são 
distribuídos diretamente a um dos assessores.   

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? Os processos de Competência Originária do 
Tribunal Pleno são atribuídos aos Assessores. Contendo 
liminar, caberá a ele sua análise. Nas demais situações, a 
análise será realizada pelo servidor ao qual foi atribuída a 
responsabilidade pela sugestão de Voto dos recursos que 
recebera por ocasião da distribuição.  

3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 
processo ou de tramitações prioritárias?  
Sim. Ocorrendo raras exceções por questão de otimização 
dos trabalhos individuais.   

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho? Os 
recursos são distribuídos igualitariamente entre os 
servidores designados para elaboração de Voto. Com 
exceção de 01 (um) assessor que é responsável 
exclusivamente pelos processos de competência 
originária do Tribunal Pleno, não participando da 
distribuição/produtividade dos recursos a serem julgados 
pela Turma.  Sendo que aqueles servidores que se 
encontram em regime de Teletrabalho recebem 01 (um) 
recurso a mais, objetivando atender ao comando do artigo 
7º da Resolução Administrativa TRT nº 05/2016.   

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete? Pela assessoria do 
Desembargador.  

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 

distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? Esses dados são obtidos pela no Site deste 
Regional, no linke: 
http://www.trt6.jus.br/portal/institucional/relatorios-de-
producao-dos-magistrados 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? O Desembargador ao 
requerer vista regimental libera os processos antes desse 
prazo. Outrossim, no tocante aos processos que tramitam 
eletronicamente o próprio sistema procede ao controle do 
prazo, sendo o mesmo sempre respeitado.  
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3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? Objetivando atender ao Princípio da 
igualdade de tratamento, o Desembargador não recebe, 
de forma individual, para falar sobre processo sob sua 
relatoria, apenas um dos polos da demanda.   Ou seja, o 
advogado é recebido pelo Desembargador, mas não se 
discute a matéria em exame, evitando-se, assim, a 
discussão da matéria meritória sem ouvir a parte 
contrária. Neste contexto, ambos os assessores também 
atendem os advogados e tomam conhecimento da 
matéria, eis que, os litigantes, na maioria das vezes, 
comparecem individualmente para entrega de memorial 
de razões finais.  

3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 
qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? Devido ao baixo fluxo de advogados que 
pretendem o atendimento no 2º Grau, ambos os 
assessores atendem os patronos das partes. Consideram 
os assessores, de forma cordial entre eles, aquele que, no 
momento, esteja mais propício ao atendimento.  

 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo* 34 218 252 
Distribuídos nos últimos 12 meses 105 1987 2.092 
Julgados nos últimos 12 meses 154 2.376 2.530 
Conclusos ao Relator 127 2.408 2.535 
Paralisados há mais de 100 dias 0 1 1 
Sobrestados 12 1 13 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses 

Julgados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

Ação Rescisória 4 12 7 8 0 0 

Agravo de Instrumento em 
Agravo de Petição 2 11 9 7 0 0 
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Agravo de Instrumento em 
Recurso Ordinário 1 60 43 47 0 0 

Agravo de Petição 39 208 181 212 0 0 

Mandado de Segurança 12 83 34 45 0 0 

Recurso Ordinário 152 1.681 1.362 1.696 1 12 

Recurso Ordinário em Rito. 
Sumaríssimo 2 84 71 82 0  

0 
Reexame Necessário 2 11 7 7 0 0 

Reexame Necessário/Recurso 
Ordinário 3 18 12 8 0  

0 
 

Conflito de Competência 0 2 2 0 0 0 
 

Agravo  1 2 2 2 0 0 

Agravo Regimental  1 8 8 7 0 0 

Embargos de Declaração 33 354 354 409 0 1 

Tutela Cautelar Antecedente 0 1 0 0 0 0 

       

       

 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 1 dia 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Na realidade, com exceção dos 
processos MS 0000422-55.2018.5.06.0000, MS 0000476-
21.2018.5.06.0000, MS 0000487-50.2018.5.06.0000, MS 0000548-
08.2018.5.06.0000, AR 0000697-04.2018.5.06.0000 e AR 0000114-
19.2018.5.06.0000, únicos existentes em análise no Gabinete, todos 
os demais processos já foram julgados pelo Desembargador dentro 
do prazo. Tão somente permaneceram com o destaque de liminar 
pendente de exame, por ausência de lançamento/retirada do 
destaque no PJE.   
 

Classe Processo 
Data de conclusão 

AgR 0000069-15.2018.5.06.0000 06/04/18 

AgR 0000114-19.2018.5.06.0000 07/05/18 

AgR 0000203-09.2017.5.06.0281 29/03/18 

AgR 0000510-93.2018.5.06.0000 19/10/18 

AgR 0000697-04.2018.5.06.0000 28/12/18 

AgR 0000736-98.2018.5.06.0000 13/12/18 

AgR 0000765-85.2017.5.06.0000 25/01/18 

MS 0000038-29.2017.5.06.0000 12/01/18 

MS 0000066-60.2018.5.06.0000 09/02/18 
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MS 0000066-60.2018.5.06.0000 23/05/18 

MS 0000067-45.2018.5.06.0000 16/02/18 

MS 0000067-45.2018.5.06.0000 01/06/18 

MS 0000069-15.2018.5.06.0000 20/02/18 

MS 0000069-15.2018.5.06.0000 20/08/18 

MS 0000097-80.2018.5.06.0000 05/03/18 

MS 0000097-80.2018.5.06.0000 20/05/18 

MS 0000097-80.2018.5.06.0000 20/05/18 

MS 0000097-80.2018.5.06.0000 20/05/18 

MS 0000163-60.2018.5.06.0000 24/03/18 

MS 0000163-60.2018.5.06.0000 24/03/18 

MS 0000163-60.2018.5.06.0000 24/03/18 

MS 0000163-60.2018.5.06.0000 13/09/18 

MS 0000179-14.2018.5.06.0000 04/04/18 

MS 0000179-14.2018.5.06.0000 06/06/18 

MS 0000185-21.2018.5.06.0000 06/04/18 

MS 0000185-21.2018.5.06.0000 06/04/18 
 

MS 0000185-21.2018.5.06.0000 17/04/18 

MS 0000217-26.2018.5.06.0000 25/04/18 

MS 0000217-26.2018.5.06.0000 06/06/18 

MS 0000232-92.2018.5.06.0000 22/04/18 

MS 0000232-92.2018.5.06.0000 03/06/18 

MS 0000253-05.2017.5.06.0000 13/04/18 

MS 0000256-23.2018.5.06.0000 01/05/18 

MS 0000256-23.2018.5.06.0000 17/07/18 

MS 0000258-90.2018.5.06.0000 01/05/18 

MS 0000258-90.2018.5.06.0000 17/07/18 

MS 0000313-41.2018.5.06.0000 16/05/18 

MS 0000313-41.2018.5.06.0000 21/08/18 

MS 0000319-48.2018.5.06.0000 17/05/18 

MS 0000319-48.2018.5.06.0000 06/11/18 

MS 0000348-98.2018.5.06.0000 02/06/18 

MS 0000348-98.2018.5.06.0000 18/08/18 

MS 0000362-82.2018.5.06.0000 06/06/18 

MS 0000362-82.2018.5.06.0000 24/08/18 

MS 0000382-10.2017.5.06.0000 04/01/18 
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MS 0000389-02.2017.5.06.0000 26/04/18 

MS 0000392-20.2018.5.06.0000 23/06/18 

MS 0000392-20.2018.5.06.0000 18/08/18 

MS 0000392-20.2018.5.06.0000 08/10/18 

MS 0000409-90.2017.5.06.0000 08/01/18 

MS 0000411-60.2017.5.06.0000 02/01/18 

MS 0000422-55.2018.5.06.0000 09/07/18 

MS 0000422-55.2018.5.06.0000 09/07/18 

MS 0000425-10.2018.5.06.0000 06/07/18 

MS 0000425-10.2018.5.06.0000 18/07/18 

MS 0000455-79.2017.5.06.0000 05/06/18 

MS 0000476-21.2018.5.06.0000 30/07/18 

MS 0000487-50.2018.5.06.0000 07/08/18 

MS 0000489-54.2017.5.06.0000 10/01/18 

MS 0000510-93.2018.5.06.0000 20/09/18 
 

MS 0000523-92.2018.5.06.0000 24/08/18 

MS 0000528-51.2017.5.06.0000 22/05/18 

MS 0000548-08.2018.5.06.0000 05/09/18 

MS 0000550-12.2017.5.06.0000 05/01/18 

MS 0000556-82.2018.5.06.0000 22/10/18 

MS 0000590-57.2018.5.06.0000 18/09/18 

MS 0000598-68.2017.5.06.0000 17/01/18 

MS 0000605-60.2017.5.06.0000 18/01/18 

MS 0000614-85.2018.5.06.0000 18/11/18 

MS 0000619-10.2018.5.06.0000 05/10/18 

MS 0000628-06.2017.5.06.0000 03/01/18 

MS 0000644-23.2018.5.06.0000 18/10/18 

MS 0000644-23.2018.5.06.0000 18/10/18 

MS 0000663-29.2018.5.06.0000 25/10/18 

MS 0000663-29.2018.5.06.0000 10/12/18 

MS 0000669-70.2017.5.06.0000 09/04/18 

MS 0000684-39.2017.5.06.0000 16/01/18 

MS 0000684-39.2017.5.06.0000 26/02/18 

MS 0000719-96.2017.5.06.0000 11/04/18 

MS 0000724-84.2018.5.06.0000 24/11/18 

MS 0000736-98.2018.5.06.0000 27/11/18 
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MS 0000747-30.2018.5.06.0000 02/12/18 

MS 0000751-04.2017.5.06.0000 08/06/18 

MS 0000751-67.2018.5.06.0000 19/12/18 

MS 0000755-41.2017.5.06.0000 01/02/18 

MS 0000755-41.2017.5.06.0000 30/05/18 

MS 0000765-85.2017.5.06.0000 27/08/18 

MS 0000771-92.2017.5.06.0000 26/01/18 

MS 0000789-79.2018.5.06.0000 17/12/18 

MS 0000857-63.2017.5.06.0000 10/05/18 

TutCautAnt 0000518-70.2018.5.06.0000 23/08/18 

Total:  91 
 
  

 
4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 

recursos que não estão conclusos ao Relator:  
 

Situação Total 
Na Secretaria da Câmara 99 
Em diligência na origem 8 
No Ministério Público 16 
Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

0 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

0 

 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100  dias, 
indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 

 
Nº do processo Quantidade de 

dias 
Local 

0000297-03.2017.5.06.0007 101  
Gabinete em 

2018. Em 
07/01/2019 

encaminhado 
à 

Secretaria da 
2ª Turma 

para inclusão 
em pauta 
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para 
julgamento  

   
   
   
   

 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 

 
Classe Quantidade 

AIAP 9 
AIRO 43 
AGRAVO DE PETIÇÃO 181 
REEXAME NECESSÁRIO 7 
REEXAME 
NECESSÁRIO/RO 

12 

RO EM SUMARÍSSIMO 71 
RECURSO ORDINÁRIO 1.362 
Agravo Regimental 8 
Conflito de Competência 2 
Mandado de Segurança 34 
Embargos de Declaração 354 
Agravo 2 
Ação Rescisória 7 
Tutela Cautelar 
Antecedente 

1 

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? Foram redistribuídos 
(distribuídos por prevenção, incompetência etc) 59 processos. 
Todos devidamente baixados.  

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 meses. 

 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

    
    
Agravo de Instrumento em Agravo 

de Petição 
0 7 7 

Agravo de Instrumento em Recurso 
Ordinário 

0 47 47 
Agravo de Petição 1 212 213 

Reexame Necessário 0 7 7 
Reexame Necessário/Recurso 

Ordinário 
0 6 6 

Recurso Ordinário em Rito. 0 81 81 
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Sumaríssimo 
Recurso Ordinário 27 1.667 1.694 
Agravo Regimental 0 7 7 

 
Conflito de Competência 

0 2 2 
Mandado de Segurança 8 43 51 

Embargos de Declaração 4 409 503 
Agravo 0 2 2 

Ação Rescisória 0 8 8 
Tutela Cautelar Antecedente 1 0 1 

    
    
    
    
    

 
4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? Há 01 (um) 

processo administrativo que se encontra em diligência.  
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? Processos baixados (exceto arquivo 
definitivo) total de 1.108 processos. Outrossim, todos os 
recursos do acervo 2017 (459 recursos) foram finalizados. Ainda 
foram finalizados com lavratura de acórdão 2.596 recursos no 
decorrer do ano de 2018, restando como saldo do acervo em 
31/12/2018, 85 recursos a serem julgados em 2019.  

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 

Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os sobrestados). 

Processo Data da distribuição do recurso 
AP 0000745-96.2015.5.06.0313 22/05/2018 
RO 0000970-67.2015.5.06.0006 31/05/2018 
RO 0000212-36.2016.5.06.0012 05/09/2018 
RO 0000297-03.2017.5.06.0007 21/09/2018 
RO 0000036-27.2016.5.06.0002 18/10/2018  

  
  
  
  

 
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
AP 0000745-96.2015.5.06.0313 21/06/2018 
RO 0000970-67.2015.5.06.0006 14/12/2018 
RO 0000212-36.2016.5.06.0012 09/10/2018 
RO 0000297-03.2017.5.06.0007 07/01/2019 
RO 0000036-27.2016.5.06.0002 21/12/2018 
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4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta? Não. 

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? Não há processo julgado aguardando a 
remessa para publicação. As publicações são feitas pela 
Secretaria da Turma.  
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga para 
advogados? Além do controle feito no SIAJ 2ª Instância com 
emissão de Guia, o próprio Gabinete possui seu controle interno 
através de planilha do Exel.  

4.15.  
4.15.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? Através 

de planilha própria do Gabinete.   
 
4.15.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? Quando necessário, contato direto 
com a Secretaria da Turma.  
 

4.16. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Sim.  

 
4.16.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 

As ações civis públicas são distribuídas 
preferencialmente a um dos Assessores, que observa 
total prioridade na tramitação. As ações originárias são 
distribuídas a um assessor específico.  
 

4.16.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 
ações? O mesmo controle das demais classes 
processuais.  

 
4.17. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? Não.  
 

4.18. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador? Sim.  
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4.19. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do voto, 

voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não.  
 

4.19.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
Não há.  

 
4.19.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

0  
 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos últimos 

5 anos? Quantas vezes? Sim. Participou de 21 Plantões, 
consoante anotação funcional fornecida pela Coordenadoria de 
administração de Pessoal.  

 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 

regimental? Convocação.   
 

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não. 
 

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos 
plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas? Sim, concedida 01 (um) liminar de natureza 
antecipatória. Isto é, fora deferia, em parte, a liminar requerida 
nos autos do MS 0000177-44.2018.5.06.0000. 

 
5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 

ou decisões proferidas durante os plantões? Pelos assessores. 
Da mesma forma que as demais sugestões de voto. Elaborada a 
decisão no Word, minutada no Pje e disponibilizada no PJE ao 
Desembargador (enviada ao Desembargador para vistar no 
sistema). Assinada digitalmente pelo Desembargador a decisão 
no PJE e cumpridas as determinações pelos servidores 
plantonistas a exemplo da intimação do impetrante do inteiro 
teor da decisão.   

 
5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 

Quem os designava? Os plantões são prioritariamente 
acompanhados apenas pelos assessores efetivos do Gabinete 
do Desembargador. Outros servidores não são designados para 
acompanhar o Desembargador durante os plantões.  Há um 
revezamento entre os 2 (dois) assessores lotados no Gabinete.  

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser prestada 

que tenha importância para a melhoria dos trabalhos em futuras 
inspeções? Que os questionários adotados pelo Conselho 
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Nacional de Justiça, a serem anexados à Ata de Correição 
Ordinária realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, sejam enviados com mais antecedência.  
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INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª 
REGIÃO 

 
Período: 21 a 25.01.2019 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a): EDUARDO PUGLIESI. 
 
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 
 
 O desembargador Eduardo Pugliesi integra a Primeira Turma do TRT da 6ª 
Região. 
 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 
 
02 anos e 07 meses. 
 
Em 06.06.16 (Entrada em pleno exercício – Ofício TRT. GDEP Nº 02/2016). 
 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 
últimos 12 meses.  
 
a) Férias:  
 
19.03.2018 a 17.04.18 
 
12.07.2018 a 10.08.2018 
 
b) Licença: 
 
30 e 31/05 (autorização para afastamento das atividades judicantes – consultas e 
exames médicos) PROAD 9582/2018 
 
c) Folga compensatória de plantão: 
 
1º.06.2018  
16.11.2018 
 
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO  
 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade:  
 
Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 
Fernanda 
Barreto 
Lira 

Tomé Barros 
Monteiro da 
Franca 

Edith 
Glasner 
Coutinho 

 Victória 
Galvão de 
Andrade 
Lima 

12 

Carine 
Claire Ivo 
de Oliveira 
Brandão  

 Fernanda 
Figueira 
Villocq 
Vianna 

   

Jane 
Theodora 
de Alencar 
Costa 

 Sônia Alves 
Lima Rocha 
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Paula 
Novais de 
Souza 
Cavalcanti 

 Leonardo 
Ferreira da 
Silva 

   

Sandra 
Dubeux 
Coelho da 
Silveira 

     

Laís Maria 
Marques 
Trindade 

     

 
 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
 
ÁREA Cargo Função 
Gabinete Desembargador  3 (2 CJ's 3 e 1 CJ 1) 7 
Total  10   
 
2.3. Qual a carga horária de trabalho? 
 
A carga horária cumprida pelos servidores que recebem função gratificada 
é de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira. A servidora que não 
recebe função gratificada cumpre carga horária de sete horas diárias, de 
segunda a sexta-feira. Os assessores do gabinete, que ocupam as CJ's 3 e 
1, cumprem, no mínimo, oito horas diárias, de segunda a sexta-feira, 
podendo estender esse horário conforme necessidade de serviço e/ou 
solicitação do desembargador.  
 
2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na unidade? 
 
Não. 
 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 
 
O horário de funcionamento interno da unidade é das 07h30 às 17h00. 
 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 
 
O horário de atendimento ao público externo é das 07h30 às 17h00. 
 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
3.1. Sistema eletrônico 
 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
 
Utilizamos o Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, que alimenta o 
sistema estatístico do e-gestão. Também utilizamos o SIAJ e E-JUS para os 
processos físicos. 
 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) satisfatoriamente a demanda 
quanto à presteza e celeridade? 
 
Sim, os sistemas eletrônicos atendem satisfatoriamente quanto à efetiva 
presteza e celeridade.  
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3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que possibilitam o controle 
estatístico? 
 
Sim, o sistema estatístico do e-gestão emite relatório estatístico, porém 
precisa ser aperfeiçoado. 
 
3.2. Organização do gabinete 
 
3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? 
 
Sim, o gabinete recebe processos em ambos os formatos. 
  
3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? 
 
Não. Neste gabinete não há metodologia de trabalho diferente entre os 
processos físicos e eletrônicos. O critério de análise dos processos leva em 
consideração a antiguidade deles no gabinete, independente do meio em 
que são processados. 
 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 
 
Os processos de competência recursal são distribuídos semanalmente, nas 
sextas-feiras, e é contabilizada a quantidade de recursos de cada processo, 
considerando que pode haver a interposição de vários apelos em um único 
processo. Após a apuração do quantitativo total de recursos que chegam 
ao gabinete na semana (de segunda a sexta-feira) é realizada a 
distribuição entre os servidores responsáveis pela elaboração das 
sugestões de voto de modo equitativo.   
 
Os processos de competência originária do Tribunal são distribuídos para 
imediata análise, apenas aos assessores (CJ3 e CJ1), obedecendo, para 
tanto, uma ordem sequencial.  
 
Há alguma diferenciação por matéria? 
 
Sim, há uma triagem prévia com relação à complexidade das matérias 
tratadas nos processos. Ações Civis Públicas e processos originários do 
Tribunal são analisados exclusivamente pelos assessores do 
desembargador. 
 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das liminares? 
 
Processos com pedidos de providências de urgência são analisados de 
imediato, em ordem prioritária aos demais.  
 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do processo ou de tramitações 
prioritárias? 
 
Sim. Neste gabinete, processos com tramitações prioritárias têm 
prevalência sobre os demais. Também há observância da ordem de 
antiguidade do processo no gabinete, de modo que processos mais antigos, 
mesmo que mais complexos, são apreciados primeiro que os mais novos e 
de baixa complexidade.  
 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos servidores? É 
diferenciada para o teletrabalho? 
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1. A meta de produtividade dos servidores é semanal, de modo que todos 
devem concluir a análise dos recursos que recebem, bem como 
confeccionar as respectivas sugestões de voto na mesma semana em que 
os recursos lhes são distribuídos.  
 
2. O gabinete não possui servidores em regime de teletrabalho.  
 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores do 
gabinete? 
 
No gabinete, cada servidor possui uma pasta própria criada no sistema, em 
que os processos de sua responsabilidade são inseridos. Essas pastas são 
de visualização compartilhada. Assim, um dos assessores do gabinete, bem 
como o próprio desembargador, podem verificar a produtividade de cada 
servidor. Isso é feito semanalmente, a fim de se aferir se a meta de 
produtividade individual está sendo atingida. 
 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos distribuídos em 
comparação com processos julgados e baixados? 
 
Sim. O desembargador titular do gabinete tem o cuidado de solicitar ao 
setor competente, mensalmente, a lista dos processos distribuídos, bem 
como dos julgados, para fazer uma avaliação entre o quantitativo recebido 
e o julgado.  
 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de desembargadores há mais 
de 20 dias, sem que tenham sido restituídos à mesa para continuidade de 
julgamento (Resolução CNJ nº 215/2015)? 
 
Sim. Esse controle é realizado pela Secretaria da Primeira Turma e do 
Pleno. Porém, os desembargadores componentes da Primeira Turma, 
habitualmente, devolvem os autos sob vista regimental na sessão 
subsequente ao pedido, conforme previsão contida no Regimento Interno 
do TRT da 6ª Região. 
 
3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? Somente o(a) 
Desembargador(a), ou os servidores também atendem? 
 
O atendimento aos advogados no gabinete é feito tanto pelos servidores 
como pelo desembargador, conforme necessidade ou solicitação do 
advogado.  
 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, qual o critério 
para definição de qual servidor fará o atendimento? 
 
O critério para o atendimento dos advogados no gabinete depende da 
demanda deles, ou seja, leva-se em consideração a matéria que se 
pretende tratar. Logo, já na recepção há uma servidora que faz um 
atendimento prévio, de modo que se o pedido for de simples 
acompanhamento processual ela mesma dá as informações solicitadas. 
Porém, se for algum questionamento mais complexo, ela encaminha o 
advogado aos assessores ou aos assistentes do gabinete.  
 
 
4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 
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unidade: 
 
 
Processos Físicos Eletrônicos Total 
Acervo*  9 207  214 
Distribuídos nos 
últimos 12 meses 

93 51 originário, 
1.810 grau 
recursal, 225 
extrapauta 

2.179 

Julgados nos 
últimos 12 meses 

103 2.104 2.207 

Conclusos ao 
Relator 

 80 2.388 2.468 

Paralisados há 
mais de 100 dias 

 0  0 0 

Sobrestados 1 2 3 
 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do 
Desembargador não finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não 
baixados que estejam em recurso especial e/ou extraordinário. 
 
4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da unidade por classe: 
 
Classe Acerv

o 
Conclus
o 
 

Distribuído
s 
nos últimos 
12 meses 
 

Julgado
s 
nos 
últimos 
12 
meses 
 

Paralisado
s 
há mais de 
100 dias 
 

Sobrestado
s 
 

 AR 0 11 9 6 0 0 
AÇÃO 
TRABALHIST
A 

 0 0 0  0 

AIAP 0 15 10 12 0 0 
AIRO 6 78 58 53 0 0 
AP  12 186 156 160 0 0 
CC 1 1 2 1 0 0 
ExcSusp 
 

0 0 0 0 0 0 

IUJ 0 0 0 0 0 0 
MS 6 58 37 30 0 0 
Recla. trab 0 0 

 
0 0 0 0 

RO 106 1.968 1.737 1.438 0 2 
TutCaut 0 

 
0 3 0 0 0 

ROPS 8 128 73 108 0 0 
Reenec 
 

1 14 8 6 0 0 

Reenec/ro 
 

1 8 6 3 0 0 

AGR 3 5 5 5 0 0 
ED 68 248 27 386 0 0 
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4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 
 
No gabinete, a análise dos pedidos liminares é imediata, de sorte que, 
geralmente, o tempo transcorrido entre a entrada do pedido de urgência 
no gabinete e a saída do respectivo despacho é de seis horas. 
 
4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos pendentes de exame de 
liminar, com a respectiva data de conclusão. 
 
Inexiste qualquer liminar pendente de apreciação no gabinete. 
 
4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e recursos que não 
estão conclusos ao Relator: 
 
Situação Total 

 
Na Secretaria da Câmara 
 

130 processos. 
 
55 processos eletrônicos pautados e 9 
extra pauta para julgamento na sessão 
do dia 24.01.2019; 
 
4 processos físicos pautados e 2 extra 
pauta para julgamento na sessão de 
24.01.2019; 
 
45 processos para julgamento na sessão 
do dia 31.01.2019, cuja respectiva 
pauta será publicada dia 21.01.2019; 
 
25 processos aguardando prazo. 

Em diligência na origem 
 

13 

No Ministério Público 
 

11 

Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 
 

0 

Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

1 

Em admissibilidade de recurso de 
revista 
e/ou extraordinário 

 

 
4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 dias, indicando o 
número de dias em que se encontram nessa situação e o local (gabinete, secretaria 
judiciária, Ministério Público, órgão de origem etc.). 
 
Não há processos nessas condições no gabinete. 
 
4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 meses. 
 
Classe Quantidade 

 
AR 9 
AIAP 10 
AIRO 58 
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AP 156 
CC 2 
MS 37 
RO 1.737 
TutCaut 3 
ROPS 73 
Reenec 8 
Reenec/RO 6 
AGR 5 
ED 27 
 
 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por prevenção, 
incompetência etc.? Todos foram devidamente baixados da relatoria do 
Desembargador? 
 
O sistema de informação do e-gestão não dispõe desse dado. 
 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 meses. 
 
Classe Julgamento 

monocrático 
 

Julgamento 
colegiado 

Total 
 

AR 3 6 9 
MS 9 30  
RO 12 1.399 1.411 
ED  2 386 388 
AIAP  12  
AIRO  53  
AP  160  
CC  1  
ROPS  108  
Reenec  6  
Reenec/RO  3  
AGR  5  
 
4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
 
Não há processo administrativo/disciplinar no gabinete. 
 
4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? 
 
2.164 recursos baixados do acervo do gabinete. 
 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a)Desembargador(a) é 
relator(a) (tomar por base a data da distribuição do processo e/ou recurso e excluir 
os sobrestados). 
 
Processo  Data de distribuição do recurso 
RO - 0001597-28.2015.5.06.0182 Distribuído ao gabinete em 20.12.2018, 

concluso ao relator em 09.01.2019. 
RO - 0000673-49.2017.5.06.0181 Distribuído ao gabinete em 20.12.2018, 

enviado para a Turma para inclusão em 
pauta de julgamento em 17.01.2019. 

RO - 0002084-10.2016.5.06.0102 Distribuído ao gabinete em 08.01.2019, 
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conclusos ao relator em 16.01.2019 
RO - 0000234-05.2017.5.06.0192 Distribuído ao gabinete em 09.01.2019, 

enviado para a Turma para inclusão em 
pauta de julgamento em 17.01.2019 

MS -0000512-63.2015.5.06.0000 Distribuído ao gabinete em 12.08.2018. 
Após, após apreciação da liminar e 
instrução do processo, inclusive com 
apresentação do parecer do MPT, o 
processo foi concluso ao relator para 
voto final em 10.01.2019 

 
 
4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de conclusão. 
 
Processo 
RO - 0001597-28.2015.5.06.0182 

Data de conclusão  
09.01.2019 

MS - 0000512-63.2018.5.06.0000 10.01.2019 
RO - 0002084-10.2016.5.06.0102 16.01.2019 
RO - 0000206-51.2018.5.06.0391 16.01.2019 
RO - 0000175-56.2018.5.06.0006 16.01.2019 
 
4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para inclusão em pauta? 
 
Não. No gabinete os processos só são enviados para inclusão em pauta 
após a conclusão da elaboração da minuta do voto. 
  
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para publicação? Há quanto 
tempo? No caso de sistema eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões monocráticas? 
 
1. Não há processos julgados aguardando remessa para publicação. 
 
2. Não. Todas as publicações dos atos processuais praticados no processo 
são realizadas pelas Secretarias da Primeira Turma e do Pleno. 
 
4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria Cartorária/Secretaria 
da Câmara/Escrivanias, ao Ministério Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem 
e com carga para advogados? 
 
Não fazemos esse controle. A Secretaria da Primeira Turma faz o controle 
de processos enviados ao MPT. 
  
4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? 
 
Por meio da aba expediente. 
 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a devolução dos autos? 
 
Contato telefônico. 
 
4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis públicas e ações 
originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
 
Sim. No gabinete, as ações dessa natureza recebem atenção especial, bem 
como análise prioritária, tendo vista a urgência e relevância das matérias 
nelas tratadas. 
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4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
 
Não adotamos esse procedimento. 
 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações? 
 
Sim. Esse controle é realizado pelas Secretarias da Turma e do Pleno, de 
acordo com a ordem cronológica de chegada dos processos nas respectivas  
secretarias. 
 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em quantos 
recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 
O sistema de informação do e-gestão não dispõe desse dado. 
 
4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos demais integrantes 
do órgão julgador? 
 
Os votos são disponibilizados aos demais integrantes do órgão julgador 
quando entram em pauta de julgamento. 
 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do voto, voto-vogal, 
voto-vista ou a lavratura de acórdão? 
 
Inexistem processos nessas condições.  
 
4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
 
Prejudicado. 
 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 
 
Prejudicado. 
 
5. PLANTÃO 
 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos últimos 5 anos? 
Quantas vezes? 
 
Sim. Desde a sua entrada em exercício, em 06.06.16, o desembargador 
Eduardo Pugliesi foi escalado para atuar em 18 plantões judiciários. 
 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação regimental? 
 
Convocação regimental. 
 
5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? 
 
Sim.  O desembargador Eduardo Pugliesi foi substituído nos plantões dos 
dias 26 e 27 de dezembro de 2018, por motivo de viagem. 
 
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos plantões 
judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? Quantas? 
 
O desembargador Eduardo Pugliesi foi acionado em sete plantões, mas em 
nenhum deles foi concedida medida liminar. 
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5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos ou decisões 
proferidas durante os plantões? 
 
Após a ativação do plantão judiciário, através de ligação telefônica da 
parte interessada, a assessora designada para o plantão acessa o sistema, 
analisa o processo e entra em contato com o desembargador. Em seguida, 
elabora o despacho ou a decisão, de acordo com a orientação do 
desembargador. Após concluído, o respectivo ato judicial é lançado no 
sistema para análise final e assinatura do desembargador. Ato contínuo, a 
assessora faz a publicação através do sistema PJe. Ressaltamos que, se for 
necessário despachar pessoalmente o processo com o advogado 
interessado, o desembargador e a assessora plantonista comparecem 
fisicamente ao gabinete.  
 
5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
 
Assessora Edith Glasner Coutinho 
 
Assessora Fernanda Barreto Lira. 
 
Quem os designava? 
 
O desembargador titular do gabinete. 
 
6. DA CONCLUSÃO 
 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? 
 
Nossa sugestão é no sentido de que os dados estatísticos relacionados à 
produtividade do gabinete sejam enviados à Corregedoria do TST 
exclusivamente pelo setor competente do Tribunal Regional.  
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Poder Judiciário

Corregedoria Nacional de Justiça

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a REGIÃO

Período: Janeiro  a D ezem bro de 2018.

Gabinete do(a) D esem bargador(a): Ruy Salathiel d e  A lbuquerque e  Mello 

Ventura

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 1a

Turma e 3a Turma.

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 7

anos e 3 m eses.

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses.

a) Férias: 2 períodos.

b) Licença: não houve.

c) Folga compensatória de plantão: não houve.

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

2.1. Quadro de Pessoal da unidade:
Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total

10 . . . 01 01 . . . . 12

__________________________________ ________________________
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2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade:
ÁREA Cargo Função
Gabinete Desembargador 3 7
Total 10

2.3. Qual a carga horária de trabalho?

7h diárias - até FC3 
8h diárias - FC5, CJ1 e C J3

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 -  
CNJ) na unidade? Sim.

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade?
07h30min às 17h.

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 8h às 17h.

3. METODOLOGIA DE TRABALHO
3.1. Sistema eletrônico

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)?
PJe, SIAJ2, E-JUS, PROAD, E-GESTÃO.

3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 
satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Sim, exceto quanto aos processos híbridos 
(apenas algumas peças transformadas do meio físico para o 
eletrônico), já que o sistema eletrônico não permite a 
movimentação e controle destes.

3.1.3 O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 
possibilitam o controle estatístico? O E-GESTÃO emite.

3.2. Organização do gabinete

3 2 1 Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim.

322.  A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? Não.

3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 
Há alguma diferenciação por matéria? Sim. Os processos 
de competência originária do Tribunal são distribuídos entre os 
Assessores e seus substitutos, observando-se a ordem da 
vez. Caso trate de matéria não apreciada pelo 
Desembargador e de quantia vultosa, normalmente a
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distribuição é restringida apenas entre os titulares, sempre 
observando de quem é a vez. Quando os FC 05 apreciam 
esse  tipo de processo e não se encontram substituindo o 
titular, o mesmo é contabilizado na distribuição seguinte.
Os processos em grau de recurso, originários da primeira 
instância, são distribuídos entre todos os servidores que 
integram a equipe de relatoria, no caso, os 03 cargos de 
comissão, os 05 FC 05 e o FC 03, de forma proporcional em 
termos de qualidade (dificuldade das matérias tratadas nos 
recursos) e quantidade, considerando, para tanto, o número 
de recursos, e não o número de processos encaminhados ao 
Gabinete.
Os Al's e os Acórdãos que o Desembargador é vencedor no 
julgamento são distribuídos para todos, obedecendo a ordem 
da vez. Os ED 's são apreciados pelo servidor que relatou a 
sugestão de voto e, no caso de férias deste, observa-se a 
ordem da vez.

3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 
liminares? São analisadas pelo servidor que foi designado 
para apreciar o processo. Uma vez a ele distribuído, será o 
dono do voto para qualquer tarefa até o seu arquivamento.

3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 
processo ou de tramitações prioritárias? Sim. Dá-se 
preferência à ordem cronológica de entrada no gabinete, 
sempre priorizando tramitação preferencial e ROS.

3.26 Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 
servidores? É diferenciada para o teletrabalho? Sim, há 
prazos internos a serem cumpridos pelos servidores da 
unidade. Os servidores que fazem teletrabalho recebem 
processos a mais na distribuição, respeitando o percentual 
estabelecido em norma interna.

3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 
servidores do gabinete? Pelas assessoras do 
Desembargador, através do acompanhamento da data 
aprazada como de saída dos processos, observando-se 
sempre o prazo interno estabelecido pelo Desembargador.

32.8 Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuidos em comparação com processos julgados e 
baixados? A entrada e saída dos processos são registradas, 
em planilha do excel, pelo Administrativo do Gabinete, 
possibilitando o controle.

32.9 Há controle de processos sob vista regimental de 
desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham
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sido restituidos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ n° 215/2015)? Os processos com pedido de 
vista não ultrapassam 20 dias no Gabinete. São restituidos 
dentro da semana para apreciação na sessão seguinte.

3 2 10 Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores tam
bém atendem? Caso os servidores possam solucionar a de
manda do advogado, eles que o recebem. Há casos em que o 
advogado pede para despachar com o Desembargador e 
este, estando presente no Gabinete, sempre os recebe.

3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 
qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento? Em regra, a servidora responsável pelo 
Administrativo os atende. Não estando, outros servidores 
atendem. Há casos que podem ser encaminhados 
diretamente às Assessoras.

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:

Processos Físicos Eletrônicos Total
Acervo* 3 48 51
Distribuídos nos últimos 12 meses 100 1886 1986
Julgados nos últimos 12 meses 59 2059 2118
Conclusos ao Relator 121 2669 2790
Paralisados há mais de 100 dias Não há Não há -

Sobrestados 3 12 15

*  Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e  excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe:

Classe Acervo Conclusos
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses

Julgados nos 
últimos 12 

meses

Paralisa
dos há 
mais de 
100 dias

Sobrestados

Ação Rescisória 4 11 9 6 Não há Não há

AIAP 0 14 13 9 Não há Não há

AIRO 3 94 54 63 Não há Não há

Agravo de Petição 23 192 159 153 Não há 1

Agravo Regimental 6 7 9 7 Não há Não há
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Conflito de Competência 0 3 3 2 Não há Não há

Embargos de Declaração 39 318 318 362 Não há Não há

Mandado de Segurança 2 34 19 16 Não há Não há

Recurso Ordinário 201 1757 1500 1285 Não há 11

Recurso Ordinário em Rito Su- 
maríssimo 25 176 76 136 Não há Não há

Reenec 2 8 4 2 Não há Não há

Reenec/RO 12 162 7 91 Não há 6

Tutela Antecipada Antecedente 0 2 1 4 Não há Não há

Tutela Cautelar Antecedente 1 8 3 1 Não há Não há

Ação Trabalhista -  Rito Ordiná
rio 0 0 3 0 Não há Não há

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 24h
4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 

pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.

Processo Data de conclusão
Não há

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:

Situação Total
Na Secretaria da Turma 73
Em diligência na origem 11
No Ministério Público 1
Na Defensoha Pública 0
Com advogado 0
Em outros gabinetes por força de pedido 0
de vista e revisão
Em admissibilidade de recurso de revista 0
e/ou extraordinário

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.).
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N° do processo Quantidade de 
dias

Local

Não há

_ _  . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  I

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses.

Classe Quantidade
Ação Rescisória 9
Mandado de segurança 19
Ação Trabalhista -  RO 3
TutAntAnt 1
TutCautAnt 3
AIAP 13
AIRO 54
AP 159
Reenec 4
Reenec/RO 7
RO 1500
RO PS 76
PR O C ESSO S 40
REDISTRIBUÍDOS PARA
0  GAB. RUY

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 
prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? 27. Sim.

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses.

Classe Julgamento
monocrático

Julgamento
colegiado Total

AIAP 0 9 9
Ação rescisória 6 2 8
AIRO 0 63 63
AP 0 153 153
MS 16 16 32
ROPS 1 136 137
RO 19 1285 1304
Reenec 0 2 2
Reenec/RO 0 91 91
Conflito de competência 2 0 2
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Recursos Internos 0 369 369
TutCautAnt 1 0 1

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? Sim.

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? 2.126 recursos, considerando os agravos de 
instrumento em agravo de petição, agravos de instrumento em 
recurso ordinário, agravo de petição, recursos ordinários no rito 
sumaríssimo, recursos ordinários, reexames necessários em 
recursos ordinários e recursos internos.

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados).

Processo Data da distribuição do recurso
RO 0000446-90.2016.5 .06 .0182 13/09/2017, porém, retornou do TST 

para novo julgamento em 13/12/2018
RO 0001380-55.2017.5 .06 .0233 14/12/2018
RO 0002053-67.2016.5.06.0141 17/12/2018
RO 0000761-56.2014.5 .06 .0193 19/12/2018
RO 0000231-12.2016.5 .06 .0022 07/01/2019

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão.

Processo Data de conclusão
RO 0000512-85.2016.5.06.0371 16/01/2019
RO 0000180-91.2017.5 .06.0013 16/01/2019
RO 0001900-75.2015.5.06.0171 16/01/2019
RO 0000623-69.2017.5.06.0101 16/01/2019
ROPS 0000022-20.2018.5 .06.0007 17/01/2019

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta? Não.

4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 
publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? Os despachos, decisões e julgamentos são 
publicados pela Secretaria da Terceira Turma, em regra, na 
mesma semana em que são proferidos e, na maioria dos 
casos, 1 ou 2 dias após, quando não no mesmo dia.
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4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? Sim.

414.1.  Como é  feito o acompanhamento desses feitos? A
Secretaria da Terceira Turma acompanha os processos que 
saem em diligência ou para o MPT e devolvem ao Gabinete 
quando retornam ao TRT6. Os prazos das diligências feitas 
ao juízo de origem são acompanhados pelo Administrativo do 
Gabinete.

4 14 2 Quais as providências que são adotadas visando a 
devolução dos autos? Ultrapassados os prazos, faz-se 
contato telefônico em busca do cumprimento e devolução dos 
autos.

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere?
Sim.

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema?
Sim.

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações?
Sim.

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses?
Sim, em 101 recursos de processos eletrônicos e em 01 recurso de 
processo físico.

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador? Sim, quando são 
incluídos na pauta de julgamento.

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não. 
Todos os processos, ao serem encaminhados para a Secretaria da 
Turma para inclusão em pauta, apenas saem com minuta de voto 
pronta, inclusive a ementa.

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo?

4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição.

5. PLANTÃO
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Sim. Quantas vezes? Todas as vezes que foi
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convocado, totalizando 43 dias de convocação.

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? Convocação Regimental.

5.3. Houve substituições? Não. Qual o critério/motivação?

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? Não. Os 
processos que foram ajuizados não se enquadravam na hipótese 
de plantão. De que natureza? Quantas?

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões? Servidor que 
esteve de plantão junto com o Desembargador.

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões?
Marisa Lopes Dourado C. Lyra, Chstiane Machado Nascimento e 
Talita Rodrigues Mendonça. Quem os designava? O próprio 
Desembargador.

6. DA CONCLUSÃO
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 

prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções?

(/O l- --O
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R U Y S & M ftlE L  A. A V EN TU RA  
D esem bargador TRT 6 ' Região



Poder Judiciário

Corregedoria Nacional de Justiça

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Período: Correição ordinária TRT 6ª 21 a 25 de janeiro de 2019
Gabinete do(a) Desembargador(a): SERGIO TORRES TEIXEIRA
1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS

1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a):
Primeira Turma do TRT 6 e Tribunal Pleno

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 
Nomeado em 16/4/2013

1.3. Períodos  de  afastamento  (férias,  folgas  e/ou  licença)  nos
últimos 12 meses.
a) Férias: 19/2/2018 a 20/3/2018; 21/6/2018 a 20/7/2018
b) Licença: Nenhuma
c) Folga compensatória de plantão: Nenhuma

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
2.1. Quadro de Pessoal da unidade:

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total

9 3 1

2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade:
ÁREA Cargo Função
Gabinete Desembargador 2

CJ3
1

CJ1

2 FC

3 
5 FC

5
Total 3 7

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 

8 horas
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2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 –
CNJ) na unidade?

Sim. 

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 

7h30 às 17h 

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo?

8h às 17h 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO
3.1. Sistema eletrônico

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)?

PJE. 

3.1.2. O  (s)  sistema  (s)  eletrônico  (s)  atende  (m)
satisfatoriamente  a  demanda  quanto  à  presteza  e
celeridade?

Sim.

3.1.3. O  sistema  emite  relatórios  gerenciais  detalhados  que
possibilitam o controle estatístico?

Sim.

3.2. Organização do gabinete

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete?

     Sim.

3.2.2. A  metodologia  de  trabalho  difere  entre  eles?  De  que
forma?
Não.

3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos?
Há alguma diferenciação por matéria?

Sim.  Processos  de  competência  originária  são
reservados  aos ocupantes  de  CJ  3.  Além disso,  a  quantidade  e
complexidade de processos aumenta a medida em que a função
comissionada ou cargo de confiança aumenta.  
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3.2.4. Qual  a  organização  do  gabinete  para  análise  das
liminares?

 A  análise  é  feita  entre  os  ocupantes  de  CJ  3,
alternadamente.

3.2.5. Há  a  observância  dos  critérios  de  antiguidade  do
processo ou de tramitações prioritárias?

Sim.  Prioriza-se  os  mais  antigos,  os  decorrentes  de
doença  ocupacional,  acidente  de  trabalho  e  a  tramitação
preferencial para idosos.

3.2.6. Há  metas  de  produtividade  fixadas  para  cada  um  dos
servidores? É diferenciada para o teletrabalho?

     Sim,  há  metas.  As  metas  são  diferenciadas  para  os
servidores que fazem teletrabalho.

 

3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos
servidores do gabinete?

     Pela ocupante da CJ 1, que acompanha a produtividade
individual e o cumprimento das metas direcionada aos servidores.

3.2.8. Há  controle  mensal  do  acervo,  ou  seja,  de  processos
distribuídos em comparação com processos julgados e
baixados?

     Sim.

3.2.9. Há  controle  de  processos  sob  vista  regimental  de
desembargadores há mais de 20 dias,  sem que tenham
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento
(Resolução CNJ nº 215/2015)?

    Sim. Processos em vista regimental são analisados com
preferência aos demais.

3.2.10.Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete?
Somente o(a)  Desembargador(a),  ou os servidores tam-
bém atendem?

      Desembargador e assessores atendem.

3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados,
qual  o  critério  para  definição  de  qual  servidor  fará  o
atendimento? 
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Preferencialmente os ocupantes de CJ 3.

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da

unidade: 

Processos Físicos Eletrônicos Total
Acervo* 17 317 334
Distribuídos  nos  últimos  12
meses

102 1.908 2.010

Julgados  nos  últimos  12
meses

116 2.037 2.153

Conclusos ao Relator 120 2.433 2.553
Paralisados há mais  de 100
dias

N.A N.A N.A

Sobrestados 3 3 6

*  Considera-se  acervo  o  total  de  processos  e  recursos  sob  a  relatoria  do
Desembargador não finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os
não baixados que estejam em recurso especial e/ou extraordinário.

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da
unidade por classe:

Classe Acervo Conclusos
Distribuídos
nos últimos
12 meses

Julgados
nos últimos

12 meses

Paralisados
há mais de

100 dias
Sobrestados

AR 2 10 5 5 N.A. N.A.

AGR 4 11 11 10 N.A N.A

ED 51 364 364 425 N.A. N.A.

AP 33 214 174 175 N.A N.A

EXC SUSP 1 2 1 1 N.A. N.A.

MS 3 37 28 28 N.A N.A

RO 226 1.675 1.293 1.316 N.A. N.A.

ROPS 6 140 70 123 N.A N.A

AIAP 1 10 7 6 N.A. N.A.

AIRO 6 61 43 49 N.A N.A

AG 1 N.A 0 0 N.A. N.A.

CC N.A. 5 2 2 N.A N.A

DCG N.A 1 1 1 N.A. N.A.

TUTCAUTANT N.A. 5 1 1 N.A N.A

REEXAME NEC N.A 5 2 3 N.A. N.A.
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REXAME RO N.A. 13 6 6 N.A N.A

IUJ N.A N.A 1 1 N.A. N.A

RTORD 1 N.A 1 1 N.A N.A

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 48 HORAS.
4.3.1. Indicar  a  quantidade  e  o  número  dos  processos

pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de
conclusão. 

Processo Data de
conclusão

N.A

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e
recursos que não estão conclusos ao Relator: 

Situação Total
Na Secretaria da Câmara 107
Em diligência na origem 4
No Ministério Público 10
Na Defensoria Pública N.A.
Com advogado N.A.
Em outros gabinetes por força de
pedido de vista e revisão
Em admissibilidade de recurso de
revista e/ou extraordinário

4.5. Relacionar  todos os  processos  paralisados  há  mais  de  100
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa
situação e  o  local  (gabinete,  secretaria  judiciária,  Ministério
Público, órgão de origem etc.).

Nº do processo Quantidade de
dias

Local

N.A

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12
meses.

Classe Quantidade
AGR 11
AIAP 7
AIRO 43
AP 174
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AR 5
CC 2
DCG 1
ED 364
MS 28
REENEC 2
REENEC/RO 6
RO 1.293
ROPS 70
RTORD 1
TUCAUTANT 1
IUJ 1
EXC SUSP 1

4.7. Quantos  processos  foram  devolvidos  à  distribuição  por
prevenção,  incompetência  etc.?  Todos  foram  devidamente
baixados da relatoria do Desembargador? 

165 processos. Sim.

4.8. Indicar  por  classe  os  processos  julgados  nos  últimos  12
meses.

Classe Julgamento
monocrático

Julgamento
colegiado Total

AIRO 1 48 49
AP 2 173 175
AR 3 2 5 
DCG 1 N.A 1
ED 3 422 425
MS 17 11 28
RO 18 1.298 1.316
ROPS 2 121 123
TUCAUTANT 1 N.A 1
AGR N.A 10 10
AIAP N.A 6 6
REENEC/RO N.A 6 6
RTORD N.A 1 1
CC N.A 2 2
REENEC N.A. 3 3
IUJ N.A. 1 1
EXC SUSP N.A 1 1

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete?

Não.
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4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos
últimos 12 meses?

  
                    2.153 processos.

4.11. Indicar  os  5  processos  mais  antigos  nos  quais  o(a)
Desembargador(a)  é  relator(a)  (tomar  por  base  a  data  da
distribuição  do  processo  e/ou  recurso  e  excluir  os
sobrestados).

Processo Data da distribuição do recurso
0000269-74.2013.5.06.0007 31/05/2018
0001481-45.2017.5.06.0312 31/07/2018
0001420-50.2016.5.06.0143 26/09/2018
0000755-78.2016.5.06.0193 28/09/2018
000011-31.2017.5.06.01022 08/10/2018

4.12. Apresentar  os  5  processos  mais  antigos  por  data  de
conclusão.

Processo Data de conclusão
0001420-50.2016.5.06.0143 26/09/2018
0000755-78.2016.5.06.0193 28/09/2018
000011-31.2017.5.06.01022 08/10/2018
0000943-20.2016.5.06.0016 09/10/2018
0000838-71.2014.5.06.0191 12/10/2018

4.13. Há  processo  sem  minuta  de  voto  elaborada  remetido  para
inclusão em pauta? 

Não.

4.13.1.Há  processo  julgado  aguardando  a  remessa  para
publicação?  Há  quanto  tempo?  No  caso  de  sistema
eletrônico,  a  publicação  é  feita  pelo  próprio
desembargador  nos  despachos  e  decisões
monocráticas?

  Não há processo aguardando publicação. As publicações de
despachos e monocráticas nos processos eletrônicos são feitas
pelo  gabinete.  Nos  processos  físicos  são  todos  feitos  pela
secretaria da turma.

4.14. Há  controle  sobre  os  processos  remetidos  à  Secretaria
Cartorária/Secretaria  da  Câmara/Escrivanias,  ao  Ministério
Público/Defensoria  Pública/ao Juízo de  origem e com carga
para advogados? 
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      Sim, mas somente nos processos eletrônicos.

4.14.1.Como é feito o acompanhamento desses feitos?

     Pelos dados fornecidos pelo PJE.

4.14.2.Quais  as  providências  que  são  adotadas  visando  a
devolução dos autos?

    Intimação para a devolução dos autos.

4.15. Os  gabinetes  observam  as  peculiaridades  das  ações  civis
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 

           Sim.

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema?

         Não.

4.15.2. Há  algum  tipo  de  controle  no  julgamento  dessas
ações?

         Não.

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses?

                   Não.

4.17. Os  votos  elaborados  são  previamente  disponibilizados  aos
demais integrantes do órgão julgador? 

         
                  Sim.

4.18. Há  processo/recurso  julgado  aguardando  a  elaboração  do
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão?

         
                  Não.

4.18.1.Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo?
 
            N.A.

4.18.2.Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição.
   
            N.A
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5. PLANTÃO

5.1. O  Desembargador  participou  de  plantões  judiciários  nos
últimos 5 anos? Quantas vezes? 

   Sim.  Total  de 40 dias nos úitmos cinco anos,  conforme
descrito a seguir:
2014 – 8 dias (1 e2/02; 10 e 11/02; 16 e 17/08; 29 e 30/11);
2015 – 8 dias (31/1 e 1/02; 25 e 26/04; 25 e 26/07; 12 e 13/12);
2016 – 7 dias (23 e 24/04, 12,13 e 14/08, 5 e 6/11);
2017 – 9 dias (3 e 4/01, 12,13 e 14/04, 19 e 20/8,  5 e 6/11);
2018 – 6 dias ( 5 e 6/01, 7 e 8/4, 21 e 22/07);
2019 – 2 dias ( 5 e 6/01).

5.2. Como se  deu  a  sua  designação?  A pedido  ou  convocação
regimental?

     
             Convocação.

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação?
     
              Não.

5.4. Foram  concedidas  medidas  liminares  pelo  Desembargador
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza?
Quantas? 

    Sim. Apenas uma. No Mandado de Segurança n° 0000222-
82.2017.5.06.0000,  impetrado  em  13/4/2017,  às  11h35,  foi
impetrado  pelo  MUNICÍPIO  DO  RECIFE  e  pela  EMLURB  –
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO objetivando,  liminarmente,  a
reforma  da  decisão  interlocutória  que,  apreciando  tutela  de
urgência  em  sede  de  Ação  Declaratória,  autuada  sob  o  n°
0000475-98.2017.5.06.0023,  tornou  sem  efeito  tutela
anteriormente  concedida,  que  suspendia  os  efeitos  dos
Termos de Interdição lavrados pelo Ministério do Trabalho. Na
espécie,  foi  deferida  tutela  provisória  de  urgência,  para,
reformando o ato apontado como coator, restaurar os efeitos
da decisão proferida na Ação de n° 0000475-98.2017.5.06.0023,
em  8/4/2017,  que  suspendeu  os  efeitos  dos  Termos  de
Interdição  nºs  352586/001/2017  e  355500001/2017  com
aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos
ou decisões proferidas durante os plantões?

     Pelos assessores.
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5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões?
Quem os designava?

 Somente  os  ocupantes  de  CJ  3  acompanham  o
desembargador. Como são dois ocupantes de CJ 3, faz-se um rodízio.

6. DA CONCLUSÃO

6.1. Existe  alguma  sugestão  a  ser  feita  ou  informação  a  ser
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos
em futuras inspeções?

          Percebemos algumas incongruências nos dados fornecidos
pelo sistema e-gestão para o preenchimento dos quadros contidos
no item 4. Sendo assim, para as respostas ficarem mais próximas
da realidade usamos também de dados colhidos de anotações e
arquivos do gabinete. 
       Em futuras  inspeções,  acredito  que  um prazo  maior  nos
proporcione tempo hábil para confrontar os dados fornecidos pelo
sistema com aqueles decorrentes de nossas próprias anotações. O
que resultaria num resultado mais próximo da realidade.
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: 11/09/2018 a 31/12/2018 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a): Solange Moura de Andrade 

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a):  

Segunda Turma e Quarta Turma.  
 

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 
Período de 11/09/2018 aos dias atuais, como Desembargadora 
titular da unidade. 

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses. 
a) Férias: Período de 05/11/2018 a 04/12/2018. 
b) Licença: Não houve. 
c) Folga compensatória de plantão: Não houve. 

 
 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivo
s 

Sem 
vínculo 

Requisitad
os 

Terceirizad
os 

Estagiário
s 

Total 

10 0 0 0 2 12 

 
2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 2 CJ3 5 FC-5 
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1 CJ1 2 FC-3 

Total 3 7 

 
2.3. Qual a carga horária de trabalho?  

Quarenta horas semanais para os ocupantes de FC-5, CJ-1 e CJ3 
e trinta e cinco horas semanais para os demais. 
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade?  
   Sim. Um servidor. 
 

2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade?  
Das 07h30min às 17h00min.  

 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo?     

Das 07h30min às 17h00min.  
 

 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 

3.1. Sistema eletrônico 
 

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)?  
PJ-e, EJUS, SIAJ-2 e E-Gestão. 

 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade?  
Sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico?  
Sim. 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete?  
Sim. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma?  
Não. 

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria?  
Em relação aos processos de Turma, é realizada uma triagem 
com temas e níveis, e, em seguida, a assessoria procede à 
distribuição semanal dos mesmos entre os servidores. Os 
processos mais complexos são direcionados à assessoria, 
seguidos dos ocupantes de FC-5 e, por fim, dos que exercem 
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FC-03. Os processos com prazos mais exíguos, como ROS e 
AI, são direcionados ao servidor assim que recebidos pelo 
gabinete, mediante listagem. Os processos de Pleno, por seu 
turno, ficam concentrados na assessoria. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares?  
 As liminares são apreciadas pela assessoria, com prioridade, 
e posterior disponibilização para a Desembargadora para fins 
de revisão/correção. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias?  
 Sim. Todos os servidores são orientados a observar tais 
critérios, priorizando-se os processos que contenham esses 
indicativos/alertas. 

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho?  
 Sim, há metas de produtividade e diferenciação para o 
teletrabalho. A meta de produtividade é realizar, ao menos, a 
quantidade de processos recebidos, na semana, pelo servidor. 
Havendo diferença no quantitativo de processos direcionados 
a cada servidor, aquele que estiver em regime de teletrabalho 
recebe quantidade maior. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete?  
 O controle é feito pela assessoria, mediante envio semanal de 
e-mail pelos servidores, com o indicativo dos processos 
elaborados nesse período. 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 

distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados?  
Sim, no caso de processos eletrônicos, através da 
comparação entre as planilhas elaboradas pelo servidor 
responsável pela organização administrativa do Gabinete e os 
dados fornecidos pelo Sistema do PJ-e. Já em relação aos 
processos físicos, há livros próprios para registro de 
processos distribuídos e baixados. 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)?  
 Sim. O controle de processos com vista regimental é realizado 
semanalmente, antes das sessões de julgamento. 
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3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem?  

 Os advogados são, em regra, atendidos pelos assessores ou 
pela própria Desembargadora. Na ausência dos assessores, 
podem ser atendidos por outro servidor presente no Gabinete. 

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?  
Todos os assessores, estando disponíveis, podem realizar o            
atendimento dos advogados, sem distinção.  

 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo* 15** 422** 437 
Distribuídos nos últimos 12 
meses 

45 580 625 

Julgados nos últimos 12 
meses 

49 847 896 

Conclusos ao Relator 73 1516 1589 
Paralisados há mais de 100 
dias 

--- 24 24 

Sobrestados --- 3 3 

 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do 
Desembargador não finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os 
não baixados que estejam em recurso especial e/ou extraordinário. 
 
** Por orientação do setor de estatística, no quantitativo referente ao acervo, 
foram somados os processos que, por uma inconsistência do E-Gestão, ainda 
se encontravam, em 31/12/2018, em nome do Desembargador André Genn de 
Assunção Barros, anterior titular deste Gabinete, aposentado desde julho/2018, 
no total de 1 processo físico e 46 eletrônicos. 

 
4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 

unidade por classe: 
 

Classe Acervo Concluso
s 

Distribuí
dos nos 
últimos 

12 meses 

Julgados 
nos 

últimos 12 
meses 

Paralisad
os há 

mais de 
100 dias 

Sobrestados 

AR 4 8 3 1 --- --- 

DCG --- 1 1 1 --- --- 
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MS 7 33 4 9 --- --- 

RO 300 1139 431 650 24 2 

AP 31 161 64 67 --- --- 

ROS 17 127 20 69 --- --- 

AIAP --- 6 4 3 --- --- 

AIRO 5 38 18 23 --- --- 

ReeNec 5 5 5 --- --- --- 

ReeNecRO 1 5 2 2 --- --- 

ED 63 124 65 63 --- --- 

Ag 1 --- --- --- --- --- 

AgR 3 12 8 7 --- --- 

TutCautAnt --- 2 --- 1 --- --- 

CC --- 1 --- --- -- --- 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares?  
48 horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
Não há processos nessa situação. 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 
recursos que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Câmara 56 
Em diligência na origem 5 
No Ministério Público 10 
Na Defensoria Pública N.A. 
Com advogado N.A. 
Em outros gabinetes por força de 
pedido de vista e revisão 

--- 

Em admissibilidade de recurso de 
revista e/ou extraordinário 

--- 

 
4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 

dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 

Processo  Quantidade 
de dias 

0000005-81.2018.5.06.0201 102 
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0000092-97.2018.5.06.0181 103 
0000151-71.2018.5.06.0121 103 
0000174-09.2016.5.06.0017 108 
0000224-74.2017.5.06.0122 108 
0000264-17.2016.5.06.0017 109 
0000487-69.2017.5.06.0005 101 
0000491-61.2016.5.06.0193 103 
0000547-54.2017.5.06.0001 104 
0000607-67.2016.5.06.0193 101 
0000906-44.2017.5.06.0311 105 
0001078-85.2017.5.06.0181 109 
0001100-57.2017.5.06.0145 102 
0001198-93.2016.5.06.0010 104 
0001203-40.2015.5.06.0014 109 
0001254-75.2016.5.06.0221 107 
0001269-19.2017.5.06.0121 103 
0001319-41.2015.5.06.0145 103 
0001335-75.2016.5.06.0010 102 
0001629-14.2017.5.06.0004 102 
0001671-88.2016.5.06.0007 105 
0001706-33.2016.5.06.0012 110 
0001925-07.2016.5.06.0122 108 
0002000-46.2016.5.06.0122 108 

 
*Todos os processos acima relacionados encontram-se localizados 
no Gabinete. 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Quantidade 
AR 3 

DCG 1 
MS 4 
RO 431 
AP 64 

ROS 20 
AIAP 4 
AIRO 18 

ReeNec 5 
ROReeNec 2 

Ed 65 
AgR 8 

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador?  
O E-gestão não fornece essa informação. Entretanto, realizando 
consulta aos arquivos internos do gabinete, verificamos uma 
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estimativa de 30 (trinta) processos redistribuídos em virtude de 
suspeição, impedimento e prevenção de outro órgão julgador. 

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AIAP --- 3 3 
AIRO --- 23 23 

AP --- 67 67 
AR --- 1 1 

DCG --- 1 1 
MS 3 6 9 

ReeNecRO --- 2 2 
RO 18 632 650 

ROS 1 68 69 
TutCauAnt --- 1 1 

ED --- 63 63 
AgRg --- 7 7 

 
4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete?  

Não. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses?  
Nos últimos doze meses, foram julgados 896 processos. 

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 

Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000806-05.2015.5.06.0006 31/05/2018 
0001330-84.2015.5.06.0011 06/08/2018 
0000603-30.2016.5.06.0193 10/08/2018 
0001157-29.2016.5.06.0010 15/08/2018 
0000252-73.2017.5.06.0144 17/08/2018 

 
* Considerando que o E-Gestão não fornece essas informações, a 
relação acima foi elaborada tomando como base a data de 22/01/2019. 
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 
 

Processo Data de conclusão 
0000680-18.2016.5.06.0006 23/10/2018 
0000917-67.2017.5.06.0313 14/11/2018 
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0001336-36.2017.5.06.0233 05/12/2018 
0000024-82.2016.5.06.0193 17/12/2018 
0000195-10.2014.5.06.0193 18/12/2018 
 

* Considerando que o E-Gestão não fornece essas informações, a 
relação acima foi elaborada tomando como base a data de 22/01/2019. 

 
4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 

inclusão em pauta?  
Não. 

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas?  

 Não há processos nessa situação. As publicações são 
realizadas pelas Secretarias das Turmas ou do Pleno. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados?  
Sim. 
 

4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos?  
O controle dos processos físicos é realizado mediante registro 
em livro próprio. Já o acompanhamento dos processos 
eletrônicos é feito por meio do próprio sistema do PJ-e. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos?  
Contato telefônico ou via e-mail. 
 

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Sim.  
 

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema?       
Sim. Ambos. 

 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 

ações?  
Os assessores realizam o acompanhamento dessas ações, até 
a sua devida baixa e/ou arquivamento. 

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses?  
O E-gestão não fornece essa informação. Entretanto, realizando 
consulta aos arquivos internos do gabinete, verificamos uma 
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estimativa de 30 (trinta) processos redistribuídos em virtude de 
suspeição, impedimento e prevenção de outro órgão julgador. 
 

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  
Sim. Os físicos, por meio do sistema E-Jus e os eletrônicos, via PJ-
e. 
 

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão?  
Não. 
 

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo?  
N. A. 

 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição.  

N. A. 
 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes?  
Sim. Durante quatro dias (22 e 23/09/2018 e 22 e 23/12/2018). 
 

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental?  
Convocação regimental. 
 

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação?  
Não. 
 

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  
Não. 
 

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões?  
N.A. 
 

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava?  
Os servidores do gabinete ocupantes de cargo comissionado (CJ-1 
e CJ-3), mediante rodízio. 

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
 

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
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em futuras inspeções?  
Não. 
 

 
 

Considerando que o Desembargador André Genn de Assunção Barros foi 
titular desta Unidade Judiciária no período de Março/2001 a Julho/2018, 
quando se aposentou, serão respondidas, a seguir, as perguntas pertinentes. 

 
 

Período: 01/01/2018 a 16/07/2018 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a): André Genn de Assunção Barros 

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a):  

Quarta Turma.  
 

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:  
Março/2001 a Julho/2018. 

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses. 
a) Férias: Período de 03/04/2018 a 02/05/2018 
b) Licença: não houve. 
c) Folga compensatória de plantões: não houve. 
d) Folga compensatória de dias em que, embora em gozo de 

férias, compareceu a sessões de julgamento: 02/04/2018, 21 a 
25/05/2018, 28/05 a 01/06/2018, 04 a 08/06/2018, 11 a 
15/06/2018, 18 a 21/06/2018, 25 a 29/06/2018, 03 a 06/07/2018 
e 09 a 13/07/2018. 

 
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

Não se aplica. 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
Não se aplica. 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo* N.A. N.A. N.A. 
Distribuídos nos últimos 12 
meses 

40 1338 1378 

Julgados nos últimos 12 36 986 1022 
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meses 
Conclusos ao Relator 53 1574 1627 
Paralisados há mais de 100 
dias 

N.A. N.A. N.A. 

Sobrestados N.A. N.A. N.A. 

 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do 
Desembargador não finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os 
não baixados que estejam em recurso especial e/ou extraordinário. 

 
4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 

unidade por classe: 
 

Classe 
Distribuíd

os nos 
últimos 

12 meses 

Julgados 
nos 

últimos 
12 meses 

Conclusos 

AR 3 --- --- 
DCG --- --- --- 
MS 24 19 28 
RO 1036 709 1196 
AP 81 57 101 

ROS 48 47 92 
AIAP 5 3 7 
AIRO 31 28 45 

ReeNec 1 2 1 
ReeNecRO 6 7 12 

ED 136 141 136 
Ag --- --- --- 

AgR 6 6 6 
TutCautAnt --- 3 --- 

CC 1 --- 3 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares?  
Não se aplica. 

 
4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 

recursos que não estão conclusos ao Relator:  
Não se aplica. 

 
4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 

dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
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Público, órgão de origem etc.). 
Não se aplica. 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Quantidade 
AR 3 

DCG --- 
MS 24 
RO 1036 
AP 81 

ROS 48 
AIAP 5 
AIRO 31 

ReeNec 1 
ReeNecRO 6 

Ed 136 
AgR 6 
CC 1 

 
4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 

prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador?  
O E-gestão não fornece essa informação. Entretanto, realizando 
consulta aos arquivos internos do gabinete, verificamos uma 
estimativa de 10 (dez) processos redistribuídos em virtude de 
suspeição, impedimento e prevenção de outro órgão julgador. 
 

4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 
meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AIAP --- 3 3 
AIRO --- 28 28 
AP 1 56 57 
AR --- --- --- 

DCG --- --- --- 
MS 7 12 19 

ReeNecRO --- 7 7 
ReeNec --- 2 2 

RO 19 690 709 
ROS 1 46 47 

TutCauAnt --- 3 3 
ED 1 140 141 

AgRg --- 6 6 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
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Não se aplica. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? 
Nos últimos doze meses, foram julgados 1022 processos. 

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 

Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 
Não se aplica. 

 
4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 

conclusão. 
Não se aplica. 

 
4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 

inclusão em pauta?  
Não se aplica. 

 
4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 

Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? 
Não se aplica. 
 

4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 
públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Não se aplica.  

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 

quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
O E-gestão não fornece essa informação. Entretanto, realizando 
consulta aos arquivos internos do gabinete, verificamos uma 
estimativa de 10 (dez) processos redistribuídos em virtude de 
suspeição, impedimento e prevenção de outro órgão julgador. 
 

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  
Não se aplica. 

 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 

voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? 
Não se aplica. 

 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes?  
Sim, num total de 25 dias, sendo: 2 dias em 2014 (22 e 23/03), 10 
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dias em 2016 (16 e 17/01, 12 e 13/03, 23 e 24/06, 01 e 02/10, 20 e 
21/12), 9 dias em 2017 (27 e 28/02, 01/03, 03 e 04/06, 16 e 17/09 e 
20 e 21/12) e 4 dias em 2018 (24 e 25/02 e 26 e 27/05). 
 

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental?  
Convocação regimental. 
 

5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação?  
Não. 
 

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos 
plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  
Não. 
 

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões?  
Pelo assessor designado para acompanhar o Desembargador. 
 

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava?  
Os servidores do gabinete ocupantes do cargo comissionado CJ-
03, mediante rodízio. 

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 

prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções?  
Não. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: até 31.12.2018 
 
Gabinete do(a) Desembargador(a):  GABINETE VAGO 

 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 

Gabinete Vago, com vinculação à 1ª Turma. 
 

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 
Gabinete Vago. Não há Desembargador (a) designado. 

 A Juíza Maria do Carmo Varejão Richlin foi convocada para atuar 

junto a este Gabinete no período de 29.12.2018 a 26.02.2019. 

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos 

últimos 12 meses.  

a) Férias: 

b) Licença:  

c) Folga compensatória de plantão: 

 

 Gabinete Vago. Não há Desembargador (a) designado. 

 

2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

10    01 11 
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2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 

ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 03 06 

Total 03 06 

 
 

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 
- 08 horas diárias ocupantes de FC. 
 - Mais de 08 horas diárias ocupantes de CJ. 
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – 
CNJ) na unidade? NÃO 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 07 às 

17h. 
 

2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 08 às 17h. 
 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
3.1. Sistema eletrônico 

 
3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? PJE 
 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) 

satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e 
celeridade? Geralmente, sim. 

 
3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 

possibilitam o controle estatístico? Sim. 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? Sim. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que 
forma? Difere-se pela utilização de sistemas para execução 
das tarefas. Processo Físico – utiliza-se o sistema SIAJ-2ª 
Instância. Processo Eletrônico – utiliza-se o sistema PJE. 

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? 

Há alguma diferenciação por matéria? Procura-se distribuir, 
entre os encarregados para elaboração das minutas, por 
complexidade de matérias, precedentes do gabinete e 
entendimentos já sedimentados do (a) julgador (a) e da Turma 
que o (a) mesmo (a) integra, objetivando empregar maior 
celeridade na sugestão dos votos, sem perder a qualidade. 
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3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das 

liminares? A assessoria, além de outras atribuições 
peculiares ao cargo, cuida da análise das minutas de 
liminares. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do 

processo ou de tramitações prioritárias? Procura-se 
sempre observar aspectos relacionados à antiguidade do 
processo e tramitações prioritárias. 

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos 

servidores? É diferenciada para o teletrabalho? Adota-se 
estipulação de metas, entretanto, em face da característica de 
ser um Gabinete Vago, da rotatividade e escassez de 
servidores, dificuldades existem. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 

servidores do gabinete? Pela assessoria. 
 

3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos 
distribuídos em comparação com processos julgados e 
baixados? Sim, há controle mensal do acervo. 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham 
sido restituídos à mesa para continuidade de julgamento 
(Resolução CNJ nº 215/2015)? Sim. 
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores 
também atendem? Os advogados são recebidos, 
inicialmente, pela assessoria. Há o cuidado, pela assessoria, 
em realizar abordagem inicial a fim de averiguar se é caso da 
entrega de memoriais, ou tratar de processo específico ou 
outro assunto relacionado a ser despachado diretamente junto 
ao (à) magistrado (a), se assim desejar o causídico. Não há 
necessidade de agendamento. 

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, 

qual o critério para definição de qual servidor fará o 
atendimento?  Vide resposta anterior. Os advogados são 
recebidos pelos servidores integrantes da assessoria. 

 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da 

unidade:  
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Processos  Eletrônicos + 
Físicos 

Total 

Acervo* 567 567 
Distribuídos nos últimos 12 meses 2.061 2.061 
Julgados nos últimos 12 meses 1.746 1.746 
Conclusos ao Relator - - 
Paralisados há mais de 100 dias 47 47 
Sobrestados 03 03 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em 
recurso especial e/ou extraordinário. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da 
unidade por classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses 

Julgados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

RO 432 -  1159 45 03 

ROS 15 -  143 0 0 

AR 3 -  2 0 0 

AIAP 1 -  11 0 0 

AIRO 5 -  41 0 0 

AP 48  -  85 4 0 

CC 01 -  0 0 0 

MS 10 -  39 0 0 

Reenec/RO e Reenec 2 -  8 0 0 

TutCautAnt 1 -  1 0 0 

ED 43  -  246 0 0 

Ag 1 -  0 0 0 

Agr 1 -  10 0 0 

Rtord 0 -  1  0 0 

 
 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 
 
48 (quarenta e oito) horas. 
 

4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos 
pendentes de exame de liminar, com a respectiva data de 
conclusão.  
 
Não há processos pendentes de exame liminar. 
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4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e 

recursos que não estão conclusos ao Relator:  
 

Situação Total 
Na Secretaria da Câmara 98 
Em diligência na origem 14 
No Ministério Público 31 
Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

0 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

0 

 
 

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 
dias, indicando o número de dias em que se encontram nessa 
situação e o local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério 
Público, órgão de origem etc.). 
 
 

Processo Classe Dias após o início da 
pendência com o relator LOCAL 

0000013-04.2018.5.06.0413 RO 102 GABINETE 

0000047-23.2015.5.06.0012 RO 118 GABINETE 

0000050-59.2016.5.06.0103 RO 119 GABINETE 

0000085-23.2015.5.06.0016 RO 119 GABINETE 

0000183-22.2017.5.06.0312 RO 138 GABINETE 

0000216-69.2017.5.06.0002 RO 109 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000231-35.2018.5.06.0121 RO 103 GABINETE 

0000275-76.2016.5.06.0007 RO 101 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0000288-09.2017.5.06.0341 RO 117 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000295-55.2013.5.06.0142 RO 125 GABINETE 

0000299-47.2017.5.06.0144 RO 123 GABINETE 

0000333-52.2016.5.06.0016 RO 130 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000334-68.2015.5.06.0017 RO 118 GABINETE 

0000369-16.2015.5.06.0021 RO 104 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000455-58.2013.5.06.0020 AP 118 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0000527-16.2015.5.06.0007 RO 129 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000546-60.2017.5.06.0101 RO 119 GABINETE 

0000585-85.2016.5.06.0103 RO 117 GABINETE 

0000598-71.2016.5.06.0172 RO 136 GABINETE 
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0000639-72.2016.5.06.0193 RO 129 GABINETE 

0000664-75.2017.5.06.0282 RO 125 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000722-91.2017.5.06.0019 RO 112 GABINETE 

0000765-04.2018.5.06.0242 RO 105 GABINETE 

0000783-74.2015.5.06.0292 AP 122 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0000885-74.2016.5.06.0191 RO 135 
AGUARDANDO PRAZO NO 

GABINETE 

0000895-26.2014.5.06.0018 RO 129 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0000955-28.2015.5.06.0191 RO 102 
AGUARDANDO PRAZO NO 

GABINETE 

0000975-19.2015.5.06.0191 RO 119 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0001039-80.2017.5.06.0313 RO 104 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0001041-93.2016.5.06.0019 RO 104 
GUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0001057-22.2017.5.06.0016 RO 131 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0001099-44.2016.5.06.0004 RO 122 GABINETE 

0001112-35.2015.5.06.0018 RO 122 GABINETE 

0001145-67.2015.5.06.0004 RO 124 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0001148-50.2016.5.06.0145 RO 109 GABINETE 

0001187-56.2014.5.06.0003 RO 118 
AGUARDANDO PRAZO NO 

GABINETE 

0001280-59.2017.5.06.0182 RO 130 
AGUARDANDO SESSÃO DE 

JULGAMENTO 

0001292-08.2016.5.06.0312 RO 122 GABINETE 

0001426-23.2015.5.06.0004 RO 121 GABINETE 

0001429-75.2016.5.06.0122 RO 111 GABINETE 

0001464-50.2016.5.06.0311 RO 108 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 

0001489-11.2016.5.06.0005 RO 101 GABINETE 

0001522-10.2016.5.06.0002 RO 113 GABINETE 

0001538-44.2015.5.06.0019 RO 119 GABINETE 

0001671-34.2015.5.06.0004 RO 122 GABINETE 

0001868-17.2016.5.06.0145 RO 130 GABINETE 

0002194-34.2017.5.06.0341 RO 118 
AGUARDANDO INCLUSÃO EM 

PAUTA 
 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 
meses. 
 
Desembargadora Valéria Gondim Sampaio  
 

Classe Quantidade 
AIAP 13 
AIRO 40 
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AP 136 
Reexame Necessário 2 

Reexame Necessário / RO 5 
Recurso Ordinário 1.449 

Recurso Ordinário – ROPS 76 
AgR 4 
ED 127 

TOTAL 1.721 
  

Ação Rescisória 5 
Conflito de Competência 2 
Mandado de Segurança 36 

Ação Trabalhista 1 
Tutela Cautelar 1 

TOTAL 45 
 
 
Juiz Convocado Ibrahim Alves Filho 
 

Classe Quantidade 
AIAP 1 
AIRO 1 
AP 18 

Reexame Necessário 0 
Reexame Necessário / RO 0 

Recurso Ordinário 4 
Recurso Ordinário – ROPS 0 

AgR 3 
ED 104 

TOTAL 131 
  

Ação Rescisória 0 
Conflito de Competência 0 
Mandado de Segurança 1 

Ação Trabalhista 0 
Tutela Cautelar 0 

TOTAL 1 
 
Juiz Convocada Maria de Betânia Silveira Vilela 
 

Classe Quantidade 
AIAP 1 
AIRO 0 
AP 6 

Reexame Necessário 0 
Reexame Necessário / RO 0 

Recurso Ordinário 3 
Recurso Ordinário – ROPS 0 

ED 22 
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TOTAL 32 
  

Ação Rescisória 0 
Conflito de Competência 0 
Mandado de Segurança 0 

Ação Trabalhista 0 
Tutela Cautelar 0 

TOTAL 0 
 
 

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por 
prevenção, incompetência etc.? Todos foram devidamente 
baixados da relatoria do Desembargador? 
 
144. Sim.  

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 

meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

AIAP 0 11 11 
AIRO 3 38 41 

AP 2 83 85 
AR 0 2 2 
MS 22 17 39 

ReeNec 0 4 4 
ReeNec / RO 0 4 4 

RO 11 1.148 1.159 
ROPS 0 143 143 

TutCautAnt 0 1 1 
RTOrd 1 0 1 

ED 1 245 246 
AgR 10 0 10 

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
 

Não. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos 
últimos 12 meses? 
 
1) Ações originárias: 43 
2) Recursos: 1.447 
3) Recursos internos: 256 

 
TOTAL: 1.746 
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4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) 
Desembargador(a) é relator(a) (tomar por base a data da 
distribuição do processo e/ou recurso e excluir os 
sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000183-22.2017.5.06.0312 RO 14/08/2018 
 

0000598-71.2016.5.06.0172 RO 17/08/2018 

0001057-22.2017.5.06.0016 RO 22/08/2016 
 

0080300-29.2009.5.06.0005 RO 
 

24/08/2018 
 

0000315-69.2013.5.06.0005 RO 
 

24/08/2018 
 
 

4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de 
conclusão. 
 
Os mesmos. 
 

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para 
inclusão em pauta?  
 
Não. 

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para 

publicação? Há quanto tempo? No caso de sistema 
eletrônico, a publicação é feita pelo próprio 
desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? 
 
Não. Desde 01.01.2019, a publicação de despachos e 
decisões monocráticas passou a ser feita pelo Gabinete. 
 

4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga 
para advogados? 
 
Sim. Pelo próprio servidor designado responsável. 
 

4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? 
 

Vide resposta anterior. 
 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a 

devolução dos autos? 
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O servidor designado responsável entra em contato com o setor. 

 
4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis 

públicas e ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 
Sim. 
 

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
Não. Assim que observada pelo servidor a nomenclatura diferente, 
a ação é priorizada. 

 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas 

ações? 
 

Pelo próprio servidor designado responsável. 
 

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 
Nenhum. 
 

4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos 
demais integrantes do órgão julgador?  

 
Sim. 
 

4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do 
voto, voto-vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? 

 
Não. 
 

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
 

... 
 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 
... 

 
 

5. PLANTÃO 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos 

últimos 5 anos? Quantas vezes?  
 
Gabinete Vago, sem designação de Desembargador. O plantão foi 
realizado por Juiz, à época convocado. 
 

5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação 
regimental? 
 
Vide resposta anterior. 
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5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? 

 
Vide resposta anterior. 
 

5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador 
nos plantões judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? 
Quantas?  
 
Vide resposta anterior. 
 

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos 
ou decisões proferidas durante os plantões? 
 
O assessor de plantão escalado junto com o Desembargador ou 
Juiz Convocado. 
 

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? 
Quem os designava? 

 
Rodízio entre os assessores do Gabinete. 

 
6. DA CONCLUSÃO 

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser 
prestada que tenha importância para a melhoria dos trabalhos 
em futuras inspeções? 

 
Não. 

Anexo 25 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JANEIRO DE 2019
2651/2019 - Segunda-feira, 28 de Janeiro  de 2019 Tribunal Superior do Trabalho 11



 
Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 
 
 

Período: 21.01.2019 a 25.01.2019  
 

Gabinete do Desembargador: Valdir José Silva de Carvalho 
 
Período avaliado: 01.01.2018 a 31.12.2018 

 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS 
 

1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 

 
O Desembargador Vice-Presidente não integra órgão fracionário.   

 
1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete:  

 
16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses.  

 
1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos últimos 12 

meses 

 
a) Férias:  02.05.2018 a 31.05.2018 

                  05.11.2018 a 04.12.2018  

b) Licença: não usufruiu  

c) Folga compensatória de plantão: No Tribunal, o Desembargador 

só tem direito à compensação quando acionado no plantão. Nos 

últimos 24 (vinte e quatro) meses, não participei da escala de 

plantão judicial por integrar a administração na condição de Vice-

Presidente.  
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2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

Efetivos Sem vínculo Requisitados Terceirizados Estagiários Total 

09 -- 02 -- -- 11 

 

2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
ÁREA Cargo Função 

Gabinete Desembargador 02 CJ3 

01 CJ1 

02 FC-03 

05 FC-05 

Total   03  07 

 
 * Existe um servidor lotado sem função comissionada. 
** Dentre as funções comissionadas, uma FC-03 é destinada ao motorista do 

Gabinete.   
    

2.3. Qual a carga horária de trabalho? 
 
08 (oito) horas diárias para os ocupantes de cargos de 
assessoramento, bem como função comissionada igual ou 
superior a FC-04; 
07 (sete) horas efetivas para os demais servidores, nos termos da 
RA-TRT-01/2010. 
 

2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 
unidade?    
 

Sim, em regime parcial, entre 01 (um) e 02 (dois) dias por          
semana, com acréscimo de 20% na carga de trabalho. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 

 
07:30h às 17:00h, nos termos da RA-TRT-06/2016. 

 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 

 
08:00h às 17:00h. 

 
3. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

3.1. Sistema eletrônico 
 

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
 
Sistema Pje 
Sistema SIAJ2/E-JUS 
E-Gestão 
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3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) satisfatoriamente a 

demanda quanto à presteza e celeridade?  
 

Sim, apesar das deficiências de ordem processual no 
sistema PJe.  

 
 

3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que 
possibilitam o controle estatístico? Sim.  
 
 

3.2. Organização do gabinete 
 

3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? 
 
Tramitam no Gabinete processos físicos e eletrônicos. No 
momento, existem apenas processos eletrônicos em 
tramitação. 
 

3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? 
 
Sim, de acordo com o respectivo sistema eletrônico de 
trabalho (PJe – processos eletrônicos /SIAJ2 – processos 
físicos).  

 
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? Há 

alguma diferenciação por matéria? 
 

Os processos são distribuídos, semanalmente, por 
diferenciação de matéria, a fim de promover a celeridade na 
tramitação no Gabinete. Os processos de competência 
originária do Tribunal são prontamente distribuídos aos 
Assessores. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das liminares? 
 

Os processos com pedidos liminares são submetidos à 
análise do Relator e despachados no prazo de 24 horas.   

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do processo ou de 

tramitações prioritárias? 
 

Sim. No Gabinete, os processos são organizados e 
movimentados segundo a ordem cronológica, nos termos do 
artigo 12 do CPC, salvo quando existentes processos com 
prioridade de tramitação, de acordo com as disposições 
contidas no artigo 1.048 do CPC.  
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3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos servidores? 
É diferenciada para o teletrabalho? 
 
Sim. As metas de produtividade são fixadas de acordo com 
as funções exercidas pelos servidores, sendo majoradas para 
aqueles que exercem suas atribuições na modalidade de 
teletrabalho, ainda que parcial, caso do Gabinete, nos termos 
da RA-TRT-05/2016. 

 
 

3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos 
servidores do gabinete? 

 
O controle de produtividade dos servidores do Gabinete é 
realizado, semanalmente, pela assessoria, levando-se em 
consideração o número de processos distribuídos e 
conclusos ao Relator. 
 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos distribuídos 

em comparação com processos julgados e baixados? 
 
Existe controle, no Gabinete, dos processos distribuídos e 
julgados. Os processos baixados são controlados pelas 
Secretarias das Turmas e do Tribunal Pleno.  
 

 
3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de 

desembargadores há mais de 20 dias, sem que tenham sido 
restituídos à mesa para continuidade de julgamento (Resolução 
CNJ nº 215/2015)? 
 
Sim.  Este controle é realizado pelos assessores do Gabinete 
e pelas Secretarias da Turma e do Tribunal Pleno. O 
Regimento Interno deste Regional, em seu artigo 87, § 2º, 
estabelece que “Não devolvido o processo no prazo, nem 
solicitada expressamente a prorrogação deste pelo 
desembargador, o presidente do órgão julgador fará a requisição 
para julgamento na sessão subsequente, com publicação na pauta 
em que houver a inclusão.” O Gabinete sempre devolveu os 
processos com vista regimental para inclusão na sessão seguinte. 
 

3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? 
Somente o(a) Desembargador(a), ou os servidores também 
atendem? 
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Os advogados são atendidos no Gabinete tanto pelos 
assessores quanto pelo Desembargador, sem ser necessário 
marcar audiência.  

 
3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, qual o 

critério para definição de qual servidor fará o atendimento?  
 
O atendimento aos advogados é feito pelos assessores. 
 
 

4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS 
 
 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da unidade:  

 
Processos  Físicos Eletrônicos Total 

Acervo*          08      ** 15 23 
Distribuídos nos últimos 12 meses          04          51 55 
Julgados nos últimos 12 meses          37          78           115  
Conclusos ao Relator          ---         ---             --- 
Paralisados há mais de 100 dias          ---         ---             --- 
Sobrestados          08         ---             08 
 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em recurso 
especial e/ou extraordinário. 
**15 processos em diligência, sendo 12 Processos na Secretaria do Pleno aguardando prazo; 02 
processos no Ministério Publico do Trabalho e 01 (um) processo na vara de origem. 

 
 

4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da unidade por 
classe: 

 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 

12 meses 

Julgados 
nos últimos 

12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 
Sobrestados 

 Recurso Ordinário  08 --- 03 47 --- 08 

 Mandado de Segurança 14 --- 31 44 --- --- 

 Ação Rescisória 01 --- 02 03 --- --- 

 Conflito de Competência --- --- 03 03 --- --- 

 Agravo Regimental --- --- 03 03 --- --- 

 Embargos Declaratórios --- --- 13 15 --- --- 

 TOTAL 23 --- 55 115 --- 08 

 
 

4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 
  
        O prazo médio para análise de liminares no Gabinete é de 24 horas.              
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4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos pendentes de 
exame de liminar, com a respectiva data de conclusão.  
 
Inexistem processos pendentes de exame de liminar. 
 
 
 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e recursos 
que não estão conclusos ao Relator:  

 
Situação Total 

Na Secretaria da Câmara 12 
Em diligência na origem       01 
No Ministério Público       02 
Na Defensoria Pública --- 
Com advogado --- 
Em outros gabinetes por força de pedido 
de vista e revisão 

 
--- 

Em admissibilidade de recurso de revista 
e/ou extraordinário 

* 
NI 

 
* NI - não informado. Dados indisponíveis no sistema E-GESTÃO. 
(Consulta realizada em 23.01.2019) 
  

4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 dias, 
indicando o número de dias em que se encontram nessa situação e o 
local (gabinete, secretaria judiciária, Ministério Público, órgão de origem 
etc.). 

 
Inexistem processos paralisados há mais de 100 dias no Gabinete. 

 
 

4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 meses. 
 

Classe Quantidade 
Mandado de Segurança 31 
Ação Rescisória            02     
Conflito de Competência            03 
Agravo Regimental            03 
Embargos Declaratórios            13 
Recurso Ordinário            03 
TOTAL            55   

 
* O Vice-Presidente não participa da distribuição ordinária, participando, 
apenas, da distribuição dos processos de competência originária do Tribunal 
Pleno (art. 20, § 8º, do Regimento Interno deste Regional).  
 

4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por prevenção, 
incompetência etc.? Todos foram devidamente baixados da relatoria do 
Desembargador? 

  
O sistema E-GESTÃO não disponibiliza esse dado.  
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4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 meses. 
 

Classe Julgamento 
monocrático 

Julgamento 
colegiado Total 

Recurso Ordinário 01 46 47 
Mandado de Segurança              19             25            44 
Ação Rescisória              ---             03            03 
Conflito de Competência              ---             03            03 
Agravo Regimental              ---             03            03 
Embargos Declaratórios              04             11            15 
TOTAL              24             91           115 

 
 

4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 
 

Não. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos últimos 12 
meses? 
 
Nos últimos 12 meses, foram baixados 106 (cento e seis) recursos 
do acervo. 

 
 

4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) Desembargador(a) é 
relator(a) (tomar por base a data da distribuição do processo e/ou 
recurso e excluir os sobrestados). 

 
 

Processo Data de distribuição do recurso 
MS-0000610-48.2018.5.06.0000 Processo distribuído em 28.09.2018.. 

Remetido ao Ministério Público do Trabalho 
para emissão de parecer  

MS-0000657-22.2018.5.06.0000 Processo distribuído em 19.10.2018. 
Remetido ao Ministério Público do Trabalho 
para emissão de  parecer 

MS-0000681-50.2018.5.06.0000 Processo distribuído em 29.10.2018. 
Aguardando prazo na Secretaria do Tribunal 
Pleno de intimação do acórdão proferido no 
julgamento do Agravo Regimental  

AR-0000760-29.2018.5.06.0000 Processo distribuído em 03.12.2018. 
Aguardando prazo na Secretaria do Tribunal 
Pleno de notificação de liminar deferida,.  

MS-0000774-13.2018.5.06.0000 Processo distribuído em 03.12.2018.. 
Aguardando informações da autoridade 
apontada como coatora 
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4.12. Apresentar os 5 processos mais antigos por data de conclusão. 

 
Inexistem processos conclusos para o Desembargador. 
 

 
 

4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para inclusão em 
pauta?  Não.    

 
4.13.1. Há processo julgado aguardando a remessa para publicação? Há 

quanto tempo? No caso de sistema eletrônico, a publicação é 
feita pelo próprio desembargador nos despachos e decisões 
monocráticas? 

   
Inexistem processos julgados aguardando a remessa para 
publicação. 
  
No caso de sistema eletrônico, a publicação é feita pelas 
secretarias da Turma e do Pleno. 

 
4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 

Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga para 
advogados? 

 
Sim. Nesses casos, o controle interno é feito de forma manual, uma 
vez que o PJ-e não emite formato de gerenciamento. 

 
4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? 
   
O acompanhamento é feito pela assessoria do Gabinete e pelas 
Secretarias das Turmas e do Pleno. 

 
 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando à devolução dos 

autos? 
 
O Desembargador determina a notificação para devolução do 
processo com carga para as partes/advogado e Ministério Público.    
 

 
4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis públicas e 

ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? Sim.  
 

4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 
 

Nos processos eletrônicos, existem alertas específicos.                
 

4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações? 
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                Sim.  Tais ações têm prioridade de pauta. 
 

 
4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em quantos 

recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 
 

Nos últimos 12 (doze) meses, declarei o meu impedimento, como 
relator, em 02 (duas) ações de competência originária do Tribunal 
Pleno.  
 

 
4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos demais 

integrantes do órgão julgador? Sim. 
 

 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do voto, voto-

vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? Não.  
 

4.18.1. Em caso positivo, quantos processos e há quanto tempo? 
 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

 
 

 
5. PLANTÃO 
 
 
5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos últimos 5 anos? 

Quantas vezes?  
 

Sim. Nos últimos 5 (cinco) anos, o Desembargador participou de 25 
(vinte e cinco) plantões judiciários, no período de 01.01.2014 a 
janeiro/2017.   

 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação regimental? 

 
A designação obedece lista rodiziária, observada a ordem de 
antiguidade, excluídos os membros da direção do Tribunal. 

 
5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? Não. 

 
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos plantões 

judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? Quantas?  
 

Não.   
 

5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos ou 
decisões proferidas durante os plantões? 
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Pelo assessor do Gabinete do Desembargador designado para 
participar do plantão.  

 
 

5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? Quem os 
designava? 

 
As assessoras do Gabinete Geórgia Leal de Carvalho Rocha, 
Verônica Maria Moura de Souza e Vânia Maria Schwambach Pessoa 
de Carvalho, designadas pelo Desembargador, obedecendo lista 
rodiziária.  

 
 

6. DA CONCLUSÃO 
 
6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser prestada que 

tenha importância para a melhoria dos trabalhos em futuras inspeções? 
 

Sugiro que a inspeção seja feita anualmente, na mesma data para 
todos os tribunais, a partir do mês de fevereiro, tendo por base o 
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior, e 
comunicada aos Tribunais com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 
antecedência. 
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Poder Judiciário 

Corregedoria Nacional de Justiça 

INSPEÇÃO NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO 

 

Período:  
 

R. 01/01/2018 a 31/12/2018. 
 

Gabinete do(a) Desembargador(a): 
 
R. Virgínia Malta Canavarro. 
 

1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS: 
 
1.1. Órgãos fracionários integrados pelo(a) Desembargador(a): 

 
R. Terceira Turma. 
 

1.2. Tempo de exercício do (a) Desembargador (a) no gabinete: 
 
R. A partir de 26/02/2002. 
 

1.3. Períodos de afastamento (férias, folgas e/ou licença) nos últimos 12 
meses. 

 
a) Férias: 25/06/2018 a 24/07/2018; 03/09/2018 a 02/10/2018. 
b) Licença: 23/01/2018 a 26/01/2018; 21/02/2018 a 23/02/2018; 
05/11/2018 a 06/11/2018. 
c) Folga compensatória de plantão: 08/01/2018 a 10/01/2018; 16/08/2018 
a 17/08/2018. 
d) Afastamento autorizado: 29/11/2018 a 30/11/2018. 

 
2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO: 

 
2.1. Quadro de Pessoal da unidade: 

 
Efetivos Sem 

vínculo 
Requisitados Terceirizados Estagiários Removido Total 

9 0 1 0 0 1 11 
 

2.2. Cargos e Funções comissionadas em atividade: 
 

Área Cargos Funções 
Gabinete Desembargador CJ-3 CJ-1 FC-5 FC-3 
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 2 1 5 2 
Subtotal 3 7 
Total 10 

 
2.3. Qual a carga horária de trabalho?  

 
R. 40 horas semanais. 

 
2.4. Há servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227 – CNJ) na 
unidade? 

 
R. Sim. 

 
2.5. Qual o horário de funcionamento interno da unidade? 

 
R. Das 07h30 às 17h00 horas. 

 
2.6. Qual o horário de atendimento ao público externo? 

 
R. Das 07h30 às 15h30 horas. 
 

3. METODOLOGIA DE TRABALHO: 
 

3.1. Sistema eletrônico: 
 

3.1.1. Qual (is) o (s) sistema (s) eletrônico (s) utilizado (s)? 
 

R. Processo Judicial Eletrônico da 2ª Instância (Pje-JT – 2º Grau). 
 
3.1.2. O (s) sistema (s) eletrônico (s) atende (m) satisfatoriamente a demanda 
quanto à presteza e celeridade? 
 

R. Sim. 
 

3.1.3. O sistema emite relatórios gerenciais detalhados que possibilitam o 
controle estatístico? 

 
R. Não. Relatórios são enviados semanalmente pela Seção de Gestão 
Negocial dos Sistemas Pje-JT/e-Gestão e complementados manualmente 
pela Assessoria/Chefia de Gabinete. 

 
3.2. Organização do gabinete: 

 
3.2.1. Há processos físicos e eletrônicos no gabinete? 

 
R. Sim. 

 
3.2.2. A metodologia de trabalho difere entre eles? De que forma? 

 
R. Apenas as diferenças inerentes ao ambiente (físico e eletrônico) e aos 
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sistemas em que tramitam.  
3.2.3. Qual o método de distribuição dos processos e recursos? Há alguma 
diferenciação por matéria? 

 
R. A distribuição dos recursos é realizada semanalmente, entre todos os 
servidores, levando em conta o cargo/função gratificada exercida e o grau 
de complexidade das matérias objeto dos recursos. Já as ações originárias 
são distribuídas apenas para as Assessoras e a Chefe de Gabinete, 
mediante rodízio. 

 
3.2.4. Qual a organização do gabinete para análise das liminares? 

 
R. As liminares são distribuídas de imediato às Assessoras e Chefe de 
Gabinete, que fazem rodízio na confecção das minutas. 

 
3.2.5. Há a observância dos critérios de antiguidade do processo ou de 
tramitações prioritárias? 

 
R. Sim. 

 
3.2.6. Há metas de produtividade fixadas para cada um dos servidores? É 
diferenciada para o teletrabalho? 

 
R. Sim. A produção semanal deve ser equivalente à distribuição, podendo 
ser maior, quando há saldo de semanas anteriores. Os servidores em 
regime de teletrabalho recebem 1 processo a mais na distribuição semanal. 

 
3.2.7. Como e por quem é feito o controle da produtividade dos servidores 
do gabinete? 

 
R. O controle da produtividade é feito semanalmente, com base na planilha 
enviada pela Seção de Gestão Negocial dos Sistemas Pje-JT/e-Gestão, que 
é complementada manualmente pela Assessora/Chefe de Gabinete. 

 
3.2.8. Há controle mensal do acervo, ou seja, de processos distribuídos em 
comparação com processos julgados e baixados? 

 
R. Não, apenas é feito controle dos prazos dos recursos ainda não liberados 
para inclusão em pauta.. 
 

3.2.9. Há controle de processos sob vista regimental de desembargadores 
há mais de 20 dias, sem que tenham sido restituídos à mesa para 
continuidade de julgamento (Resolução CNJ nº 215/2015)? 

 
R Sim. 

 
3.2.10. Como é feito o atendimento aos advogados no gabinete? Somente 
o(a) Desembargador(a), ou os servidores também atendem? 
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R. Os advogados podem ser atendidos pela Desembargadora ou pela 
Assessora/Chefe de Gabinete. 
 

3.2.11. Caso os servidores façam o atendimento aos advogados, qual o 
critério para definição de qual servidor fará o atendimento?  

 
R. Apenas a Assessora e Chefe de Gabinete atendem aos advogados. 

 
4. ACERVO E FLUXO DE PROCESSOS: 

 
4.1. Preencher o quadro abaixo sobre os processos e recursos da unidade:  
 

Processos  Físicos Eletrônicos Total 
Acervo* 11 353 364 
Distribuídos nos últimos 12 meses 70 1.975 2.045 
Julgados nos últimos 12 meses 68 1.829 1.897 
Conclusos ao Relator 75 2.315 2.390 
Paralisados há mais de 100 dias 0 2 2 
Sobrestados 2 4 6 

 
* Considera-se acervo o total de processos e recursos sob a relatoria do Desembargador não 
finalizados, incluindo-se os sobrestados e excluindo-se os não baixados que estejam em recurso 
especial e/ou extraordinário. 

 
4.2. Preencher o quadro abaixo com os processos e recursos da unidade 
por classe: 
 

Classe Acervo Conclusos 
Distribuídos 
nos últimos 
12 meses 

Julgados 
nos últimos 
12 meses 

Paralisados 
há mais de 

100 dias 

Sobrestad
os 

AIAP 0 9 9 8 0 0 

AIRO 6 62 44 49 0 0 

AP 37 120 106 101 0 2 

AgR 2 8 8 7 0 0 

AR 5 8 5 3 0 1 

CC 2 9 4 0 0 0 

ED 47 289 289 305 0 0 

MS 11 44 33 29 0 0 

MSCol 0 0 2 1 0 0 

ReeNec 4 18 8 4 0 0 

Reenec/RO 0 11 4 7 0 0 

RTOrd 0 1 1 1 0 0 

RO 393 1656 1438 1.243 2 3 

ROPS 20 152 90 136 0 0 
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TutCautAnt 1 3 4 3 0 0 

 
4.3. Qual o prazo médio para análise das liminares? 

 
Nº do processo Data da distribuição Data da decisão Prazo (em dias 

úteis) 
0000244-09.2018.5.06.0000  27/04/2018 18/05/2018 14 

0000380-06.2018.5.06.0000  12/06/2018 14/06/2018 2 

0000460-67.2018.5.06.0000  25/07/2018 25/07/2018 0 

0000730-91.2018.5.06.0000  20/11/2018 21/11/2018 1 

0000024-11.2018.5.06.0000  16/01/2018 17/01/2018 1 

0000050-09.2018.5.06.0000  30/01/2018 02/02/2018 3 

0000084-81.2018.5.06.0000  20/02/2018 26/02/2018 4 

0000094-28.2018.5.06.0000  22/02/2018 26/02/2018 2 

0000125-48.2018.5.06.0000  07/03/2018 14/03/2018 5 

0000147-09.2018.5.06.0000  15/03/2018 16/03/2018 1 

0000169-67.2018.5.06.0000  23/03/2018 27/03/2018 2 

0000238-02.2018.5.06.0000  21/04/2018 21/04/2018 0 

0000264-97.2018.5.06.0000  30/04/2018 02/05/2018 1 

0000286-58.2018.5.06.0000  08/05/2018 08/05/2018 0 

0000318-63.2018.5.06.0000  15/05/2018 29/05/2018 10 

0000335-02.2018.5.06.0000  22/05/2018 30/05/2018 6 

0000365-37.2018.5.06.0000  06/06/2018 07/06/2018 1 

0000473-66.2018.5.06.0000  26/07/2018 02/08/2018 5 

0000477-06.2018.5.06.0000  27/07/2018 02/08/2018 4 

0000498-79.2018.5.06.0000 03/08/2018 14/08/2018 7 

0000529-02.2018.5.06.0000  21/08/2018 27/08/2018 4 

0000626-02.2018.5.06.0000  04/10/2018 05/10/2018 1 

0000627-84.2018.5.06.0000  04/10/2018 05/10/2018 1 

0000628-69.2018.5.06.0000  04/10/2018 09/10/2018 3 

0000629-54.2018.5.06.0000  06/10/2018 09/10/2018 1 

0000633-91.2018.5.06.0000  08/10/2018 10/10/2018 2 

0000651-15.2018.5.06.0000  18/10/2018 19/10/2018 1 

0000280-51.2018.5.06.0000  07/05/2018 09/05/2018 2 

0000471-96.2018.5.06.0000 26/07/2018 31/07/2018 3 

 
R. Prazo médio de 03 dias úteis. 

 
4.3.1. Indicar a quantidade e o número dos processos pendentes de exame 
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de liminar, com a respectiva data de conclusão.  
 

R. Não há processos pendentes de exame de liminar. 
 

4.4. Preencher o quadro abaixo com a situação dos processos e recursos que 
não estão conclusos ao Relator:  
 

Situação Total 
Na Secretaria da Câmara 54 
Em diligência na origem 14 
No Ministério Público 13 
Na Defensoria Pública 0 
Com advogado 0 
Em outros gabinetes por força de pedido de vista e revisão * 
Em admissibilidade de recurso de revista e/ou extraordinário * 

 
*Informação não fornecida pelo e-Gestão. 

 
4.5. Relacionar todos os processos paralisados há mais de 100 dias, 
indicando o número de dias em que se encontram nessa situação e o local 
(gabinete, secretaria judiciária, Ministério Público, órgão de origem etc.). 

 
Nº do processo Quantidade de dias Local 

0000271-03.2015.5.06.0019 151 Gabinete* 
0001023-88.2015.5.06.0122 125 Gabinete** 

 
* processo há 69 dias úteis no gabinete (conforme relatórios fornecidos pela Seção de Gestão 
Negocial dos Sistemas Pje-JT/e-Gestão). 
** processo há 52 dias úteis no gabinete (conforme relatórios fornecidos pela Seção de Gestão 
Negocial dos Sistemas Pje-JT/e-Gestão). 
Obs: Em que pese os processos acima tenham sido distribuídos a este Gabinete há mais de 100 
dias, ainda se encontra em curso o prazo previsto no art. 60 do Regimento Interno deste Tribunal 
(90 dias úteis) para aposição do visto pela Desembargadora (considerando a suspensão de prazo 
decorrente dos períodos de afastamentos legais). 

 
4.6. Indicar por classe os processos distribuídos nos últimos 12 meses. 

  
Classe Quantidade 4.6 

AIAP 9 
AIRO 44 
AP 100 
Agr 8 
AR 4 
CC 3 
ED 289 
MS 31 
MSCol 2 
ReeNec 8 
Reenec/RO 4 
RTOrd 1 
RO 1.390  
ROPS 89 
TutCautAnt 2 
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4.7. Quantos processos foram devolvidos à distribuição por prevenção, 
incompetência etc.? Todos foram devidamente baixados da relatoria do 
Desembargador? 

 
R. O sistema não fornece essa informação. 

 
4.8. Indicar por classe os processos julgados nos últimos 12 meses. 

 
Classe Julgamento monocrático Julgamento colegiado Total 

AgR 1 6 7 
AIAP 0 8 8 
AIRO 0 49 49 
AP 4 97 101 
AR 1 2 3 
ED 4 301 305 
MS 20 9 29 
MSCol 1 0 1 
ReeNec 0 4 4 
Reenec/RO 1 6 7 
RO 15 1.228 1.243 
ROPS 0 136 136 
RTOrd 1 0 1 
TutCautAnt 1 2 3 

 
4.9. Há processo administrativo/disciplinar em gabinete? 

 
R. Não. 
 

4.10. Quantos recursos foram finalizados (baixados do acervo) nos últimos 
12 meses? 

 
R. 1.860 recursos. 

 
4.11. Indicar os 5 processos mais antigos nos quais o(a) Desembargador(a) 
é relator(a) (tomar por base a data da distribuição do processo e/ou recurso 
e excluir os sobrestados). 

 
Processo Data da distribuição do recurso 

0000271-03.2015.5.06.0019 02/08/2018  
0001023-88.2015.5.06.0122 28/08/2018  
0001560-10.2016.5.06.0103 28/09/2018 
0001387-47.2017.5.06.0233 24/09/2018  
0001194-26.2015.5.06.0193 04/10/2018  

 
4.12.  Apresentar os 5 processos mais antigos por data de conclusão. 

 
Processo Data de conclusão 

0000271-03.2015.5.06.0019 18/10/2018 
0001560-10.2016.5.06.0103 05/12/2018 
0001387-47.2017.5.06.0233 05/12/2018 
0000248-76.2016.5.06.0142 20/12/2018 
0001465-54.2016.5.06.0143 15/12/2018 
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4.13. Há processo sem minuta de voto elaborada remetido para inclusão em 
pauta?  

 
R. Não. 

4.13.1.  Há processo julgado aguardando a remessa para publicação? Há 
quanto tempo? No caso de sistema eletrônico, a publicação é feita pelo 
próprio desembargador nos despachos e decisões monocráticas? 

 
R. Não. As publicações dos despachos e decisões são feitas pela Secretaria 
da Turma ou pela Secretaria do Tribunal Pleno.  

 
4.14. Há controle sobre os processos remetidos à Secretaria 
Cartorária/Secretaria da Câmara/Escrivanias, ao Ministério 
Público/Defensoria Pública/ao Juízo de origem e com carga para advogados? 

 
R. As remessas e cargas são realizadas pelas Secretarias da Turma e do 
Tribunal Pleno, responsáveis pelo controle dos prazos. 

 
4.14.1. Como é feito o acompanhamento desses feitos? 

 
R. Não se aplica. 

 
4.14.2. Quais as providências que são adotadas visando a devolução dos 
autos? 

 
R. Não se aplica. 

 
4.15. Os gabinetes observam as peculiaridades das ações civis públicas e 
ações originárias, conferindo-lhes trâmite célere? 

 
R. Sim. 

 
4.15.1. Há etiqueta na capa do processo ou alerta no sistema? 

 
R. Sim. 

 
4.15.2. Há algum tipo de controle no julgamento dessas ações? 

 
R. Não. Após liberação do processo para inclusão em pauta, o controle 
passa para a Secretaria da Turma/do Tribunal Pleno. 
 

4.16. O magistrado se declarou suspeito/impedido/incompetente em 
quantos recursos/ações originárias nos últimos 12 meses? 

 
R. O sistema não fornece essa informação. 

 
4.17. Os votos elaborados são previamente disponibilizados aos demais 
integrantes do órgão julgador? 
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R. Sim. 

 
4.18. Há processo/recurso julgado aguardando a elaboração do voto, voto-
vogal, voto-vista ou a lavratura de acórdão? 

R. Sim. 
 

4.18.1. Em caso positivo, quanto processos e há quanto tempo? 
 

R. Existiam, em 31/12/2018, 05 processos para elaboração de votos ganhos 
na sessão de 17/12/2018. 

 
4.18.2. Apresentar os 5 processos mais antigos nessa condição. 

 
R. Processos nº 0000026-14.2015.5.06.0023, 0001848-
32.2016.5.06.0143, 0000768-69.2015.5.06.0013, 0001779-
32.2016.5.06.0003 e 0001726-13.2016.5.06.0145. 
. 

5. PLANTÃO: 
 

5.1. O Desembargador participou de plantões judiciários nos últimos 5 
anos? Quantas vezes?  

 
R. Sim, em 08 dias no ano de 2017 (11/02, 12/02, 20/05, 21/05, 07/09, 
08/12, 09/12 e 10/12) e 09 dias no ano de 2018 (12/02, 13/02/ 14/02, 21/04, 
22/04, 27/10, 28/10, 01/12 e 02/12). A Desembargadora não foi escalada 
nos anos anteriores, pois estava exercendo os cargos administrativos de 
Corregedora (biênio 2013-2014) e Vice-Presidente (biênio 2015-2016). 

 
5.2. Como se deu a sua designação? A pedido ou convocação regimental? 

 
R. A designação ocorre através de escala de revezamento, elaborada pela 
Secretaria da Presidência e aprovada nas sessões plenárias.  

 
5.3. Houve substituições? Qual o critério/motivação? 

 
R. Não. 

 
5.4. Foram concedidas medidas liminares pelo Desembargador nos plantões 
judiciários dos últimos 5 anos? De que natureza? Quantas?  

 
R. Nenhuma liminar foi concedida. 

 
5.5. Como e por quem eram elaboradas as minutas dos despachos ou 
decisões proferidas durante os plantões? 

 
R. Em caso de apresentação de pedidos liminares durante os plantões 
judiciários, a Assessora/Chefe de Gabinete é contatada por telefone para 
elaboração de minuta, submetendo-a à Desembargadora.  
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5.6. Quem eram os assessores que acompanhavam os plantões? Quem os 
designava? 

 
R. As duas Assessoras e a Chefe de Gabinete são escaladas por rodízio 
interno. 
 

6. DA CONCLUSÃO: 
 

6.1. Existe alguma sugestão a ser feita ou informação a ser prestada que 
tenha importância para a melhoria dos trabalhos em futuras inspeções? 

 
R. Não. 
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