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No período de 1º a 5 de julho de 2019, o Excelentíssimo Senhor

Ministro Lelio Bentes Corrêa, Corregedor-Geral da Justiça do

Trabalho, esteve no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região,

sediado na cidade de Belém, no Estado do Pará. 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, Grazielle de Luca, Jader

de Oliveira Júnior, Luciano Andrade Frois Júnior e Vanessa

Marsiglia Gondim para realizar a Correição Ordinária objeto do

edital publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 3 de

abril de 2019. Foram previamente cientificados do trabalho

correicional o Excelentíssimo Senhor Ministro João Batista Brito

Pereira, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; a

Excelentíssima Senhora Desembargadora Pastora do Socorro

Teixeira Leal, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª

Região; o Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins,

Corregedor Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Ronaldo

Curado Fleury, Procurador-Geral do Trabalho; a Excelentíssima

Senhora Cíntia Nazaré Pantoja Leão, Procuradora Regional do

Trabalho da 8ª Região; o Excelentíssimo Senhor Leonardo de

Oliveira Sirotheau, Procurador-Chefe da União no Estado do Pará; o

Excelentíssimo Senhor Utan Lisboa Galdino, Procurador-Chefe da

União no Estado do Amapá; o Excelentíssimo Senhor Alberto

Antônio de Albuquerque Campos, Presidente da Ordem dos

Advogados do Brasil - Seccional do Pará; o Excelentíssimo Senhor

Auriney Uchôa de Brito, Presidente da Ordem dos Advogados do

Brasil - Seccional do Amapá; o Excelentíssimo Senhor Daniel

Rodrigues da Cruz, Presidente da Associação dos Advogados

Trabalhistas do Pará; o Excelentíssimo Senhor Ulisses Trasel,

Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Amapá; e

o Excelentíssimo Senhor Pedro Tourinho Tupinambá, Presidente da

Associação dos Magistrados do Trabalho da 8ª 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:

Caderno Judiciário do Tribunal Superior do Trabalho

Nº2760/2019 Data da disponibilização: Segunda-feira, 08 de Julho  de 2019. DEJT Nacional

I - ANÁLISE GLOBAL:

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

8ª REGIÃO. 1.1. ESTRUTURA JUDICIAL. 1.1.1. ÓRGÃOS

FRACIONÁRIOS (fonte: TRT8): O Tribunal Regional do Trabalho

da 8ª Região é composto pelos seguintes órgãos (artigo 3º, I a IX,

do RI/TRT8): Tribunal Pleno, Seções Especializadas I e II, 4

Turmas, Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria Regional,

Conselho da Ordem do Mérito Jus et Labor, Escola da Magistratura

e Desembargadores do Trabalho. Cinco Desembargadores
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integram cada uma das Turmas do Tribunal, contudo, apenas 3

Desembargadores participam do julgamento (artigo 31, § 1º, do

RI/TRT8). O TRT8 informou que no âmbito da 3ª Turma adota-se,

desde janeiro de 2019, pautas de julgamento por “salas” separadas

de acordo com o Desembargador Relator, com horários

diferenciados para a ocorrência das sessões de cada “sala”, o que

favorece aos advogados, que podem comparecer tão somente no

horário em que efetivamente farão usa da sustentação oral, bem

como aso Desembargadores, que apenas devem comparecer às

sessões em que compõem o quórum. Nesse contexto, os processos

de relatoria de cada Desembargador são inseridos em uma

determinada “sala”, com numeração própria e o nome do relator. A

quantidade de processos em cada “sala” é utilizada como critério

para a definição do horário de sua ocorrência. De outro lado, publica

-se a pauta de julgamento no DEJT, com as “salas” e os respectivos

horários, bem como disponibiliza-se no sítio do Tribunal na internet.

Assim, os advogados que têm interesse em realizar sustentação

oral devem requerer por e-mail, sendo que na resposta de

confirmação a Secretaria da Turma informa novamente o horário do

início de cada “sala”. Ato contínuo, após aberta a sessão de cada

“sala”, os feitos são apregoados em conjunto, sendo que aqueles

em que consta magistrado impedido, divergências registradas,

anotações ou destaque por algum dos integrantes do colegiado, são

separados para que haja julgamento posterior em apartado. O TRT8

esclareceu, ainda, que os advogados que solicitaram previamente a

realização de sustentação oral têm acesso, antes do início da

sessão, ao inteiro teor da parte dispositiva dos julgados, salvo em

relação àqueles em que houve apresentação de destaques,

anotações ou divergências por algum Desembargador participante

da sessão. Neste momento, devem os senhores advogados ratificar

o interesse em realizar sustentação oral. Em seguida, são

proclamados os resultados dos processos em que não haverá

sustentação oral, exceto aqueles que serão julgados em separado

citados acima. Os processos que serão apreciados são apregoados

individualmente pelo número de ordem da pauta. 1.1.2.

DESEMBARGADORES (fonte: TRT8): O TRT8 possui 23 cargos

de Desembargador do Trabalho (art. 2º do RI/TRT8). Integram o

Tribunal os Desembargadores Pastora do Socorro Teixeira Leal

(Presidente), Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado (Vice-

Presidente), Graziela Leite Colares (Corregedora), Vicente José

Malheiros da Fonseca, Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, Georgenor

de Sousa Franco Filho, José Edílsimo Eliziário Bentes, Francisca

Oliveira Formigosa, Francisco Sérgio Silva Rocha, Suzy Elizabeth

Cavalcante Koury, Alda Maria de Pinho Couto, Gabriel Napoleão

Velloso Filho, Marcus Augusto Losada Maia, Mário Leite Soares,

Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, Luis José de Jesus Ribeiro,

Walter Roberto Paro, Maria Valquiria Norat Coelho, Ida Selene

Duarte Sirotheau Correa Braga, Julianes Moraes das Chagas, Maria

Zuíla Lima Dutra e Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior. 1.1.3.

QUANTITATIVO DE JUÍZES TITULARES E SUBSTITUTOS E O

NÚMERO E CARGOS VAGOS (fonte: e-Gestão e TRT8): Havia no

TRT8, em 30/4/2019, 56 cargos de Juiz do Trabalho Titular (55

providos e 1 vago) e 45 cargos de Juiz do Trabalho Substituto (42

providos e 3 vagos). 1.1.4. ESCOLHA DE MAGISTRADOS QUE

IRÃO SUBSTITUIR OS MEMBROS DO TRT – RESOLUÇÕES DE

N.os 17 E 72 DO CNJ (fonte: TRT8): No âmbito do TRT8, a

convocação de magistrados para substituição de membros do

Tribunal é disciplinada por meio do seu Regimento Interno. A

substituição temporária ocorre nas hipóteses de vacância ou

afastamento de Desembargador, por período superior a 30 dias. A

escolha do Juiz convocado é realizada por votação da maioria

absoluta dos membros do Tribunal Pleno, observando o rodízio

obrigatório entre os integrantes da primeira quinta parte da lista de

antiguidade, observado o limite de 10% do total das Varas do

Trabalho da Região. Não podem ser convocados os magistrados: (i)

que acumulem qualquer outra atribuição jurisdicional ou

administrativa, como a Direção de Foro e a Direção de Central de

Mandados, na sede ou fora da sede do Tribunal; (ii) em número

excedente de 10% dos juízes titulares de Vara na mesma comarca,

nelas sempre mantida a presença e o exercício de juiz substituto ou

em substituição por todo o período de convocação do titular; e (iii)

que, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do prazo

legal, não podendo devolvê-lo à secretaria sem o devido despacho

ou decisão. 1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO

INSTALADAS (fonte: e-Gestão e TRT8): O TRT8 possui 56 Varas

do Trabalho, todas instaladas, assim distribuídas: 8 em Macapá/AP,

19 Varas do Trabalho na cidade de Belém/PA, 2 em Abaetetuba/PA,

4 em Ananindeua/PA, 4 em Marabá/PA, 4 em Parauapebas/PA, 2

em Santarém/PA e 1 Vara do Trabalho nos municípios de

Altamira/PA, Breves/PA, Capanema/PA, Castanhal/PA, Itaituba/PA,

Monte Dourado/PA, Óbidos/PA, Paragominas/PA, Redenção/PA,

Santa Izabel/PA, São Félix do Xingu/PA, Tucuruí/PA e Xinguara/PA.

1.1.6.  MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO

TRABALHISTA (fonte: TRT8): A 8ª Região compreende os 144

municípios do Estado do Pará e os 16 municípios do Estado do

Amapá, totalizando 160 municípios, todos abrangidos pela

jurisdição trabalhista. 1.1.7. ATIVIDADE ITINERANTE NO 1º GRAU

(fonte: TRT8): No âmbito do TRT8, a Atividade Itinerante é

disciplinada por meio de seu Regimento Interno. Segundo

informações prestadas pelo TRT8, no ano de 2017, foram

realizadas Atividades Itinerantes nos municípios de Rondon do

Pará/PA, Jacundá/PA, São Geraldo do Araguaia/PA, São Félix do
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Xingu/PA, Faro/PA, Terra Santa/PA e no município de Gurupá/PA.

No ano de 2018, foram realizadas Atividades Itinerantes nos

municípios de Rondon do Pará/PA, Jacundá/PA, São Geraldo do

Araguaia/PA, Juruti/PA, Oriximiná/PA, Gurupá/PA, Oiapoque/AP,

Curralinho/PA, São Sebastião da Boa Vista/PA, Bagre/PA e Oeiras

do Pará/PA. Para realização das Atividades Itinerantes, foram

utilizadas salas cedidas pelo Fórum da Justiça Estadual das

respectivas localidades; pela Câmara Municipal de São Félix do

Xingu/PA; pela Igreja de São João, no município de Faro/PA; pelo

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pela Igreja de Sana Izabel, no

município de Terra Santa/PA; pelo Sindicato dos Trabalhadores da

Indústria da Construção Civil de Oriximiná; e pela Secretaria de

Saúde do município de Juriti/PA. 1.1.8. POSTOS AVANÇADOS

(fonte: TRT8): Atualmente, não há Postos Avançados no TRT8.

1.1.9. NÚCLEO DE PESQUISA PATRIMONIAL - RESOLUÇÃO N.º

138/2014 DO CSJT (fonte: TRT8): No âmbito do TRT8, o Núcleo

de Pesquisa Patrimonial (denominado Núcleo de Pesquisa e

Informação) é disciplinado por meio da Resolução TRT8 n.º

23/2016. Segundo informações colhidas durante o período da

Correição Ordinária, integram o Núcleo de Pesquisa e Informação o

Juiz do Trabalho Substituto Deodoro José de Carvalho Tavares

(Coordenador) e os servidores Walmir Ferreira Gama (Chefe do

Núcleo de Pesquisa e Informação) e José do Carmo Pereira Neto

(Assistente). 1.1.10. PLANTÃO JUDICIAL (fonte: TRT8): No

âmbito do TRT8, o plantão judicial, que ocorre nos dias em que não

há expediente forense, é disciplinado por meio da Resolução TRT8

n.º 347/2009. Nos termos do disposto no § 2º do artigo 2º da

referida norma, são divulgados no sítio do Tribunal na internet o

endereço do correio eletrônico (plantao@trt8.jus.br) e o número de

contato telefônico institucional para acionar o magistrado

plantonista, com antecedência mínima de quarenta e oito horas.

Ademais, durante a correição ordinária, o Tribunal Regional

disponibilizou também os nomes dos magistrados que atuarão no

próximo plantão. Os desembargadores e juízes de plantão

permanecem nesta condição, mesmo fora do expediente do

protocolo, podendo atender, excepcionalmente, em domicílio. O

TRT8 asseverou que a escala mensal dos Desembargadores é

elaborada pela Secretaria-Geral Judiciária e a dos Juízes de 1º grau

pela Secretaria da Corregedoria Regional, sendo que é realizado

rodízio entre os Desembargadores (Plantão no 2º grau) e Juízes

Titulares e Substitutos das Varas do Trabalho de Belém e de

Ananindeua (Plantão de Belém) e os Juízes Titulares e Substitutos

de Macapá (Plantão de Macapá), observando-se a antiguidade dos

magistrados, bem como as licenças e afastamentos legais. De outro

lado, o TRT8 esclareceu que se encontra em estudo minuta com a

finalidade de alterar a Resolução TRT8 n.º 347/2009. Nesse

sentido, o PROAD 281/2019 foi submetido ao Tribunal Pleno pela

Desembargadora Presidente, na sessão de 6 de fevereiro de 2019,

na qual o Excelentíssimo Desembargador Luis José de Jesus

Ribeiro propôs a suspensão do feito até que seja julgado o Pedido

de Providências nº 0000802-46.2018.5.90.0000 no âmbito do

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), de Relatoria do

Conselheiro Fernando da Silva Borges, mediante o qual a

Associação dos Magistrados do Trabalho da 2ª Região questiona

Resolução do TRT da 2ª Região que versa sobre a compensação

dos dias de plantão. Neste feito, o Relator propôs inicialmente dar

provimento parcial para determinar ao TRT2 que, no prazo de 30

dias, realize alterações em seu regime de plantão judiciário, para

que, nos plantões em dias em que haja expediente forense normal,

conceda folga compensatória de 1 dia, no mínimo, pelo

cumprimento da escala de 7 dias consecutivos em regime de

sobreaviso, sem prejuízo da folga compensatória prevista para os

dias de efetivo atendimento. No entanto, o processo foi retirado de

pauta, em razão do pedido de vista do Exmo. Ministro Presidente do

TST João Batista Brito Pereira, sendo que ainda não retornou para

julgamento. Diante do exposto, o Exmo. Desembargador Luis José

de Jesus Ribeiro propôs ao Tribunal Pleno do TRT8 que aguarde o

exame e julgamento definitivo da matéria no âmbito do CSJT.

1.1.11. JUÍZO AUXILIAR DA EXECUÇÃO (fonte: TRT8): Segundo

informações do TRT8, atualmente, o Juiz do Trabalho Deodoro José

de Carvalho Tavares ocupa o cargo de Juiz Auxiliar da Execução,

conforme Por tar ia  CR n.º  19/2019.  1.2.  ESTRUTURA

ADMINISTRATIVA. 1.2.1. ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO

(fonte: TRT8): O organograma administrativo do TRT8 pode ser

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

https://www.trt8.jus.br/sites/portal/fi les/roles/planejamento-

e s t r a t e g i c o / e s t r u t u r a -

administrativa/organograma_portal_trt8_versao_junho_2018.pdf. A

estrutura organizacional do Regional é definida pela Resolução

TRT8 n.º 001/2015, que aprovou o Regulamento da Secretaria e

dos Serviços Auxiliares, no âmbito do TRT da 8ª Região. Por sua

vez, às competências e atribuições da Secretaria e dos Serviços

Auxiliares de apoio administrativo e judiciário do TRT da 8ª Região,

encontram-se descritas e detalhadas no Manual de Organização

(aprovado pelo Ato da Presidência n.º 61/2015 e alterado pelos Atos

da Presidência de n.os 326/2015, 529/2015, 22/2016, 267/2016,

52/2017, 71/2017, 394/2017, 27/2018, 241/2018, 325/2018,

336/2018, 342/2018 e 174/2019). Tanto o Regulamento da

Secretaria e dos Serviços Auxiliares quanto o Manual de

Organização do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região podem

ser acessadas no endereço eletrônico do TRT8, por meio do

https://www.trt8.jus.br/estrutura-do-tribunal/administrativa. 1.2.2.
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QUANTITATIVO DE SERVIDORES,  ESTAGIÁRIOS E

EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇO (fonte: TRT8 e

e-Gestão): O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região dispões

de 1.358 cargos efetivos, distribuídos da seguinte forma: 502 cargos

de Analista Judiciário, 846 cargos de Técnico Judiciário e 10 cargos

de Auxiliar Judiciário. Há 1.247 servidores efetivos em exercício no

Tribunal, 21 servidores cedidos/removidos para outro órgão e 90

cargos vagos. Encontram-se lotados no TRT8 1.276 servidores, dos

quais 14 ocupam cargos comissionados sem vínculo administrativo

e 15 são oriundos de outros órgãos mediante remoção/requisição.

Há, ainda, 11 menores aprendizes, 146 estagiários e 234

trabalhadores que prestam serviços ao TRT8 por meio de contratos

de prestação de serviços. Do total de servidores, 956 (74,9%)

encontram-se lotados na área-fim e 320 (25,1%) 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 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”. Do total de servidores lotados na área

judicial, 823 (86,1%) encontram-se lotados no primeiro grau e 133

(13,9%) na segunda instância. 1.2.3. QUANTITATIVO DE CARGOS

EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS (fonte: TRT8 e e-

Gestão): Há, no Tribunal 123 cargos em comissão e 699 funções

comissionadas, totalizando 822 CJs/FCs, o que corresponde a

60,5% do quantitativo de cargos efetivos (1.358). Esse percentual

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

to ta l  de  cargos  e  funções  comiss ionadas ,  19% são

ocupados/exercidas por servidores lotados na área administrativa e

81% 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: TRT8 e e-Gestão): Segundo informações

prestadas pelo próprio Regional, há no Tribunal 111 servidores

lotados em Gabinetes de Desembargadores e 655 em Varas do

Trabalho. O número de servidores em todos os 23 Gabinetes

encontra-se abaixo dos parâmetros fixados pela Resolução

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

processos recebidos por Desembargador no triênio 2016/2018

(927), deveriam estar lotados, em cada um dos Gabinetes, entre 9 e

10 servidores, nos termos do Anexo I da referida norma, perfazendo

um total de 207 a 230 servidores necessários para o atendimento

da referida resolução. O número total de servidores lotados nas

Varas do Trabalho do TRT8 encontra-se igualmente abaixo dos

parâmetros fixados pelo Anexo III da Resolução Administrativa n.º

63/2010 do CSJT. Com efeito, em razão do número de processos

recebidos, deveriam estar lotados nas Varas do Trabalho do TRT8

entre 668 e 724 servidores. 1.2.5. DISTRIBUIÇÃO DE

SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE

JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 219/2016 DO CNJ (fonte: TRT8):

Durante o período da Correição Ordinária, apurou-se que o Tribunal

celebrou acordo com a AMATRA VIII, visando implementar a

Resolução n.º 219/2016 do CNJ no TRT8. Diante da escassez de

servidores no segundo grau de jurisdição, ficou acordado a remoção

de seis servidores para a primeira instância, a realização de

concurso de remoção para a movimentação de 13 servidores no

primeiro grau, bem como a nomeação de 13 novos servidores para

a primeira instância. Tal acordo restou homologado pelo CNJ, nos

autos do Cumprdec-0002210-92.2016.2.00.0000. 1.2.6.

SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS

JUDICIÁRIAS FEDERAIS (fonte: e-Gestão): Havia, em março de

2019, no âmbito do Regional, 15 servidores não pertencentes às

carreiras judiciárias federais: 12 ocupantes exclusivamente de cargo

em comissão e 3 requisitados. Esse quantitativo corresponde a,

aproximadamente, 1,2% da força de trabalho do Tribunal (1.276),

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 (TRT8 e e-Gestão): Exercem a função de

execução de mandados 98 servidores. O número de oficiais de

justiça encontra-se abaixo do número ideal de servidores 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”. A partir
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de tais critérios, segundo dados informados pela Coordenadoria de

Estatística e Pesquisa do TST, deveriam estar lotados, nas 56

Varas do Trabalho do TRT8, 163 servidores dessa especialidade.

1.2.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO

DE MANDADOS AD HOC (fonte: TRT8): Não há, no TRT8,

servidor que exerça a função de execução de mandados ad hoc.

1.2.9. SERVIDORES EM REGIME DE TELETRABALHO (fonte:

TRT8): Submetem-se ao regime de teletrabalho, no TRT da 8ª

Região, 124 servidores. Apurou-se, a partir de relatório apresentado

pelo Tribunal, que, em nenhuma das 66 unidades que adotam tal

regime, mais de 50% do total de servidores lotados em cada uma

delas encontra-se em teletrabalho. Regulamentam a realização do

teletrabalho, no âmbito do TRT8, além das Resoluções de n.os

151/2015 do CSJT e 227/2016 do CNJ, a Resolução TRT8 n.º

34/2018, a qual, em seu artigo 8º, estabelece os requisitos a serem

observados para o exercício do teletrabalho, quais sejam: (i)

observância do limite máximo de 30%, que pode ser majorado para

50%, do número total de servidores da unidade, mediante

autorização do Presidente do TRT; ( i i )  inexistência de

contraindicações por motivo de saúde, constatadas por perícia

médica; (iii) residência no Brasil (à exceção de hipóteses de

servidores que tenham direito à licença para acompanhar cônjuge);

(iv) não ter sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores; e

(v) não estar em estágio probatório, nem possuir subordinados ou

ocupar cargo de direção ou chefia. O pedido para teletrabalhar é

analisado pela Seção de Direitos e Deveres, da Coordenadoria de

Administração e Pagamento de Pessoal, que verifica o atendimento

aos itens exigidos pela já mencionada Resolução TRT8 n.º 34/2018.

A Comissão de Gestão do Teletrabalho, instituída, no âmbito do

Regional, por meio da Portaria n.º 1.323/2017 da Presidência do

TRT8, possui as seguintes competências: (i) analisar os resultados

apresentados pelas unidades participantes, em avaliações com

periodicidade semestral, e propor os aperfeiçoamentos necessários;

(ii) analisar e deliberar, fundamentadamente, sobre dúvidas e casos

omissos; (iii) apresentar relatórios anuais à Presidência, com

descrição dos resultados auferidos e dados acerca do aumento da

produtividade e da qualidade de trabalho dos servidores, bem como

sobre o cumprimento dos demais objetivos descritos no artigo 3º da

Resolução n.º 227/2016 do CNJ; além de outras atribuições

inerentes à sua finalidade. A comissão supracitada apresenta a

seguinte composição: (i) Deodoro José de Carvalho Tavares, juiz do

trabalho substituto – Presidente da Comissão; (ii) Úrsula Custódio

Gomes, analista judiciário, área apoio especializado, especialidade

psicologia; (iii) Celso Tomaz Ribeiro, analista judiciário, área

administrativa, Diretor da 5ª Vara do Trabalho de Belém; (iv) Antônio

Augusto Ferreira da Mota, técnico judiciário, área administrativa,

especial idade segurança, coordenador do Sindicato dos

Trabalhadores do Poder Judiciário Federal dos Estados do Pará e

Amapá(SINDJUF-PA/AP); e, (v) Maria Helena Tavares da Silva

Guerra, analista judiciária, área administrativa, assistente de

governança e planejamento em gestão de pessoas – Secretária da

Comissão. O TRT8 apresentou as atas das duas últimas reuniões

da Comissão de Gestão do Teletrabalho, ocorridas nos dias 9 de

abril e 16 de maio de 2019. Ademais, apurou-se que a aludida

Comissão se reúne com regularidade, além de manter contato

permanente entre seus membros por meios eletrônicos, para a

deliberação de questões menos complexas envolvendo as

atribuições da comissão. 1.2.10. CADASTRO ELETRÔNICO DE

PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS (CPTEC)

(fonte: TRT8): Durante o período da Correição Ordinária, apurou-se

que o TRT8 ainda não disciplinou nem instituiu o Cadastro

Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC),

nos termos estabelecidos na Resolução n.º 233/2016 do CNJ.

Ademais, verificou-se que a escolha dos peritos é realizada

exclusivamente entre aqueles que realizam o cadastro no sistema

PJe, sendo que não se observa qualquer critério equitativo para a

escolha. Acrescentou que o aludido cadastramento, disponível no

sistema PJe a partir da versão 2.1.4, permite o cadastramento de

peritos com as seguintes funcionalidades: (i) cadastro: cadastro de

peritos com as principais informações; cadastro de especialidades

para os peritos; associação do perito à Vara do Trabalho para qual

fará a perícia; cadastro de impedimentos; cadastro de

disponibilidade e indisponibilidade do perito; (ii) funcionalidades dos

usuários das Varas do Trabalho: consulta das perícias marcadas no

processo; designação de perícias; pauta de perícia; (iii) painel do

perito): perícias a serem realizadas; consulta dos documentos dos

processos submetidos a perícia; apresentação do laudo pericial e

documentos; consulta à movimentação processual e aos cálculos

(PJe-Calc). 1.2.11. CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL

DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º

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

(fonte: TRT8): O Comitê Gestor Regional da Política de Atenção

Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, atualmente é integrado

pelos seguintes membros, designados por meio da Resolução n.º

23/2019: (i) Graziela Leite Colares, Desembargadora Corregedora

Regional - magistrada indicada pelo Tribunal (suplente:

Desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho); (ii) Flávia Joseane

Kuroda, Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba -

magistrada escolhida pelo Tribunal a partir da lista de inscritos

aberta a todos os interessados (suplente: Suzana Maria Lima de

Moraes Affonso Carvalho dos Santos, Juíza Titular da 2ª Vara do

Trabalho de Parauapebas); (iii) Claudine Teixeira da Silva
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Rodrigues, Juíza Titular da 19ª Vara do Trabalho de Belém -

magistrada eleita por votação direta entre os magistrados do

primeiro grau de jurisdição, a partir de lista de inscritos (suplente:

Suzana Maria Lima de Moraes Affonso Carvalho dos Santos, Juíza

Titular da 2ª Vara do Trabalho de Parauapebas); (iv) Norberto

Lavareda Santos, analista judiciário / área judiciária / oficial de

justiça avaliador federal - servidor escolhido pelo Tribunal, a partir

de lista de inscritos aberta a todos os interessados (suplente:

Walderir Oliveira da Costa, Diretor da 19ª Vara do Trabalho de

Belém); e (v) Ketiane Tavares da Silva, analista judiciário / área

judiciária / oficial de justiça avaliador federal - servidora eleita por

votação direta entre os servidores, a partir de lista de inscrição

(suplente: suplente: Walderir Oliveira da Costa, Diretor da 19ª Vara

do Trabalho de Belém). O TRT8 apresentou as duas últimas atas

das reuniões do Comitê Gestor, ocorridas em 10 de agosto de 2018

e 11 de junho de 2019. Acrescentou, ainda, que no ano de 2017

foram realizadas duas reuniões, e quatro no ano de 2018. Ademais,

ressaltou que a realização de uma única reunião no ano corrente se

deu em virtude da mudança da administração do Tribunal, mas que

já foi designada a próxima reunião para o mês de setembro. 1.2.12.

POLÍT ICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À  SAÚDE DE

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

CNJ (fonte: TRT8): A Coordenadoria de Saúde (CODSA),

vinculada à Secretaria de Gestão de Pessoas, é a unidade

responsável por desenvolver e implementar, no âmbito do TRT8, as

políticas e ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social de

magistrados e servidores, por meio do Programa denominado TRT8

Saúde. Durante o período da Correição Ordinária, apurou-se que o

Tribunal adota as seguintes ações visando o bem-estar físico,

mental e social de seus membros e colaboradores: (i) Programa de

Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) – programa

multidisciplinar, cuja finalidade é prevenir, rastrear e diagnosticar,

precocemente, agravos à saúde, doenças profissionais e eventuais

danos irreversíveis à integridade física e psíquica de magistrados e

servidores, incluindo; (ii) programas de controle da Hipertensão

Arterial (Hiper Legal), do Diabetes Mellitus, da Obesidade (Em

Forma) e das Dislipidemias Programa de Prevenção da Doença

Periodontal relacionada a doenças sistêmicas (Emplacar); (iii)

Programa de Combate ao Câncer Bucal; (iv) Programa de

Acompanhamento Integral de Servidores; (v) avaliações de clima

organizacional, via Correição, quando solicitadas pelo Gestor da

Unidade ou Administração; (vi) ginástica laboral e quick massage;

(vii) Ação Blitz da Saúde; (viii) campanhas de imunizações

(vacinação); e (ix) realização das campanhas Setembro Amarelo,

Outubro Rosa e Novembro Azul. 1.2.13. CRIAÇÃO DO COMITÊ

GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS – RESOLUÇÃO N.º

240/2016 DO CNJ (fonte: TRT8): O TRT8 instituiu o Comitê Gestor

Local de Gestão de Pessoas, por meio da Portaria da Presidência

n.º 483, de 21 de maio de 2018. Atualmente, integram a comissão:

(i) Luís José de Jesus Ribeiro – Desembargador indicado pelo

Tribunal (suplente: Desembargadora Mary Anne Acatauassú

Camelier Medrado); ( i i )  Jul ianes Moraes das Chagas –

Desembargador escolhido pelo Tribunal a partir da lista de inscritos

aberta a todos os interessados (suplente: Desembargadora Maria

Valquíria Norat Coelho); (iii e iv) Melina Russelakis Carneiro, Juíza

Titular da 12ª Vara do Trabalho de Belém, e Cristiane Siqueira

Rebelo, Juíza Titular da 10ª Vara do Trabalho de Belém -

magistradas eleitas por votação direta entre os magistrados do

primeiro grau de jurisdição, a partir de lista de inscrição (suplentes

respectivas: juízas substitutas Silvana Braga Matos e Érika Moreira

Bechara); (v) Elcy Leal da Cunha, assessora técnica do Diretor-

Geral do TRT8 – servidora escolhida pelo Tribunal a partir de lista

de inscritos aberta a todos os interessados (suplente: Norberto

Lavareda Santos, analista judiciário, oficial de justiça avaliador

federal); e (vi, vii e viii) Maria Helena Tavares da Silva Guerra,

analista judiciária da Secretaria de Gestão de Pessoas, Thiago

Rodrigues Reis, analista judiciário, área administrativa, da Seção de

Projetos da Coordenadoria de Gestão Estratégica, e José Geraldo

Soares Durães Júnior, analista judiciário, área apoio especializado,

especialidade Tecnologia da Informação, da Seção de Suporte a

Usuários da Coordenadoria de Infraestrutura e Suporte - servidores

eleitos por votação direta entre os servidores, a partir de lista de

inscritos (respectivos suplentes: Carolyne Soares de Castro do

Amaral, analista judiciária da Assessoria de Desenvolvimento de

Pessoas, Margareth Carvalho de Oliveira, analista judiciária, área

judiciária, da 19ª Vara do Trabalho de Belém, e Edison Lima do

Rosário, técnico judiciário, área administrativa, especialidade

Segurança, da 8ª Vara do Trabalho de Macapá). 1.2.14. POLÍTICA

NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO (RESOLUÇÃO N.º

192/2014 DO CNJ) (fonte: TRT8): Segundo informações prestadas

pelo próprio Tribunal, as ações de formação e aperfeiçoamento de

seus servidores obedecem às diretrizes traçadas na Política

Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder

Judiciário (Resolução n.º 192/2014 do CNJ). Noticia, outrossim, que,

em cumprimento ao artigo 17 da referida Resolução n.º 192/2014, a

Assessoria de Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal Regional

do Trabalho da 8ª Região encaminhou ao Centro de Formação e

Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário (CEAJud)

relatório contendo as ações formativas realizadas no ano de 2018,

além do planejamento de capacitação para o ano em curso. 1.2.15.

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÃO
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COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL (fonte: TRT8): O

Regional exige, anualmente, a participação dos seus servidores

t i tu lares  de funções comiss ionadas em programa de

desenvolvimento gerencial, nos termos da Resolução TRT8 n.º 409

de 2008. 1.2.16. SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS

ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE DE SERVIDORES

NO ANO DE 2018 E NO CORRENTE ANO, ATÉ MAIO (fonte:

TRT8): Segundo informações prestadas pelo Regional, no ano de

2018, foram instauradas as seguintes sindicâncias: (i) 252/2018,

arquivada, sem aplicação de penalidade; (ii) 3.596/2018, arquivada

sem aplicação de penalidades; (iii) 785/2018, arquivada com a

determinação de abertura do Processo Administrativo Disciplinar n.º

3.027/2018; (iv) 3.509/2018, arquivada, sem aplicação de

penalidade; (v) 2.064/2018, arquivada por inexistência de infração

disciplinar; (vi) 3.501/2018, arquivada, porquanto não constatada a

prática de infração disciplinar; (vii) 3.512/2018, arquivada, ante a

inexistência de eventual conduta irregular de servidor; e (viii)

1.221/2018, arquivada, em razão do ressarcimento integral do

prejuízo ao erário). Instauraram-se, também em 2018, os seguintes

processos administrativos disciplinares: 2.173/2018, 3.027/2018,

3.871/2018, 4.700/2018, 5.105/2018, 5.508/2018 e 5.677/2018,

todos ainda em andamento. Foram examinados de forma aleatória,

por amostragem, os Processos Administrativos Disciplinares de n.os

2.173/2018, 3.871/2018 e 5.508/2018, não se tendo constatado

qualquer irregularidade ao devido processo legal. 1.2.17.

INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E

ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT8): O Tribunal possui 30 imóveis

próprios (localizados em 17 municípios do Estado do Pará e na

capital do Estado do Amapá) e 5 imóveis alugados (situados em 4

municípios do Estado do Pará). Na cidade de Belém (capital do

Estado do Pará) localizam-se: o Edifício Sede e seus cinco anexos,

a Escola Judicial, Depósito de Bens e as 19 Varas da Capital (todos

em imóveis próprios). Há Fóruns Trabalhistas em imóveis próprios

nas cidades paraenses de Ananindeua, Parauapebas, Marabá

(onde há dois fóruns) e na capital do Amapá. No município de

Santarém, no Pará, o Fórum Trabalhista está instalado em prédio

alugado. No Município de Ananindeua, há, ainda, dois imóveis

próprios onde funcionam, respectivamente, o Arquivo Geral e o

Depósito de Bens Penhorados. 1.2.18. NÚCLEO DE SEGURANÇA

– RESOLUÇÃO N.º 148/2012 DO CNJ (fonte: TRT8): Conquanto o

TRT8 não se utilize de serviço permanente de assessoramento e

segurança prestado por policiais e bombeiros militares, em 23 de

março de 2019, a Presidência do Regional sugeriu ao Governo do

Estado do Pará a apresentação de projeto de lei à Assembleia

Legislativa, visando a alteração da Lei Estadual n.º 5.251/1985, a

fim de assegurar a possibilidade de policiais militares da reserva

remunerada serem convocados, além das situações já previstas na

referida Lei, para atuar na guarda da sede e das Varas do Trabalho

do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. 1.2.19.

OUVIDORIA (fonte: TRT8): A Ouvidoria do TRT8, regulamentada

por meio da Resolução n.º 2013/2007, funciona no hall do edifício

sede do TRT da 8ª Região, com estrutura própria e pessoal

permanente, atendendo aos parâmetros fixados pela Resolução n.º

163/2016 do CSJT. O Ouvidor e o Vice-Ouvidor são eleitos pelo

Tribunal Pleno ou pelo Órgão Especial, dentre os desembargadores

que compõem o Tribunal, para o exercício de um mandato de dois

anos, coincidente com o mandato da Administração do Regional,

permitida uma única recondução. Consoante informações extraídas

do sítio eletrônico do Tribunal, o cargo de Ouvidor é atualmente

desempenhado pelo Desembargador Julianes Moraes das Chagas.

Os canais de acesso à Ouvidoria são aqueles determinados pela

Resolução Administrativa n.º 163/2016 do CSJT: pessoalmente ou

por correspondência (endereçada à Ouvidoria do Tribunal Regional

do Trabalho da 8ª Região, na Tv. Dom Pedro I, 746, CEP 66.050-

100 - Umarizal - Belém-PA), e-mail (ouvidoria@trt8.jus.br), telefone

(através dos números: 0800 727 7229 - ligação gratuita - e 91-4008-

7250, entre 8 e 13 horas) e formulário eletrônico disponível no sítio

e l e t r ô n i c o  o f i c i a l  d o  T r i b u n a l  R e g i o n a l

(https://www.trt8.jus.br/ouvidoria/fale-conosco No ano de 2017,

conforme informações apresentadas pelo próprio Regional, foram

recebidas 1.667 manifestações, assim classificadas: (i) 64

denúncias; (ii) 239 reclamações; (iii) 978 pedidos de acesso à

informação; (iv) 7 elogios; (v) 18 sugestões; e (vi) 361 solicitações.

No ano de 2018, foram registrados, por sua vez, 1.204 expedientes,

assim classificados: (i) 34 denúncias; (ii) 7 elogios; (iii) 515 pedidos

de acesso à informação; (iv) 151 reclamações; (v) 361 solicitações;

e (vi) 15 sugestões. No corrente ano, até março, foram feitos 174

registros: (i) 9 denúncias; (ii) 2 elogios; (iii) 74 pedidos de

informação; (iv) 27 reclamações; e (v) 62 solicitações. Além dos

Relatórios Estatísticos Anuais (acessíveis no seguinte sítio

eletrônico: https://www.trt8.jus.br/ouvidoria/relatorios-anuais-da-

ouvidoria), visando dar maior transparência às demandas de sua

competência, a Ouvidoria do TRT da 8ª Região criou o chamado

“Painel Visual de Estatísticas”, com atualização semanal, por meio

do qual é possível conferir, de maneira interativa, todos os dados

relacionados aos atendimentos prestado pela Ouvidoria. 1.2.20.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

(fonte: TRT8): O TRT8 informou que a Assessoria de Comunicação

Social, unidade administrativa diretamente subordinada à

Presidência do Tribunal e coordenada pela Secretaria-Geral da

Presidência, possui as seguintes competências, nos termos do

Regulamento da Secretaria e dos Serviços Auxiliares do Tribunal: I -
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planejar e coordenar a execução da política de comunicação social

da Justiça do Trabalho da Oitava Região, abrangendo as áreas de

imprensa (rádio, televisão e jornais), redes sociais, publicidade e

relações públicas, enfatizando as ações voltadas para os públicos

de relacionamento da instituição, observadas as diretrizes e

prioridades fixadas pelo Presidente; II - levar ao conhecimento dos

públicos de relacionamento do Tribunal, por intermédio do sistema

de comunicação disponível, informações e esclarecimentos de

interesse da Justiça do Trabalho, bem como informações relativas

às atividades do Tribunal e das Varas do Trabalho e de seu corpo

de magistrados e servidores, além de outros assuntos que, a critério

da Presidência, devam ser divulgados; III - auxiliar a Presidência no

desenvolvimento e manutenção de relações institucionais com

organizações públicas, privadas e da sociedade civil, além de

congressistas e instituições acadêmicas, com vistas à ampliação do

alcance da missão e visão do Tribunal, observando seus valores

institucionais; IV - organizar e distribuir a coletânea de noticiário aos

magistrados do Tribunal; V - promover a divulgação dos eventos

realizados pelo Tribunal, providenciando a elaboração de arte dos

convites, e VI – executar outras atividades que lhe forem atribuídas.

1.2.21. NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA

SUSTENTÁVEL (fonte: TRT8): O TRT8 informou que há no âmbito

do Tribunal a Seção Socioambiental, vinculada à Assessoria de

Comunicação Social. Acrescentou que a aludida seção possui as

seguintes competências: I. executar e acompanhar as ações de

responsabilidade socioambiental; II. realizar o monitoramento, a

mensuração e a sistematização dos indicadores de resultados das

ações de gestão socioambiental; III. orientar sobre a substituição

dos insumos e dos materiais utilizados em serviço por produtos

recicláveis e que acarretem menos danos ao meio ambiente; IV.

sugerir a adoção de critérios sustentáveis a serem observados nas

aquisições e contratações realizadas pelo Tribunal; V. auxiliar as

atividades da Comissão Permanente de Gestão Ambiental; VI.

desenvolver estudos para ampliar a coleta seletiva solidária de

resíduos, por meio de parcerias com demais órgãos e entidades;

VII. estimular o desenvolvimento de uma cultura antidesperdício e

de utilização coerente dos recursos naturais e do patrimônio

público; VIII. promover a conscientização sobre a questão ambiental

e a qualidade de vida no ambiente de trabalho; IX. colaborar na

elaboração e implementação dos planos estratégicos e planos de

contribuição das unidades, e X. executar outras atividades que lhe

forem atribuídas. De outro lado, registrou que o plano de logística

sustentável foi instituído por meio da Resolução n.º 054/2016.

1.2.22. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 86/2009 DO CNJ (fonte: TRT8):

O TRT8 informou que há no âmbito do Tribunal unidade de controle

interno com as atribuições previstas na Resolução n.º 86/2009 do

CNJ, conforme previsto nos artigos 10 e 22 do Regulamento de

Serviços Auxiliares, item 1.2 do Ato n.º 61/2015, e Portaria PRESI

n.º 1.144/2015. 1.2.23. PLANO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PETIC (fonte: TRT8):

Segundo informações prestadas pelo Tribunal, o Planejamento

Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC -,

está inserido nos atos legais que visam alcançar excelência e definir

estratégias por meio da definição de objetivos, indicadores e metas

de TIC de acordo com o Planejamento Estratégico Institucional

deste Tribunal (PEI). O Tribunal possui PETIC vigente para o

período de 2015-2020, aprovado pela Resolução n.º 67/2015,

alterada pela Resolução n.º 109/2017 do TRT8, encontrando-se

alinhado, inclusive, com o PETIC do CNJ e do CSJT. As reuniões

de acompanhamento da estratégica de TIC (RAE), que tratam da

execução e consecução das metas e objetivos estratégicos, são

realizadas a cada 4 (quatro) meses, com presença de gestores das

áreas estratégicas do Tribunal e das áreas operacionais de TIC,

momento em que são apresentados os resultados dos indicadores e

as propostas de alteração de metas e iniciativas, considerando

mudanças de estratégia institucionais do TRT8, bem como

nacionais. Para cada objetivo estratégico do PETIC, há a

designação formal dos responsáveis, nos termos da Portaria PRESI

n.º 1.171/2016. Ademais, o desdobramento tático e operacional do

PETIC é o Plano Diretor de TIC (PDTIC). Por escolha do TRT8, o

PDTIC tem vigência de 1 (um) ano, sendo que no momento se

encontram em execução as ações para alcance dos objetivos

estratégicos para o exercício de 2019. No PDTIC constam projetos

e aquisições para consecução em 2019, exame quantitativa e

qualitativa do quadro de TIC, plano de capacitação dos servidores

do quadro de TIC de 2019, plano de gestão de riscos e

infraestrutura de TIC. O PDTIC 2019 foi aprovado pela Portaria

PRESI nº 186/2019. No ano de 2018, a SETIN formalizou os

processos de elaboração, planejamento e monitoramento do PETIC

e PDTIC, nos termos do artigo 6º da Resolução CNJ nº 211/2015

(ENTIC-JUD), formalizados no âmbito do TRT8 por meio da Portaria

PRESI nº 820/2018 e da Portar ia PRESI nº 821/2018,

respectivamente. O Comitê Gestor de TIC é o órgão responsável

por elaborar estudos sobre planejamento, controle, políticas e ações

de segurança da informação, promover e gerenciar  o

desenvolvimento, a implementação e o monitoramento da

segurança da informação, definir critérios, gerenciar e avaliar os

resultados de auditorias de conformidade de segurança da

informação e de aspectos legais relacionados à proteção das

informações, dentre outros. Aludido comitê é instituído formalmente

pela Portaria PRESI nº 1.077/2017. Frise-se, ainda, que o Comitê
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Gestor de TIC e o Comitê de Segurança da Informação assessoram

o Comitê de Governança de TIC, órgão deliberativo da alta

administração, previsto no artigo 294 do Regimento Interno do

Tribunal, com a finalidade de planejar e implementar ações na área

de TIC, avaliação e administração dos sistemas administrativos e

judiciários de Primeiro e Segundo Graus. As composições dos

comitês atendem as diretrizes traçadas na Resolução CNJ nº

211/2015, com formação multidisciplinar, bem como participação

das principais áreas estratégicas do Tribunal, incluindo Magistrados

dos diversos graus de jurisdição e a área de Tecnologia da

Informação e Comunicação, além de gestores das unidades de TIC

ou servidores responsáveis pelos macroprocessos que tratam da

aludida resolução. Por derradeiro, o TRT8 asseverou que todos os

Comitês se reúnem regularmente e os assuntos e deliberações são

registrados em ata. 1.2.24. GESTÃO ESTRATÉGICA (fonte:

TRT8): Segundo o próprio Tribunal Regional, o Plano Estratégico

Institucional atualmente em vigor foi aprovado por meio da

Resolução TRT8 nº 11/2014, cuja duração se estenderá de 2014 a

2020, conforme diretrizes definidas nas Resoluções CNJ n.º

198/2014 e CSJT n.º 145/2014, que instituíram, respectivamente, a

Estratégia Nacional do Poder Judiciário e o Plano Estratégico da

Justiça do Trabalho. A estratégia institucional do TRT8 está

diretamente vinculada aos macrodesafios do Poder Judiciário. No

que tange ao macrodesafio de “Combate à corrupção e à

improbidade administrativa”, busca-se fortalecer a governança

institucional, por meio da criação de estruturas de apoio à

governança institucional, o fomento ao reconhecimento e ao

tratamento de riscos, à divulgação e ao fomento de condutas éticas,

e ao aprimoramento das ferramentas de controle interno. De outro

lado, em relação ao macrodesafio “Adoção de soluções alternativas

de conflito” o objetivo estratégico desenvolvido tem sido o de

“Garantir a efetividade na prestação jurisdicional”. Ademais, quanto

aos macrodesafios “Celeridade e produtividade na prestação

jurisdicional”, “Gestão de demandas repetitivas e dos grandes

litigantes” e “Impulso às execuções fiscais e trabalhistas”, definiu-se

o objetivo estratégico de “Aperfeiçoar os procedimentos judiciais de

modo a impulsionar as execuções trabalhistas” e vinculado a esse

objetivo foram definidas diversas iniciativas estratégicas. Além

disso, também foram instituídos os CEJUSCs de 1º e 2º graus no

âmbito do Tribunal, nas cidades de Belém, Macapá e Parauapebas.

De outro lado, o TRT8 informou que, por meio da Resolução n.º

001/2019, instituiu o Comitê Geral de Governança e Gestão, com

atribuição, entre outras, de monitorar a execução do Plano

Estratégico Institucional e dos processos Participativos para

elaboração de metas do Poder Judiciário. Acrescentou que,

anteriormente à instituição do referido comitê, o Tribunal já realizava

processos de gestão participativa. 1.2.25. FISCALIZAÇÃO DOS

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS COM

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS (fonte: TRT8): Os

procedimentos de fiscalização dos contratos são realizados pela

Divisão de Gestão e Fiscalização de Contratos – DIGEF -, unidade

vinculada à COGIN, nos termos do regramento previsto no Manual

de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos, aprovado

pela Portaria PRESI n.º 636/2018, publicado no Portal do Tribunal

www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/governanca/manual_de_gesta

o_e_fiscalizacao_de_contratos.pdf. No âmbito da aludida divisão, a

Seção de Gestão e Fiscalização de Contratos Terceirizados –

SeGET -, atua especificamente nos contratos celebrados com as

empresas prestadoras de serviços contínuos com dedicação

exclusiva de mão de obra. O TRT8 esclareceu que a fiscalização

administrativa dos contratos terceirizados com dedicação exclusiva

de mão de obra é realizada minunciosamente, compreendendo as

fases de fiscalização inicial, mensal e final. A inicial consiste na

realização de reunião com a empresa contratada com o intuito de

destacar as principais cláusulas da execução contratual, momento

em que é solicitado à empresa que seja encaminhado para exame,

no prazo previsto no contrato, a relação de empregados, o envio

das Carteiras de Trabalho e Previdência Social, bem como os

exames admissionais. Solicita-se, ainda, a apresentação de

garantia contratual, nos percentuais e prazos previamente fixados.

Durante a reunião, informa-se à contratada sobre a necessidade de

abertura de conta depósito de provisão – passível de movimentação

tão somente a pedido da contratada e por ordem do Tribunal -, bem

como em relação à possibilidade de que, durante a execução

contratual, ocorra a liberação de valores da conta depósito, nos

termos do artigo 12 da Resolução n.º 169/2013 do CNJ. Quanto aos

mecanismos de fiscalização realizados mensalmente, oportuno

registrar as seguintes ações: 1. Solicitação, no início de cada mês,

às empresas contratadas, da documentação necessária para

realização da fiscalização administrativa, bem como a listagem

nominal dos empregados. Caso haja mais de 20 empregados, a

fiscalização é feita por amostragem; 2. Conferência dos Termos de

Recebimento Provisório, encaminhados pelos fiscais setoriais; 3.

Conferência da relação de empregados vinculados ao Contrato com

o intuito de observar alterações de empregados nos casos de férias,

licença saúde, etc.; 4. Verificação dos motivos da substituição de

eventuais colaboradores, bem como a solicitação dos documentos

que comprovam tais ocorrências, como a comprovação do aviso de

férias e do pagamento das férias do empregado, nos termos da lei;

5. Solicitação para conferência, em caso de demissões ou

remanejamentos, dos documentos demissionais, termo de Rescisão

do Contrato de Trabalho, comprovantes de quitação do pagamento
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de verbas rescisórias, comprovante de pagamento da multa do

FGTS, bem como dos documentos admissionais do empregado

substituto (CTPS e exame admissional); 6. Realização da

conferência conjunta das folhas de pagamento, Relatório de

Empregados da SEFIP e Termos de Recebimento Provisório; 7.

Atualização de planilha, por empresa contratada, com informações

sobre os atuais empregados; 8. Verificação da documentação

enviada pelas contratadas, observando-se os documentos da

SEFIP, Guia de Previdência Social - GPS -, e Guia de Recolhimento

do FGTS - GRF, com comprovação de pagamento, folhas de ponto,

folha de pagamento, contracheques dos empregados e extratos

individuais de FGTS, em especial dos empregados escolhidos

aleatoriamente; 9. Recebimento e conferência das notas fiscais

mensais de pagamento da prestação de serviços realizados pelas

contratadas que prestam serviços; 10. Acompanhamento da

regularidade fiscal das empresas; 11. Instrução e tramitação dos

processos específicos de pagamento para envio à Coordenadoria

de Finanças do Tribunal para o pagamento das Notas Fiscais; 12.

Instrução e tramitação dos processos específicos de fiscalização

administrativa, com a juntada dos documentos verificados na

f isca l i zação admin is t ra t i va  mensa l ;  13 .  Exped ição  e

encaminhamento às contratadas, caso necessário, de Notificações

para regularização de ajustes na execução contratual, com

acompanhamento dos prazos e do recebimento das respostas das

contratadas; 14. Conferência e atualização da lista de empregados

terceirizados que prestaram serviço no mês para fins de publicação

no Portal do TRT8. O TRT8 acrescentou, ainda, as seguintes ações

de fiscalização dos contratos de terceirizados com dedicação de

mão de obra: 1. Instrução e tramitação dos processos específicos

para liberação de valores da Conta Vinculada/Provisão referente

aos contratos; 2. Acompanhamento da publicação das novas

Convenções Coletivas referentes às categorias profissionais

contratadas pelo Tribunal; 3. Instrução e tramitação dos pedidos de

Repactuação/Reajustes nos valores dos Contratos com base nas

novas Convenções Coletivas; 4. Esclarecer e ajustar situações

diárias que possam prejudicar a prestação dos serviços

contratados; 5. Prestar auxílio à Assessoria Jurídica do Tribunal, por

ocasião de processos trabalhistas que envolvam o TRT8. Por

derradeiro, a fiscalização final do contrato envolve as seguintes

medidas: 1. Solicitação do envio dos termos de rescisões de

contratos de trabalho dos prestadores de serviços à contratada,

bem como da guia de recolhimento da contribuição previdenciária

referente ao último mês de prestação de serviços, da guia de

recolhimento rescisório do FGTS, dos exames médicos

demissionais e do comprovante de pagamento das verbas

rescisórias pela contratada ou da realocação dos empregados em

outra at iv idade.  1.2.26.  CONCESSÃO DE DIÁRIAS A

MAGISTRADOS E SERVIDORES – RESOLUÇÃO N.º 124/2013

DO CSJT (fonte: TRT8/CCAUD-CSJT): Informações colhidas junto

à Coordenadoria de Controle e Auditoria do CSJT – CCAUD – dão

conta de que, entre janeiro e dezembro de 2018, o TRT8

despendeu R$ 1.470.604,77 a título de pagamento de diárias a

magistrados, servidores e colaboradores. Em relação a 2019, de

janeiro a junho, foram gastos R$ 657.671,38 a tal título. A análise,

por amostragem, dos dados registrados no Portal da Transparência,

no sítio do Tribunal na internet, autoriza inferir que os lançamentos

decorreram do exercício das atividades ordinárias do Tribunal, de

natureza administrativa e/ou jurisdicional. 2. SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO. O

Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e

Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – 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

apresenta-se 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:

TRT8): 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
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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 TRT8 encontra-se sob supervisão do Comitê Gestor

Regional do Sistema PJe e possui em sua composição

multidisciplinar servidores afeitos às áreas de tecnologia da

informação, de estatística 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 TRT8: Fernando Moreira

Bessa – Juiz do Trabalho; Edme dos Santos Tavares Júnior

(coordenador) – Chefe do Núcleo de Apoio do Processo Judicial

Eletrônico; Mônica Moraes Rêgo Guimarães – Coordenadora de

Sistemas da Informação da Secretaria de Tecnologia da

Informação; Paulo Fernando Rodrigues – Chefe da Seção de

Estatística e Pesquisa; Joléa Maria Rebelo Leite – Diretora da 10ª

Vara do Trabalho de Belém; Karla Cristina Martins Paes –

Assessora de Desembargador; Nilson do Carmo Barroso – lotado

no Núcleo de Apoio ao PJe; Paulo Sandro Lopes da Gama Alves –

Secretário da Corregedoria Regional; e Narlicelma Sobral Santos

Ramos – Secretária-Geral Judiciária. Compõem o Comitê Gestor

Regional do Sistema PJe: Paulo Isan Coimbra da Silva Júnior

(coordenador) – Desembargador; Claudine Teixeira da Silva

Rodrigues – Juíza do Trabalho; Avertano Messias Klatau – Juiz do

Trabalho; Paulo Sandro Lopes da Gama Alves – Secretário da

Corregedoria Regional; Narlicelma Sobral Santos Ramos –

Secretária-Geral Judiciária; Joléa Maria Rebelo Leite – Diretora da

10ª Vara do Trabalho de Belém; Norberto Lavareda Santos – Oficial

de Justiça; Alacid Correa Guerreiro – Calculista; e Mônica Moraes

Rêgo Guimarães – Coordenadora de Sistemas da Informação da

Secretaria de Tecnologia da Informação. Com relação ao § 2º do

artigo 135 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018,

foram encaminhadas 12 atas das reuniões realizadas pelo Comitê

Gestor Regional do TRT8 para disponibilização em ambiente

comparti lhado. 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\eGestão\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

efetuadas de janeiro de 2017 até maio de 2019 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 efetuadas pelo TRT8 de

janeiro de 2017 a maio de 2019 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 março de

2019 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) nem 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, não foram identificados processos pendentes de

execução em 31 de março de 2019 que constassem 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, não foram identificados processos pendentes de

finalização em 31 de março de 2019 que constassem 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
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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 dessas premissas, em 31

de dezembro de 2018, não foram identificados processos pendentes

de julgamento informados mais de uma vez no mesmo item.

Contudo, foram identificados 2 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 7 processos

pendentes de julgamento em 31 de dezembro 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 795

processos pendentes de julgamento em 31 de dezembro de 2018.

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe (fonte: e-

Gestão): Conforme consulta realizada em 28 de junho de 2019, dos

76.253 processos pendentes de baixa no âmbito do TRT8, incluídas

as ações originárias do segundo grau, aproximadamente 23.178

(30,4%) processos tramitavam no Sistema Legado e 53.075 (69,6%)

no Sistema PJe. A média nacional, na referida data, era de 18,9%

dos processos tramitando no Sistema Legado e 81,1% no Sistema

PJe. 2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS

ANTIGOS (fonte: e-Gestão e TRT8): As Varas do Trabalho da 8ª

Região possuem um resíduo novo, com 99% dos processos

pendentes de solução na fase de conhecimento distribuídos nos

anos de 2017 a 2019. Foi identificado um processo pendente de

julgamento na fase de conhecimento distribuído há mais de 5 anos,

no ano de 2013. Há integral observância ao Provimento n.º 4/2018

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, visto que são

divulgados, no sítio do TRT8 na internet, os processos aptos a

julgamento em primeiro e segundo graus. 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 abril de 2018 a março de 2019, entre as 56 Varas do

Trabalho da 8ª Região, 46 estiveram entre as 25% que obtiveram os

melhores desempenhos no País, dentre elas a VT de São Félix do

Xingu (1ª posição), a 17ª VT de Belém (2ª posição), a 19ª VT de

Belém (4ª posição), a 1ª VT de Belém (5ª posição) e a 8ª VT de

Belém (7ª posição). Destaca-se, outrossim, que nenhuma Vara do

Trabalho da 8ª Região figurou entre as 25% que obtiveram os

piores desempenhos no País no mesmo período. 3. METAS

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O ANO DE

2018 (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 constantes do Relatório de

Resultados do ano de 2018 (com informações extraídas no período

de 28 a 31 de janeiro e no dia 14 de fevereiro de 2019). 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 corret ivas ou de

aperfeiçoamento com a finalidade de que 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 XI Encontro Nacional do Poder

Judiciário. A meta estabelecida para o TRT8 era que o Tempo

Médio de Duração do Processo no segundo grau fosse igual ou

inferior a 97 dias. No Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, foi

ressaltado, no entanto, que deveria ser considerado o cumprimento

da meta caso o tempo médio alcançado fosse igual ou inferior a 98

dias. Dessa forma, o TRT8, ao despender o tempo médio de 100

dias, não cumpriu a meta, pois não observou o prazo médio exigido

de todos os Tribunais Regionais. 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 no XI Encontro Nacional do Poder
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Judiciário. A Meta do TRT8 era que o tempo médio de duração do

processo no primeiro grau fosse igual ou inferior a 145 dias. No

período, entretanto, o TRT8 alcançou o prazo médio de 149 dias – 4

dias a mais do que o necessário ao cumprimento da meta. Observe-

se que, segundo o Relatório de Resultados, a meta seria

considerada cumprida se o tempo médio atingido o fosse igual ou

inferior a 148 dias. Nesse caso, vê-se que o TRT8 deixou de

cumprir a meta por apenas um dia. Meta não cumprida. 3.3. META

6 – JULGAR PELO MENOS 92% 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 2018,

aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. No âmbito

do TRT8, foram distribuídos, no primeiro e segundo graus, 70.345

casos novos em 2018 e julgados 89.201 processos – 20.263

julgados a mais do que o necessário para o alcance da meta, o que

corresponde ao percentual de julgados de 127%. Meta cumprida.

3.4. META 7 - IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, PELO

MENOS 90% DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2016,

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 2018,

aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. No ano de

2018 ainda pendiam de julgamento 43.420 processos distribuídos

até 31/12/2016. Para o cumprimento da Meta, o TRT8 deveria julgar

39.078 processos. Foram julgados 43.121 processos, o que

corresponde a 4.043 processos além do necessário para o

cumprimento da meta. Destaque-se que o TRT8 alcançou, em

2018, o maior Índice de Processos Antigos (IPA) entre todos os

Tribunais Regionais. Meta cumprida. 3.5. META 8 – IDENTIFICAR

E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, 98% DAS AÇÕES COLETIVAS

DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2015, NO 1º GRAU, E ATÉ 31/12/2016,

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 para

2018, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. 3.5.1.

Primeiro Grau: das 322 ações coletivas distribuídas até 31/12/2015

que ainda pendiam de julgamento, 321 foram julgadas no ano de

2018, o que corresponde ao índice de produtividade de 99,69%.

Meta cumprida. 3.5.2. Segundo Grau: as 90 ações coletivas

distribuídas até 31/12/2016 que ainda pendiam de julgamento foram

julgadas no ano de 2018, razão por que o Índice de Ações Coletivas

Julgadas (IACJ) no segundo grau foi de 100%. Vale ressaltar que o

TRT8, em relação aos Tribunais Regionais que julgaram todo o

acervo de ações coletivas, apresentou o segundo maior número de

ações coletivas distribuídas e o maior número de ações julgadas,

motivo pelo qual o seu desempenho foi destacado no Relatório de

Resultados em relação à presente meta. 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 no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário.

A meta para o ano de 2018 consistia em aumentar em 2 pontos

percentuais o índice de conciliação em relação a 2017, devendo o

TRT8, para tanto, alcançar o percentual de 56,77%, extraídos do

cômputo dos processos solucionados arquivamentos, desistências e

declarações de incompetência. Em 2018, o TRT8 atingiu o

percentual de 49,12%. No Plano Estratégico da Justiça do Trabalho,

foi ressaltado, no entanto, que deveria ser considerada cumprida a

meta caso o Índice de Conciliação alcançasse o percentual de 48%.

Diante dessa ressalva, conclui-se que o TRT8, ao alcançar o

percentual de 49,12%, ultrapassou o percentual mínimo exigido de

todos os Tribunais Regionais para o cumprimento da meta. Meta

cumprida. 3.7. META 10 - IDENTIFICAR E REDUZIR EM 2% O

ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES EM RELAÇÃO AO

ANO ANTERIOR: Perspectiva Processos Internos - Gerir as

demandas repetitivas e os grandes litigantes – Indicador: Índice de

Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA). A Meta 10 do

Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional

7, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário. Para

alcançar a meta, o TRT8 deveria julgar 6.879 processos dos dez

maiores litigantes, ao passo que julgou um total de 11.582

processos – 4.703 processos a mais do que o número de julgados

necessário para que fosse alcançada a meta estabelecida. O TRT8

alcançou o Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes de

284%. Meta cumprida. 3.8. META 11 – BAIXAR PELO MENOS

92% DA QUANTIDADE DE EXECUÇÕES INICIADAS NO ANO

CORRENTE: 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 XI

Encontro Nacional do Judiciário. O TRT8 iniciou, em 2018, 31.924

execuções, baixando o total de 31.716. O Índice de Execução (IE)

foi de 99%. Meta cumprida. 4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL,

ARRECADAÇÃO E VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES.
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4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1.1. MOVIMENTAÇÃO

NO PRIMEIRO GRAU. 4.1.1.1. FASE DE CONHECIMENTO (fonte:

e-Gestão): a) Movimentação em 2017: estoque remanescente de

2016: 40.042; casos novos: 78.384; processos recebidos: 78.979;

processos solucionados: 87.791; taxa de produtividade: 111,2%

(média dos TRTs de médio porte: 102,9%; média nacional: 103,9%);

taxa de congestionamento: 26,2% (média dos TRTs de médio porte:

35,8%; média nacional: 34,8%). Pendentes de solução para 2018:

32.440. b) Movimentação em 2018: estoque remanescente de

2017: 32.440; casos novos: 50.913; processos recebidos: 51.462;

processos solucionados: 71.451; taxa de produtividade: 138,8%

(média dos TRTs de médio porte: 138,4%; média nacional: 137,9%);

taxa de congestionamento: 14,8% (média dos TRTs de médio porte:

27,8%; média nacional: 27%). Pendentes de solução para 2019:

13.929. c) Movimentação em 2019 (até 31 de março): estoque

remanescente de 2018: 13.929; casos novos: 11.859; processos

recebidos: 11.970; processos solucionados: 13.539; taxa de

produtividade: 113,1% (média dos TRTs de médio porte: 122,4%;

média nacional: 119,2%); taxa de congestionamento: 47,7% (média

dos TRTs de médio porte: 62,6%; média nacional: 63,1%).

Pendentes de solução em março de 2019: 12.619. Resíduo

calculado para 2020: 7.653. No número de processos recebidos

mencionados 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.

Apesar da tendência de queda no número de solucionados no

período, observa-se o crescente número de processos julgados com

resolução do mérito, consoante Recomendação na Correição

Ordinária anterior, passando de 59,8% em 2017 para 66% em 2018.

Em 2019, o número de julgados com resolução do mérito aumentou

ainda mais, para 67,8%, em tendência de aproximação à média

observada nos Tribunais de mesmo porte, de 80,8%. No âmbito das

Varas do Trabalho da 8ª Região, no ano de 2018, entre as 56

ativas, 54 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

999,6 e a média de solucionados foi de 1.345,7; portanto, em

média, as Varas do Trabalho solucionaram 346 processos a mais

do que receberam. Entre as 1.573 Varas do Trabalho do País, a 1ª

Vara do Trabalho de São Félix do Xingu com 140 processos

recebidos no ano foi a terceira unidade que menos recebeu

processos no País no ano 2018 e é a que menos recebeu no

período de Janeiro a Março de 2019, tendo recebido apenas 19

processos. Da mesma forma, a 1ª Vara do Trabalho de Óbidos

também figura entre as 50 Varas que menos recebem processos no

País, com 315 processos recebidos em 2018. d) Prazo Médio em

2017: O prazo médio nas Varas do Trabalho da 8ª Região, do

ajuizamento da ação até a prolação da sentença, foi de 158,1 dias,

enquanto que a média nos Tribunais de médio porte foi de 224,5

dias e, no País, de 238,2 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 133 dias. O prazo médio entre a realização da

1ª audiência e o encerramento da instrução foi de 41,8 dias. Já da

etapa da conclusão até a prolação da sentença, o prazo foi de 18,5

dias. e) Prazo Médio em 2018: O prazo médio nas Varas do

Trabalho da 8ª Região, do ajuizamento da ação até a prolação da

sentença, foi de 149,4 dias, enquanto que a média nos Tribunais de

médio porte foi de 254,7 dias e, no País, de 264,2 dias. Quanto às

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

ação até a realização da 1ª audiência foi de 100,2 dias; o prazo

médio entre a realização da 1ª audiência e o encerramento da

instrução foi de 59,2 dias; da etapa da conclusão até a prolação da

sentença, o prazo médio foi de 20,9 dias. f) Prazo Médio em 2019

(até 31 de março): O prazo médio nas Varas do Trabalho da 8ª

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

128,4 dias, enquanto que a média nos Tribunais de médio porte foi

de 255,5 dias e, no País, de 276,6 dias. Quanto às etapas

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

até a realização da 1ª audiência foi de 78,2 dias; o prazo médio

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

de 121,1 dias; da etapa da conclusão até a prolação da sentença, o

prazo médio foi de 22,7 dias. g) Recursos Interpostos: Em 2017,

foram interpostos nas Varas do Trabalho da 8ª Região 25.443

recursos, 18,3% a mais do que no ano anterior, quando foram

interpostos 21.501 recursos. No ano de 2018, foram interpostos nas

Varas do Trabalho da 8ª Região 24.996 recursos, 1,8% a menos do

que no ano de 2017. De janeiro até 31 de março de 2019, foram

interpostos nas Varas do Trabalho da 8ª Região 5.241 recursos.

Nos anos de 2017, 2018 e 2019, foram interpostos menos recursos

no TRT8 do que a média nos TRTs de médio porte, e menos do que

a média nacional. 4.1.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-

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

Liquidações iniciadas em 2017: 2.317 (média dos Tribunais de

médio porte: 20.555,6; média nacional: 28.052,4); liquidações

encerradas em 2017: 2.394 (média dos Tribunais de médio porte:

20.153,9; média nacional: 25.407,5); resíduo em 2017 (incluídas as

liquidações que estavam em arquivo provisório): 34 (média dos

Tribunais de médio porte: 8.222,4; média nacional: 14.984,5).
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Liquidações iniciadas em 2018: 3.300 (média dos Tribunais de

médio porte: 23.050,8; média nacional: 29.813,5); liquidações

encerradas em 2018: 2.326 (média dos Tribunais de médio porte:

19.422,4; média nacional: 27.285,9); resíduo em 2018 (incluídas as

liquidações que estavam em arquivo provisório): 9 (média dos

Tribunais de médio porte: 5.444,5; média nacional: 9.487,3).

Liquidações iniciadas entre janeiro e março de 2019: 865 (média

dos Tribunais de médio porte: 5.496,5; média nacional: 6.856,4);

liquidações encerradas entre janeiro e março de 2019: 634 (média

dos Tribunais de médio porte: 5.020; média nacional: 7.373,4);

resíduo de janeiro a março de 2019 (incluídas as liquidações que

estavam em arquivo provisório): 2 (média dos Tribunais de médio

porte: 5.082,9; média nacional: 8.764,3). Taxa de produtividade em

2017: 103,3%; taxa de produtividade em 2018: 70,5%; taxa de

produtividade de janeiro a março de 2019: 73,3%. b) Prazo Médio

das Liquidações: O prazo médio nas Varas do Trabalho da 8ª

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

ano de 2017, foi de 15,1 dias (média dos Tribunais de médio porte:

149,4; média nacional: 175,7). O prazo médio em 2018 foi de 24

dias (média dos Tribunais de médio porte: 160,8; média nacional:

180,8). O prazo médio verificado de janeiro a março de 2019 foi de

31,8 dias (média dos Tribunais de médio porte: 188; média nacional:

210,1). c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se as

decisões de procedência total e as de procedência parcial, foram

proferidas, em 2017, 21.069 sentenças pelas Varas do Trabalho da

8ª Região, sendo 19.264 (91,4%) líquidas (média dos Tribunais de

médio porte: 22,2%; média nacional: 15,5%). Em 2018, de 16.834

sentenças proferidas, 15.408 (91,5%) corresponderam a sentenças

líquidas (média dos Tribunais de médio porte: 20,8%; média

nacional: 14,9%). De janeiro a março de 2019, de 3.279 sentenças

proferidas, 3.017 (92%) corresponderam a sentenças líquidas

(média dos Tribunais de médio porte: 21,9%; média nacional:

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

Execuções Iniciadas, Encerradas e Resíduo: Execuções

iniciadas em 2017: 27.594 (média dos Tribunais de médio porte:

32.644,6; média nacional: 35.134,9); execuções encerradas em

2017: 23.897 (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): 53.393 (média dos Tribunais de

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

iniciadas em 2018: 27.736 (média dos Tribunais de médio porte:

30.915; média nacional: 33.288,3); execuções encerradas em 2018:

30.029 (média dos Tribunais de médio porte: 32.764,9; média

nacional: 30.394,3); resíduo em 2018 (incluídas aí as execuções

que estavam em arquivo provisório): 52.468 (média dos Tribunais

de médio porte: 98.754,9; média nacional: 112.547,1). Execuções

iniciadas entre janeiro e março de 2019: 6.177 (média dos Tribunais

de médio porte: 7.735,1; média nacional: 8.069,6); execuções

encerradas entre janeiro e março de 2019: 6.830 (média dos

Tribunais de médio porte: 7.372; média nacional: 7.461,9); resíduo

de janeiro a março de 2019 (incluídas aí as execuções que estavam

em arquivo provisório): 52.002 (média dos Tribunais de médio porte:

99.919,1; média nacional: 113.786,1). Taxa de produtividade em

2017: 86,6%; taxa de produtividade em 2018: 108,3%; taxa de

produtividade de janeiro a março de 2019: 110,6%. b) Prazo Médio

das Execuções: O prazo médio nas Varas do Trabalho da 8ª

Região, do início da fase de execução até o seu encerramento, no

ano de 2017, foi de 286,3 dias (média dos Tribunais de médio porte:

790,4; média nacional: 1.021,8). O prazo médio em 2018 foi de

569,2 dias (média dos Tribunais de médio porte: 1.130,6; média

nacional: 1.288,2). O prazo médio verificado de janeiro a março de

2019 foi de 693,8 dias (média dos Tribunais de médio porte:

1.309,9; média nacional: 1.421,9). 4.1.2. MOVIMENTAÇÃO

PROCESSUAL NO SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão e TRT8):

a) Movimentação Processual em 2017: estoque remanescente de

2016: 4.159; casos novos: 18.836; processos recebidos: 22.748;

recursos e ações originárias julgados: 18.194; processos

solucionados: 21.943; produtividade: 96,4% (média entre os

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

congestionamento: 20,9% (média entre os TRTs de médio porte:

28,2%; média nacional: 27,7%); resíduo processual para 2018:

5.358. b) Movimentação Processual em 2018: estoque

remanescente de 2017: 5.358; casos novos: 19.994; processos

recebidos: 24.555; recursos e ações originárias julgados: 20.416;

processos solucionados: 25.140; produtividade: 102,3% (média

entre os Tribunais de médio porte: 92,3%; média nacional: 93,7%);

taxa de congestionamento: 18,7% (média entre os TRTs de médio

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

2019: 5.067. c) Movimentação Processual em 2019 (até 31 de

março): estoque remanescente de 2018: 5.067; casos novos:

4.028; processos recebidos: 5.089; recursos e ações originárias

julgados: 3.649; processos solucionados: 4.571; produtividade:

89,8% (média entre os Tribunais de médio porte: 90,8%; média

nacional: 88,3%); taxa de congestionamento: 56,1% (média entre os

TRTs de médio porte: 63,9%; média nacional: 64,3%); pendentes de

julgamento: 5.604; resíduo processual: 5.604; resíduo processual

calculado para 2020: 7.571. No número de processos solucionados

no segundo grau foram consideradas as informações apresentadas

pelo TRT8, em razão de inconsistência no extrator do sistema PJe

quanto à apuração de recursos internos solucionados para o

sistema e-Gestão (especialmente em processos com múltiplos

Embargos de Declaração julgados em uma mesma sessão). No ano
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de 2017, cada Desembargador recebeu, em média, 1.197

processos, enquanto a média entre os Tribunais de mesmo porte foi

de 1.937 processos recebidos por magistrado; e julgou, em média,

1.120 processos, enquanto a média entre os Tribunais de mesmo

porte foi de 1.779 processos julgados por magistrado. Já no ano de

2018, cada Desembargador recebeu, em média, 1.292 processos,

enquanto a média entre os Tribunais de mesmo porte foi de 2.170

processos recebidos por magistrado; e julgou, em média, 1.281

processos, enquanto a média entre os Tribunais de mesmo porte foi

de 1.817 processos julgados por magistrado. d) Prazos médios em

2017: da distribuição à restituição com visto do relator: 67,9 dias

(média entre os Tribunais de médio porte: 110,2 dias; média

nacional: 92,6 dias); do recebimento para inclusão em pauta ao

julgamento: 28,2 dias (média entre os Tribunais de médio porte:

36,3 dias; média nacional: 42,7 dias); da autuação ao julgamento do

recurso: 117,5 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 156,7

dias; média nacional: 144,5 dias); prazo total, da autuação até a

baixa do recurso: 193 dias (média entre os Tribunais de médio

porte: 251,6 dias; média nacional: 251,5 dias). e) Prazos médios

em 2018: da distribuição à restituição com visto do relator: 73,3 dias

(média entre os Tribunais de médio porte: 111 dias; média nacional:

92,4 dias); do recebimento para inclusão em pauta ao julgamento:

23,3 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 42,1 dias;

média nacional: 43,8 dias); da autuação ao julgamento do recurso:

97,7 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 166,7 dias;

média nacional: 151,1 dias); prazo total, da autuação até a baixa do

recurso: 204,8 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 284,3

dias; média nacional: 283,9 dias). f) Prazos médios em 2019 (até

31 de março): da distribuição à restituição com visto do relator: 67,4

dias (média entre os Tribunais de médio porte: 126,2 dias; média

nacional: 109,5 dias); do recebimento para inclusão em pauta ao

julgamento: 29,2 dias (média entre os Tribunais de médio porte:

52,3 dias; média nacional: 55,2 dias); da autuação ao julgamento do

recurso: 97,5 dias (média entre os Tribunais de médio porte: 184,4

dias; média nacional: 184,4 dias); prazo total, da autuação até a

baixa do recurso: 209,7 dias (média entre os Tribunais de médio

porte: 287,1 dias; média nacional: 328,1 dias). g) Carga de

trabalho per capita dos Desembargadores em 2017: magistrados

atuando em turmas: 19; estoque inicial por magistrado: 218,9;

processos recebidos por magistrado: 1.197,3; carga de trabalho por

magistrado: 1.416,2; processos solucionados por magistrado:

1119,7. h) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

em 2018: magistrados atuando em turmas e que participaram da

distribuição de processos: 19; estoque inicial por magistrado: 282;

processos recebidos por magistrado: 1.292,4; carga de trabalho por

magistrado: 1.574,4; processos solucionados por magistrado:

1.280,6. i) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

em 2019 (até 31 de março): magistrados atuando em turmas e que

participaram da distribuição de processos: 19; estoque inicial por

magistrado: 294,9; processos recebidos por magistrado: 1.197,3;

carga de trabalho por magistrado: 562,8; processos solucionados

por magistrado: 234,9. j) Movimentação Processual dos

Desembargadores em Exercício: j.1. Em 2017. ALDA MARIA DE

PINHO COUTO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.443; solucionados: 1.161); ANTONIO

OLDEMAR COÊLHO DOS SANTOS (recebidos por distribuição e

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

CARLOS RODRIGUES ZAHLOUTH JUNIOR (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 101;

solucionados: 83); ELIZABETH FATIMA MARTINS NEWMAN

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1; solucionados: 15); FRANCISCA OLIVEIRA

FORMIGOSA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.357; solucionados: 1.253);

FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA(recebidos por distribuição e

por redistr ibuição e recursos internos conclusos: 1.406;

solucionados: 984); GABRIEL NAPOLEAO VELLOSO FILHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.331; solucionados: 993); GEORGENOR DE SOUSA

FRANCO FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.232; solucionados: 1.165);

GRAZIELA LEITE COLARES (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.330; solucionados:

1.202); HERBERT TADEU PEREIRA DE MATOS (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 2;

solucionados: 12); IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA

BRAGA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.360; solucionados: 1.208); JOSE EDILSIMO

ELIZIARIO BENTES (recebidos por distribuição e por redistribuição

e recursos internos conclusos: 755; solucionados: 799); JOSE

MARIA QUADROS DE ALENCAR (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 236; solucionados:

215); JULIANES MORAES DAS CHAGAS (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.358; solucionados: 1.298); LUIS JOSE DE JESUS RIBEIRO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.330; solucionados: 1.285);  LUIZ ALBANO

MENDONCA DE LIMA (recebidos por distr ibuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 0; solucionados: 5);

MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA (recebidos por distribuição e

por redistr ibuição e recursos internos conclusos: 1.425;

solucionados: 1.231); MARIA DE NAZARE MEDEIROS ROCHA
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(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 2; solucionados: 0); MARIA EDILENE DE OLIVEIRA

FRANCO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 6; solucionados: 1); MARIA VALQUIRIA NORAT

COELHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.338; solucionados: 1.238); MARIA ZUILA

LIMA DUTRA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.347; solucionados: 1.229); MARIO

LEITE SOARES (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.384; solucionados: 1.255); MARY

ANNE ACATAUASSU CAMELIER MEDRADO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.259; solucionados: 779); ODETE DE ALMEIDA ALVES (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

0; solucionados: 3); PASTORA DO SOCORRO TEIXEIRA LEAL

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.421; solucionados: 1.223); ROSITA DE NAZARE

SIDRIM NASSAR (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.423; solucionados: 1.087); SULAMIR

PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA (recebidos por distribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 156; solucionados:

159); SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 60;

solucionados: 92); VICENTE JOSE MALHEIROS DA FONSECA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.391; solucionados: 1.152); WALTER ROBERTO PARO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 60; solucionados: 145); j.2. Em 2018. ALDA MARIA DE

PINHO COUTO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.459; solucionados: 1.443); CARLOS

RODRIGUES ZAHLOUTH JUNIOR (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 4; solucionados: 0);

ELIZABETH FATIMA MARTINS NEWMAN (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.515; solucionados: 1.399); FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.474; solucionados: 1.324); GABRIEL NAPOLEAO

VELLOSO FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.516; solucionados: 1.556);

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.336; solucionados: 1.102); GRAZIELA LEITE COLARES

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.228; solucionados: 1.304); HERBERT TADEU

PEREIRA DE MATOS (recebidos por distr ibuição e por

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

IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA BRAGA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.476; solucionados: 1.413); JOSE EDILSIMO ELIZIARIO BENTES

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.386; solucionados: 901); JOSE MARIA QUADROS DE

ALENCAR (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 14; solucionados: 0); JULIANES

MORAES DAS CHAGAS (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.336; solucionados:

1.437); LUIS JOSE DE JESUS RIBEIRO (recebidos por distribuição

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.431;

solucionados: 1.340); LUIZ ALBANO MENDONCA DE LIMA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 0; solucionados: 0); MARCUS AUGUSTO LOSADA

MAIA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.500; solucionados: 1.589); MARIA DE

NAZARE MEDEIROS ROCHA (recebidos por distribuição e por

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

MARIA EDILENE DE OLIVEIRA FRANCO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 5;

solucionados: 0); MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.443; solucionados: 1.423); MARIA ZUILA LIMA DUTRA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.363; solucionados: 1.369); MARIO LEITE SOARES (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.483; solucionados: 1.395); MARY ANNE ACATAUASSU

CAMELIER MEDRADO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.095; solucionados:

1.257); PASTORA DO SOCORRO TEIXEIRA LEAL (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.201; solucionados: 1.363); PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA

JUNIOR (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 127; solucionados: 31); ROSITA DE NAZARE

SIDRIM NASSAR (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 1.515; solucionados: 1.375); SULAMIR

PALMEIRA MONASSA DE ALMEIDA (recebidos por distribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 265; solucionados:

141); SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 91;

solucionados: 17); VICENTE JOSE MALHEIROS DA FONSECA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.404; solucionados: 1.151); WALTER ROBERTO PARO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos
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conclusos: 79; solucionados: 2); j.3. Em 2019 (até 31 de março).

ALDA MARIA DE PINHO COUTO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 319; solucionados:

267); CARLOS RODRIGUES ZAHLOUTH JUNIOR (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1;

solucionados: 0); FRANCISCA OLIVEIRA FORMIGOSA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

262; solucionados: 254); FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 321; solucionados: 273); GABRIEL NAPOLEAO

VELLOSO FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos:  300;  solucionados:  305);

GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 260;

solucionados: 203); GRAZIELA LEITE COLARES (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 12;

solucionados: 13); IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORRÊA

BRAGA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 266; solucionados: 242); JOSE EDILSIMO

ELIZIARIO BENTES (recebidos por distribuição e por redistribuição

e recursos internos conclusos: 328; solucionados: 320); JULIANES

MORAES DAS CHAGAS (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 229; solucionados:

265); LUIS JOSE DE JESUS RIBEIRO (recebidos por distribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 265; solucionados:

249); LUIZ ALBANO MENDONCA DE LIMA (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

solucionados: 0); MARCUS AUGUSTO LOSADA MAIA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

284; solucionados: 327); MARIA VALQUIRIA NORAT COELHO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 279; solucionados: 253); MARIA ZUILA LIMA DUTRA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 265; solucionados: 192); MARIO LEITE SOARES

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 262; solucionados: 282); MARY ANNE ACATAUASSU

CAMELIER MEDRADO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 27; solucionados: 3);

PASTORA DO SOCORRO TEIXEIRA LEAL (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 40;

solucionados: 157); PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 277; solucionados: 250); ROSITA DE NAZARE SIDRIM

NASSAR (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 298; solucionados: 212); SULAMIR PALMEIRA

MONASSA DE ALMEIDA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 296; solucionados: 71);

SUZY ELIZABETH CAVALCANTE KOURY (recebidos por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 269;

solucionados: 31); VICENTE JOSE MALHEIROS DA FONSECA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 315; solucionados: 202); WALTER ROBERTO PARO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 229; solucionados: 92); k) Resíduo processual –

situação em 31/12/2017: pendentes de autuação: 22; pendentes de

distribuição: 96; aguardando manifestação do MPT: 90; pendentes

de conclusão ao relator: 142; pendentes com o relator: 3.059;

pendentes em diligência: 22; pendentes suspensos ou sobrestados:

67; Resíduo total: 5.358. l) Resíduo processual – situação em

31/12/2018: pendentes de autuação: 21; pendentes de distribuição:

44; aguardando manifestação do MPT: 52; pendentes de conclusão

ao relator: 93; pendentes com o relator: 2.504; pendentes em

diligência: 24; pendentes suspensos ou sobrestados: 90; Resíduo

total: 5.067. m) Resíduo processual – situação em 31/3/2019:

pendentes de autuação: 21; pendentes de distribuição: 21;

aguardando manifestação do MPT: 60; pendentes de conclusão ao

relator: 112; pendentes com o relator: 2.984; pendentes em

diligência: 26; pendentes suspensos ou sobrestados: 70; Resíduo

total: 5.604. 4.1.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO

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

2017, do ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, foi de

396,7 dias, enquanto a média nos Tribunais de médio porte foi de

825,6 dias e, no País, de 936,2 dias. Em 2018, referido prazo médio

total foi de 613,4 dias, enquanto a média nos Tribunais de médio

porte foi de 923 dias e, no País, de 985,6 dias. Até 31 de março de

2019, o prazo médio total foi de 634,3 dias, enquanto a média nos

Tribunais de médio porte foi de 894,1 dias e, no País, de 993,5 dias.

4.2.  ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão). a) Em 2017:

recolhimentos previdenciários: R$ 68.511.271,73; recolhimentos

fiscais: R$ 6.116.840,88; custas processuais: R$ 11.846.248,29;

emolumentos: R$ 46.292,40; multas: R$ 1.777.542,37; total

arrecadado: R$ 88.251.903,27. No ano de 2017, o TRT8 arrecadou

13,6% mais do que em 2016. b) Em 2018: recolhimentos

previdenciários: R$ 87.782.388,14; recolhimentos fiscais: R$

12.246.219,04;  custas processuais:  R$ 10.437.882,23;

emolumentos: R$ 204.095,51; multas: R$ 514.190,16; total

arrecadado: R$ 110.980.679,57. c) Em 2019 (até 31 de março):

recolhimentos previdenciários: R$ 21.523.108,44; recolhimentos

fiscais: R$ 2.364.172,10; custas processuais e emolumentos: R$

2.551.130,44; multas: R$ 142.476,93; total arrecadado: R$

26.580.887,91. Nos três anos, a arrecadação manteve-se abaixo da

média dos Tribunais de médio porte e abaixo da média do País. 4.3.
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VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES (fonte: e-Gestão). a)

Em 2017: decorrentes de execução: R$ 302.810.701,63;

decorrentes de acordo: R$ 244.822.776,53; decorrentes de

pagamento espontâneo:  R$ 179.436.052,16;  to ta l :  R$

727.069.530,32. Constata-se que, no ano de 2017, foram pagos aos

reclamantes R$ 727.069.530,32, montante 5,1% superior ao ano de

2016. b) Em 2018: decorrentes de execução: R$ 363.348.700,64;

decorrentes de acordo: R$ 281.756.242,00; decorrentes de

pagamento espontâneo:  R$ 174.214.707,26;  to ta l :  R$

819.319.649,90. c) Em 2019 (até 31 de março): decorrentes de

execução: R$ 83.371.420,92; decorrentes de acordo: R$

67.415.942,94; decorrentes de pagamento espontâneo: R$

35.867.777,18; total: R$ 186.655.141,04. Nos três anos, o TRT8

pagou menos que a média do País e menos em relação aos

Tribunais de médio porte. 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 abaixo da

média dos Tribunais de médio porte, porém, acima da média dos

Tribunais do País no ano de 2017. Já nos anos de 2018 e de 2019

(até o mês de março), o TRT8 teve uma taxa média de conciliação

acima da média dos Tribunais de médio porte e do País. ANO DE

2017: Total de processos conciliados: 29.039; processos

solucionados: 61.499; percentual de conciliação líquida: 47,2%

(média nacional: 45,8%; média dos TRTs de médio porte: 47,3%).

No ano de 2017, das 56 VTs do TRT8, 39 VTs (69,6%) estiveram

acima da média nacional de 45,8%, são elas: 2ª VT de Abaetetuba

(48,4%); 1ª VT de Ananindeua (59,6%); 2ª VT de Ananindeua

(52,9%); 3ª VT de Ananindeua (58,2%); 4ª VT de Ananindeua

(59,9%); 1ª VT de Belém (48,1%); 2ª VT de Belém (47%); 3ª VT de

Belém (53,7%); 4ª VT de Belém (56,4%); 5ª VT de Belém (47,6%);

7ª VT de Belém (52,3%); 8ª VT de Belém (50,2%); 9ª VT de Belém

(51,6%); 11ª VT de Belém (58%); 12ª VT de Belém (53,2%); 13ª VT

de Belém (48,7%); 14ª VT de Belém (54,7%); 15ª VT de Belém

(54,7%); 16ª VT de Belém (54,2%); 18ª VT de Belém (48,6%); 19ª

VT de Belém (49%); VT de Breves (47,7%); VT de Capanema

(47,1%); VT de Castanhal (64,1%); VT de Itaituba (67,7%); 1ª VT de

Macapá (47,2%); 3ª VT de Macapá (46,8%); 4ª VT de Macapá

(52,3%); 5ª VT de Macapá (52,2%); 6ª VT de Macapá (51,2%); 3ª

VT de Marabá (46,7%); VT de Óbidos (45,9%); VT de Paragominas

(53%); VT de Redenção (50,1%); 1ª VT de Santarém (56,4%); 2ª VT

de Santarém (62,7%); VT de São Félix do Xingu (58,1%); VT de

Tucuruí (53,5%); e VT de Xinguara (51,7%). Registre-se que, no

ano de 2017, 1 VT do TRT8 figurou entre aquelas com os maiores

índices de conciliação, qual seja: VT de Itaituba (67,7% - 38º maior

do País). De outro lado, a 1ª VT de Parauapebas constou no rol das

VTs com os menores índices de conciliação (23,1% - 36º menor do

País). ANO DE 2018: Total de processos conciliados: 26.148;

processos solucionados: 53.235; percentual de conciliação líquida:

49,1% (média nacional: 43,7%; média dos TRTs de médio porte:

44,7%). No ano de 2018, das 56 VTs do TRT8, 42 VTs (75%)

estiveram acima da média nacional de 43,7%, são elas: 1ª VT de

Abaetetuba (44,3%); 2ª VT de Abaetetuba (44,3%); 1ª VT de

Ananindeua (55,9%); 2ª VT de Ananindeua (52,5%); 3ª VT de

Ananindeua (59,3%); 4ª VT de Ananindeua (55,5%); 2ª VT de

Belém (56,7%); 3ª VT de Belém (54,2%); 4ª VT de Belém (59,9%);

5ª VT de Belém (55,1%); 6ª VT de Belém (48,9%); 7ª VT de Belém

(52,2%); 8ª VT de Belém (56,2%); 9ª VT de Belém (60,1%); 10ª VT

de Belém (54,5%); 11ª VT de Belém (66%); 12ª VT de Belém

(60,7%); 13ª VT de Belém (54,3%); 14ª VT de Belém (46,2%); 15ª

VT de Belém (61,2%); 16ª VT de Belém (56,8%); 17ª VT de Belém

(55,5%); 18ª VT de Belém (53,2%); 19ª VT de Belém (53,1%); VT

de Breves (53,4%); VT de Capanema (50,5%); VT de Castanhal

(63,7%); VT de Itaituba (61,6%); 1ª VT de Macapá (46,2%); 3ª VT

de Macapá (52%); 4ª VT de Macapá (52,7%); 5ª VT de Macapá

(53%); 6ª VT de Macapá (52,9%); 7ª VT de Macapá (44,1%); 8ª VT

de Macapá (43,9%); 1ª VT de Marabá (44,5%); VT de Paragominas

(60,3%); VT de Redenção (51,8%); 1ª VT de Santarém (49,8%); 2ª

VT de Santarém (60,4%); VT de São Félix do Xingu (70,9%); e VT

de Xinguara (44,4%). Registre-se que, no ano de 2018, 2 VTs do

TRT8 figuraram entre aquelas com os maiores índices de

conciliação, são elas: VT de São Félix do Xingu (70,9% - 20º maior

do País); e 11ª VT de Belém (66% - 41º maior do País). ANO DE

2019 (até o mês de março): Total de processos conciliados: 5.074;

processos solucionados: 10.300; percentual de conciliação líquida:

49,3% (média nacional: 39,9%; média dos TRTs de médio porte:

40,8%). No ano de 2019 (até o mês de março), das 56 VTs do

TRT8, 44 VTs (78,5%) estiveram acima da média nacional de

39,9%, são elas: VT de Altamira (42%); 1ª VT de Ananindeua

(46%); 2ª VT de Ananindeua (46,8%); 3ª VT de Ananindeua (51%);

4ª VT de Ananindeua (51,6%); 1ª VT de Belém (47,1%); 2ª VT de

Belém (63,2%); 3ª VT de Belém (55,8%); 4ª VT de Belém (70,5); 5ª

VT de Belém (50%); 6ª VT de Belém (48,5%); 7ª VT de Belém

(54%); 8ª VT de Belém (68%); 9ª VT de Belém (62,3%); 10ª VT de

Belém (56,5%); 11ª VT de Belém (62,9%); 12ª VT de Belém

(58,8%); 13ª VT de Belém (57,9%); 14ª VT de Belém (55,4%); 15ª

VT de Belém (61,8%); 16ª VT de Belém (54,3%); 17ª VT de Belém

(56,6%); 18ª VT de Belém (49,3%); 19ª VT de Belém (51,8%); VT
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de Breves (68,4%); VT de Capanema (57,7%); VT de Castanhal

(57,8%); VT de Itaituba (55,1%); 1ª VT de Macapá (51,3%); 2ª VT

de Macapá (49,1%); 3ª VT de Macapá (60,8%); 4ª VT de Macapá

(63,3%); 5ª VT de Macapá (57,5%); 6ª VT de Macapá (59,9%); 7ª

VT de Macapá (44,4%); 8ª VT de Macapá (51,2%); 1ª VT de Marabá

(48,2%); 2ª VT de Marabá (47,8%); 3ª VT de Marabá (54,9%); VT

de Óbidos (54%); VT de Paragominas (59,4%); VT de Redenção

(54,8%); 2ª VT de Santarém (66,1%); VT de São Félix do Xingu

(92,3%); e VT de Xinguara (44,4%). Registre-se que, no ano de

2019 (até o mês de março), 3 VTs do TRT8 figuraram entre aquelas

com os maiores índices de conciliação, são elas: VT de São Félix

do Xingu (92,3% - 4º maior do País); 4ª VT de Belém (70,5% - 35º

maior do País); e VT de Breves (68,4% - 43º maior do País). De

outro lado, a VT de Laranjal do Jaria constou no rol das VTs com os

menores índices de conciliação (12,4% - 21º menor do País). 5.1.2.

FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão): ANO DE 2017: Total de

processos extintos por acordo: 2; liquidações encerradas: 2.394.

ANO DE 2018: Total de processos extintos por acordo: 0;

liquidações encerradas: 2.326. ANO DE 2019 (até o mês de

março): Total de processos extintos por acordo: 0; liquidações

encerradas: 634. 5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão):

ANO DE 2017: Total de processos extintos por acordo: 1.128;

execuções encerradas: 23.897; percentual de conciliação: 4,7%.

ANO DE 2018: Total de processos extintos por acordo: 1.284;

execuções encerradas: 30.029; percentual de conciliação: 4,3%.

ANO DE 2019 (até o mês de março): Total de processos extintos

por acordo: 335; execuções encerradas: 6.830; percentual de

conciliação: 4,9%. 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: TRT8): O TRT8 informou que, 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 o Projeto Conciliar e os Núcleos Permanentes de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos, por intermédio da Resolução

n.º 51/2011. No entanto, após a publicação da diretriz emanada

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

bem como se transformou o projeto e os citados Núcleos de

Conciliação em Centros Judiciários de Métodos Consensuais de

Solução de Disputas (CEJUSCs-JT), consoante Portaria PRESI n.º

266/2017 - posteriormente referendada pela Resolução n.º 18/2017.

Ato contínuo, por meio da Portaria PRESI n.º 406/2017 -

referendada pela Resolução TRT8 n.º 26/2017, o Tribunal instituiu o

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de

Disputas (NUPEMEC-JT) e os CEJUSCs de primeiro e de segundo

graus de jurisdição de Belém/PA. Os CEJUSCs de Parauapebas/PA

e de Macapá/AP, por sua vez, foram instituídos por meio da Portaria

PRESI n.º 488/2018. Quanto ao NUPEMEC, este se encontra

vinculado à Central de Atendimento e subordinado à Presidência do

Tribunal, de acordo com o artigo 2º da Resolução n.º 26/2017. O

Núcleo tem suas atribuições descritas no artigo 4º da mencionada

resolução, das quais se destaca a competência para organizar e

dirigir trabalhos do CEJUSC de segundo grau de jurisdição, atuando

em qualquer fase processual, a requerimento da parte, com a

anuência expressa do detentor da jurisdição originária. De acordo

com o artigo 3º da Resolução n.º 26/2017, o NUPEMEC é composto

por 2 Desembargadores, dos quais um o coordenará; 2 Juízes de

primeiro grau de jurisdição que estejam na coordenação do

CEJUSC; o Secretário-Geral Judiciário, que também desempenhará

a função de secretário do NUPEMEC; e 2 servidores vinculados ao

CEJUSC. A atual composição do NUPEMEC está prevista na

Portaria PRESI n.º 407/2017, alterada pela Portaria PRESI n.º

6/2018, sendo integrado pela Exma. Desembargadora Maria

Valquíria Norat Coelho, coordenadora do Núcleo; Exmo.

Desembargador Luís José de Jesus Ribeiro, suplente da

coordenadora do NUPEMEC; Exma. Juíza Erika Moreira

Bechara, coordenadora do CEJUSC de Belém/PA; Exma. Juíza

Roberta Santos de Pinho, suplente da coordenadora do

CEJUSC de Belém/PA. O TRT8 frisou que a Exma. Juíza Suzana

Maria Lima de Moraes Affonso Carvalho dos Santos, titular da 2ª VT

de Parauapebas/PA, foi nomeada representante do NUPEMEC no

CEJUSC em Parauapebas, conforme Portaria PRESI n.º

1.077/2018. Ademais, a Exma. Juíza Odaise Cristina Picanço

Benjamim Martins, titular da 6ª VT de Macapá/AP, foi designada

representante do NUPEMEC no CEJUSC de Macapá, consoante

Portaria PRESI n.º 790/2018, ratificada pela Resolução n.º 49/2018.

O NUPEMEC utiliza o mesmo ambiente físico do CEJUSC de

segundo grau de jurisdição, localizado nas dependências do prédio

sede do Tribunal, uma vez que a Exma. Desembargadora Maria

Valquíria Norat Coelho é a responsável por homologar os acordos

realizados no âmbito do CEJUSC de segundo grau de jurisdição. O

Tribunal afirmou que o Núcleo não dispõe de quadro de servidores

privativo, incumbindo à Secretária-Geral Judiciária, Narlicelma

Sobral Santos, assessorar o órgão. De outro lado, relativamente aos

CEJUSCs, estes consistem em unidades vinculadas ao NUPEMEC,

que possuem sede nas cidades de Belém/PA, Parauapebas/PA e

Macapá/AP. Em Belém/PA foram instituídos os CEJUSCs de

primeiro e de segundo graus de jurisdição. As atividades

desenvolvidas pelo CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de
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Belém/PA estão descritas no artigo 8º da Resolução n.º 26/2017. Já

ao CEJUSC de segundo grau de jurisdição compete, conforme

estabelece o artigo 17, cabeça, e § 2º, da mencionada resolução,

organizar e realizar pautas de conciliação, em qualquer fase

processual, nos feitos que tramitam no segundo grau de jurisdição,

bem como na conciliação de Recursos de Revista. O TRT8

esclareceu, entretanto, que as atribuições do CEJUSC de segundo

grau de jurisdição são desempenhadas pelo NUPEMEC. Assim, a

Desembargadora coordenadora do Núcleo, Maria Valquíria Norat

Coelho, atua nas conciliações dos processos do CEJUSC de

segundo grau de jurisdição e os servidores conciliadores do

CEJUSC de Belém/PA realizam as conciliações no CEJUSC de

segundo grau de jurisdição. O Tribunal destacou que o CEJUSC de

primeiro grau de jurisdição de Belém/PA e o CEJUSC de segundo

grau de jurisdição possuem espaços físicos próprios, situados na

Avenida Dom Pedro I, n.º 698, 1º andar, Anexo V, do Fórum

Trabalhista de Belém/PA. O espaço físico do CEJUSC de primeiro

grau de jurisdição de Belém/PA é composto por 10 salas de

conciliação, 2 salas de apoio e 1 sala adaptada para pessoas com

deficiência (PcD). Há, ainda, 2 salas de conciliação destinadas ao

CEJUSC de segundo grau (equipadas com computadores, mesas e

cadeiras), o gabinete da Desembargadora Coordenadora do

NUPEMEC, do Juiz Coordenador do CEJUSC de primeiro grau e do

Juiz Suplente; 1 sala de reuniões (utilizada para reuniões com

grandes litigantes e com conciliadores, audiências com grande

número de partes, bem como para receber grupos de alunos de

escolas públicas e faculdades); 2 copas; 3 banheiros para

servidores (masculino, femininos e PcD); 3 banheiros para o público

(feminino, masculino e PcD); hall de espera climatizado com

longarinas, além de um ambiente destinado para amamentação,

fraldário e brinquedoteca. O TRT8 acrescentou que, embora os

CEJUSCs de primeiro e de segundo graus de jurisdição

compartilhem o mesmo espaço físico, as salas são separadas e, em

nenhuma hipótese, os magistrados vinculados ao CEJUSC de

primeiro grau de jurisdição atuam na supervisão de audiências do

CEJUSC de segundo grau de jurisdição. O Tribunal frisou que o

CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de Belém/PA é integrado

por 1 Juíza coordenadora, 1 Juíza suplente, 1 Chefe do Núcleo

Permanente de Conciliação e 18 servidores, sendo que estes

atendem tanto ao CEJUSC de primeiro grau de jurisdição, quanto

ao CEJUSC de segundo grau de jurisdição. O TRT8 acrescentou

que são realizadas audiências de conciliação nos CEJUSCs no

turno da manhã e da tarde. Cumpre destacar que, durante a

Correição Ordinária, verificou-se que há situações em que o

magistrado supervisor do CEJUSC de segundo grau de jurisdição

não se encontra presente no aludido órgão durante todo o período

de realização das audiências. No que se refere aos CEJUSCs de

Parauapebas/PA e de Macapá/AP, o Tribunal afirmou que estes

possuem espaços físicos próprios. Todavia, não são dotados de

quadro de servidores exclusivo. Assim, segundo o artigo 14 da

Portaria PRESI n.º 488/2018, “a indicação de servidor para o

exercício do múnus de conciliador e mediador se dará em conjunto

com as atribuições normalmente exercidas pelo servidor na unidade

judiciária, devendo ser observada a aptidão para o exercício das

atribuições”. O espaço físico do CEJUSC de Parauapebas/PA é

composto por 1 sala de espera climatizada, com cadeiras, além de

uma mesa com computador, que serve como apoio durante as

audiências; 1 sala de conciliação; e 1 gabinete para o Juiz

coordenador ou suplente que estiver realizando as audiências. O

Centro é integrado por 1 Juiz coordenador e 1 Juiz suplente. As

audiências de conciliação são realizadas 2 vezes por semana, pela

parte da manhã, por 1 servidor capacitado, lotado no Núcleo

Administrativo do Fórum. O CEJUSC de Macapá/AP, por sua vez,

possui 1 sala de espera climatizada com longarinas, 1 sala de

conciliação, 1 sala de apoio e 1 gabinete para o Juiz coordenador

ou suplente que estiver realizando as audiências. O Centro é

constituído por 1 Juiz coordenador e 1 Juiz suplente. As audiências

de conciliação são realizadas 2 vezes por semana, pela parte da

manhã, por 1 servidor capacitado, lotado no Núcleo Administrativo

do Fórum. O Tribunal salientou, ainda, que todos os servidores que

trabalham nos CEJUSCs foram capacitados em métodos

consensuais de solução de disputas. Além disso, o artigo 12, § 4º,

da Resolução n.º 26/2017, e o artigo 7º, § 4º, da Portaria PRESI n.º

488/2018 dispõem ser indispensável a presença do advogado do

reclamante nas audiências realizadas nos CEJUSCs, quando este

já estiver devidamente constituído nos autos. O TRT8 asseverou,

contudo, que, nos casos de reclamações trabalhistas propostas

mediante uso do jus postulandi, não há necessidade da presença

de advogado para a realização de audiências de conciliação nos

Centros. O artigo 15 da Resolução n.º 26/2017, e o artigo 10 da

Portaria PRESI n.º 488/2018, por sua vez, estabelecem que os

CEJUSCS poderão se valer de recursos tecnológicos que permitam

realizar negociações com segurança, inclusive pela via eletrônica,

mediante sistemas de videoconferência ou similares e que

assegurem a ampla negociação, bem como a inequívoca e livre

manifestação de vontade das partes interessadas, sempre sob

supervisão do magistrado. O Tribunal ressaltou que, em relação a

processos vinculados às VTs de Belém/PA, ainda que os referidos

recursos tecnológicos sejam utilizados para a realização de

negociações, as partes são notificadas para comparecerem à

audiência, a fim de homologar o acordo. De outro lado, caso o feito

seja oriundo de VT do interior, ou seja, localizada fora da sede, os
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acordos são homologados por despacho, mediante provocação das

partes por petição nos autos. Durante a Correição ordinária,

verificou-se que, no âmbito dos CEJUSCs não são utilizados meios

tecnológicos, tais como whatsapp e videoconferência, para a

realização de audiências de conciliação. Além disso, no âmbito do

CEJUSC de primeiro grau de jurisdição não há homologação de

acordo por despacho, mediante provocação das partes,

considerando o disposto no artigo 12, § 4º, da Resolução

Administrativa n.º 26/2017. Relativamente ao CEJUSC de segundo

grau de jurisdição, quando há provocação das partes por meio de

petição para homologação de acordo, em regra, este será validado

por despacho quando se referir a processos de VTs fora da sede.

Assim, o servidor conciliador examina os termos da proposta de

acordo, pontuando os principais aspectos à Exma. Desembargadora

coordenadora do NUPEMEC, que o homologa ou não, caso haja

alguma pendência não tratada na petição. Na hipótese da não

homologação, as partes são notificadas para ciência via telefone ou

int imação, podendo anexar minuta complementar para

homologação do acordo. 5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA

DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS CENTROS

JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

DISPUSTAS (fonte: TRT8): O TRT8 informou que a coordenação e

a suplência do CEJUSC de primeiro grau de Belém/PA são

exercidas por magistrados da ativa, titulares ou substitutos,

designados pelo Presidente do Tribunal, pelo interregno de 1 ano,

permitida uma recondução, por igual período, dentre os Juízes que

atuam nas VTs abrangidas pelo respectivo Centro. Frise-se que,

quanto aos CEJUSCs de Parauapebas/PA e de Macapá/AP, os

magistrados coordenadores e suplentes, exercem a função nos

respectivos Centros pelo prazo de 6 meses, permitida uma

recondução, por igual período, consoante dispõe o artigo 2º da

Portaria PRESI n.º 488/2018. O Tribunal acrescentou que os Juízes

coordenadores dos CEJUSCs são substituídos, em suas ausências

e impedimentos, pelos magistrados suplentes. Incumbe ao

magistrado coordenador e ao magistrado suplente dos CEJUSCs a

administração, a supervisão dos serviços dos conciliadores e

mediadores e a homologação de acordos. De acordo com o artigo

7º, I, II, e parágrafo único, da Resolução n.º 26/2017, para escolha

dos Juízes coordenadores e dos magistrados suplentes dos

CEJUSCs de primeiro grau de jurisdição, o Desembargador

Presidente do Tribunal deverá observar os seguintes critérios,

cumulativamente: manifestação de interesse do magistrado em

atuar nos processos de conciliação e de mediação; e participação

em quaisquer dos cursos de formação de conciliadores, oferecidos

pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de

Magistrados do Trabalho (ENAMAT) ou pela Escola Judicial

(EJUD). Em caso de empate entre os magistrados, observar-se-á o

critério de antiguidade. De acordo com a Portaria PRESI n.º

117/2019, a Exma. Juíza Érika Moreira Bechara foi reconduzida ao

cargo de coordenadora do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição

de Belém/PA. Ademais, a Exma. Juíza Roberta Santos de Pinho foi

reeleita sua suplente. O Tribunal acrescentou que as citadas

magistradas estão designadas para atuarem exclusivamente no

CEJUSC de primeiro grau de jurisdição, tendo em vista a excessiva

quantidade de audiências realizadas pelos turnos da manhã e da

tarde no Centro. Quanto ao CEJUSC de Parauapebas/PA, a

coordenação do Centro está a cargo da Exma. Juíza Suzana Maria

Lima de Moraes Affonso Carvalho dos Santos e a suplência é

desempenhada pela Exma. Juíza Ana Paula Toledo de Souza Leal,

conforme Portaria PRESI n.º 1.076/2018. Por outro lado, consoante

Portaria PRESI n.º 61/2019, o Exmo. Juiz Gustavo Lima Martins foi

reconduzido ao cargo de coordenador do CEJUSC de Macapá/AP e

a Exma. Juíza Luana Marques Cidreira Domitilo Costa foi indicada

sua suplente. O TRT8 complementou que os citados magistrados

coordenadores e suplentes dos CEJUSCs de Parauapebas/PA e de

Macapá/AP não atuam exclusivamente nos Centros, porquanto as

audiências de conciliação não ocorrem todos os dias da semana,

possuindo lotação nas Varas dos respectivos Fóruns Trabalhistas.

Relativamente ao CEJUSC de segundo grau de jurisdição, a gestão

do Centro incumbe à Exma. Desembargadora Maria Valquíria Norat

Coelho, que também exerce a função de coordenadora do

NUPEMEC, sendo que a suplência é ocupada pelo Exmo.

Desembargador Luís José de Jesus Ribeiro. Por fim, o TRT8

informou que a magistrada coordenadora do CEJUSC de Belém/PA

participou do curso promovido pela ENAMAT sobre supervisão de

Centros de Conciliação. 5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS

PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT8): O

TRT8 informou que a submissão dos processos ao CEJUSC de

Belém/PA se dá, em regra, automaticamente, por ocasião da

autuação dos processos de suas Varas integrantes. Assim, o Centro

realiza audiências de caráter inicial, podendo efetuar também

audiências de processos em fase de execução, durante a Semana

Nacional de Execução, ou quando incluído na pauta pela unidade

de origem, mediante despacho do Juiz da Vara. No que se refere ao

CEJUSC de segundo grau de jurisdição, o Tribunal frisou que este

realiza audiências de conciliação nos processos que tramitam no

segundo grau de jurisdição, sendo necessária prévia autorização do

Desembargador Relator ou Presidente da Turma, e no Tribunal

Superior do Trabalho (TST), sendo necessária prévia autorização

do Presidente ou Ministro Relator, bem como a remessa dos autos

para o Centro. Quanto ao CEJUSC de Parauapebas/PA, a
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submissão dos processos ao Centro ocorre com a inserção, pelo

Juiz de origem, dos processos com potencial conciliatório, ou de

processos em que as partes solicitam audiência de conciliação.

Relativamente ao CEJUSC de Macapá/AP, a submissão dos

processos ao Centro ocorre com a inserção, pelo Juiz de origem,

dos processos com potencial conciliatório. Os feitos também podem

ser remetidos ao Centro por requerimento das partes, por meio do

link no sítio eletrônico do TRT8 (www.trt8.jus.br), por e-mails,

informados no referido Portal, ou por petição nos autos dos

processos. Ademais, a solicitação de audiência conciliatória, ou de

organização de pauta temática, pode ser realizada pelas VTs,

ficando a decisão quanto à sua conveniência e oportunidade a

critério do coordenador dos CEJUSCs, por meio de decisão

fundamentada. Os autos também podem ser encaminhados pelo

Desembargador Relator, quando vislumbrar grande potencial

conciliatório. Além disso, de acordo com o artigo 12, § 7º, da

Resolução n.º 26/2017 e o artigo 7º, § 7º, da Portaria PRESI n.º

488/2018, “o magistrado coordenador do CEJUSC poderá solicitar à

Corregedoria a remessa de feitos de outras unidades jurisdicionais,

com intuito de organizar pautas concentradas ou mutirões, inclusive

em bloco de ações com mais de um reclamante em desfavor de um

mesmo empregador ou grupo de empregadores, sindicatos ou

associações, podendo realizar pautas temáticas, objetivando a

otimização dos trabalhos, desde que haja a prévia anuência do

Corregedor e que a tanto não se oponha, justificadamente, o

detentor da jurisdição originária. Eventuais divergências serão

solucionadas pela Corregedoria Regional”. O Tribunal frisou que

não há avocação de processos, consoante dispõe o artigo 4º, § 4º,

da Resolução n.º 26/2017. De outro lado, no que tange à tramitação

dos feitos ao CEJUSC de Belém/PA pelo órgão de origem, o

Tribunal informou que esta é feita via sistema, uma vez que as

audiências de conciliação das VTs, vinculadas ao Centro, são

designadas automaticamente. Contudo, nos casos em que o

magistrado, por exemplo, determina a inclusão do feito na pauta do

Centro, após a apreciação de pedido de antecipação de tutela, ou

da análise quanto à prevenção, ou, ainda, ordena emenda à inicial,

a remessa poderá ser realizada por despacho. Acrescentou que

algumas unidades jurisdicionais encaminham os feitos sem

qualquer registro, deixando à margem dos autos a comprovação

dos trâmites da rotina empregada, bem como a consignação da

anuência da unidade jurisdicional a que se encontra vinculado o

feito. Quanto aos CEJUSCs de Parauapebas/PA e Macapá/AP, a

tramitação é feita via sistema após determinação, por despacho,

para inclusão dos autos na pauta. No que se refere ao CEJUSC de

segundo grau de jurisdição, a unidade de origem, ao encaminhar o

feito ao Centro, sempre efetua registro, seja por certidão ou por

despacho. Durante a Correição Ordinária, verificou-se que a

remessa dos autos aos CEJUSCs é precedida de triagem, realizada

pelas VTs a que foram distribuídos os feitos, que visa impedir o

encaminhamento de processos em que não se vislumbra a

possibilidade de acordo, tais como nos feitos que envolvam entes

públicos. Detectou-se, ainda, que em determinadas situações são

direcionados aos órgãos processos envolvendo a Administração

Pública, sendo designada audiência em que o ente público apenas

comparece para registrar que não há possibilidade de acordo. De

outro lado, constatou-se que há despachos, elaborados pelas VTs,

para designação de audiências no âmbito dos CEJUSCs,

envolvendo processos coletivos, com expressa determinação para

que o Ministério Público do Trabalho (MPT) não seja notificado.

5.2.4 .  AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS

EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE

MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte:

TRT8): O TRT8 informou que, em 2017, no âmbito do CEJUSC de

primeiro grau de jurisdição de Belém/PA, foram designadas 6.434

audiências conciliatórias, que resultaram na homologação de 1.719

acordos. Taxa de conciliação: 26,7%. No CEJUSC de segundo grau

de jurisdição, foram realizadas 206 audiências de conciliação e

efetivados 143 acordos. Taxa de conciliação: 69,4%. Em 2018, no

âmbito do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de Belém/PA,

foram designadas 12.194 audiências e homologados 3.957 acordos.

Taxa de conciliação: 32,4%. No âmbito do CEJUSC de primeiro

grau de jurisdição de Parauapebas/PA, foram designadas 107

audiências e homologados 29 acordos. Taxa de conciliação: 27,1%.

No âmbito do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de

Macapá/AP, foram designadas 415 audiências conciliatórias, que

resultaram na homologação de 238 acordos. Taxa de conciliação:

57,3%. No CEJUSC de segundo grau de jurisdição, foram

realizadas 340 audiências de conciliação e efetivados 280 acordos.

Taxa de conciliação: 82,3%. Já em 2019 (até o mês de março), no

âmbito do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de Belém/PA,

foram designadas 3.541 audiências e homologados 1.021 acordos.

Taxa de conciliação: 28,8%. No âmbito do CEJUSC de primeiro

grau de jurisdição de Parauapebas/PA, foram designadas 83

audiências conciliatórias, que resultaram na homologação de 18

acordos. Taxa de conciliação: 21,7%. No âmbito do CEJUSC de

primeiro grau de jurisdição de Macapá/AP, foram designadas 175

audiências conciliatórias, que resultaram na homologação de 89

acordos. Taxa de conciliação: 50,8%. No CEJUSC de segundo grau

de jurisdição, foram realizadas 60 audiências de conciliação e

efetivados 45 acordos. Taxa de concil iação: 75%. 5.2.5.

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DOS

CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE
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SOLUÇÃO DE DISPUTAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. ATOS

PROCESSUAIS SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA

AUDIÊNCIA (fonte: TRT8): O TRT8 destacou que, na hipótese de

restar frustrada a conciliação, não ocorre no âmbito dos CEJUSCs

exame da questão jurídica que envolve a matéria. Nesse sentido, o

artigo 12, § 1º, da Resolução n.º 26/2017 estabelece que “frustrada

a conciliação, o Juiz que atua no CEJUSC encaminhará o processo

para a Vara de origem em caráter inaugural, ou, poderá, de acordo

com a sua análise, retirar o sigilo da contestação e dos documentos

com ela juntados, na forma do art. 22, da Resolução N.º 185/2017

do CSJT, concedendo vista à parte contrária, que poderá se

manifestar, eletronicamente, em até 2 (dois) dias que antecedem a

próxima sessão”. Por outro lado, conforme estabelecem os artigos

10, II e IV, da Resolução n.º 26/2017 e 4º, II e IV, da Portaria PRESI

n.º 488/2018, compete aos Juízes em atuação nos CEJUSCs

aplicar o previsto nos artigos 844 e 852-B, § 1º, da Consolidação

das Leis do Trabalho (CLT), proferindo decisões de arquivamento e

de perempção temporária, bem como aplicando a revelia e a

confissão ficta ao empregador; e decidir acerca da emenda à inicial,

quando essa providência ainda não tiver sido determinada pelo Juiz

Titular da VT. O TRT8 asseverou que, no CEJUSC de Belém/PA,

não se processa determinação para que se emende a inicial, salvo

na hipótese de regularização de endereço para citação do polo

passivo. O Tribunal frisou que, uma vez declarada a desistência ou

a revelia, será designada audiência de prosseguimento na Vara de

origem ou designada data para prolação da sentença, conforme

definição do Juiz que presidir a audiência ou procedimento da

respectiva Vara integrante do CEJUSC. O Tribunal salientou ainda

que, no caso em que houver mais de um reclamado e um deles for

declarado revel, será recebida a defesa e os documentos da parte

presente. Em relação ao CEJUSC de Belém/PA, o TRT8 ressaltou

que, caso frustrada a tentativa de conciliação, será marcada

audiência inicial na pauta da Vara de origem. Contudo, a defesa já

deve estar protocolada nos autos, pois a notificação assim

determina. Quanto ao CEJUSC de Parauapebas/PA, o TRT8

afirmou que somente são realizadas audiências de conciliação nos

processos que se encontram na fase de execução ou pendentes de

recursos. No que se refere ao CEJUSC de Macapá/AP, na hipótese

de frustrada a tentativa de conciliação, o processo será remetido à

Vara de origem, em caráter inaugural. Contudo, a defesa já deve

estar protocolada nos autos, pois a notificação assim determina. O

Tribunal acrescentou que, durante as audiências de conciliação,

podem ser realizados ainda os seguintes atos processuais:

retificação dos nomes e endereços das partes; determinação de

notificação por edital; e deliberação de remessa dos autos à Vara

de origem para apreciação da exceção de incompetência em razão

do lugar, quando tempestiva e em peça separada. 5.2.6. ATUAÇÃO

DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS

JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

DISPUTAS (fonte: sítio do TRT8 na internet): O TRT8 informou

que a Corregedoria Regional realizou a primeira correição ordinária

no âmbito do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição de Belém/PA

em 10/7/2018, consoante Edital CR n.º 01-C/2018. Afirmou que as

informações sobre os dados administrativos, referentes à lotação

dos magistrados e servidores que atuaram na unidade, foram

coletados pela Corregedoria Regional no sistema Mentorh.

Registrou, ainda, que a Corregedoria Regional não possuía, à

época, dados oficiais do sistema e-Gestão para a coleta de dados

estatísticos, razão pela qual se baseou nas informações mensais

enviadas pelo CEJUSC. Acrescentou que, para f ins de

transparência, foi instaurado o processo administrativo – PROAD n.º

5318/2018. Por fim, o TRT8 asseverou que, para o ano de 2019,

estão previstas correições nos CEJUSCs de Belém/PA, no dia 2 de

agosto;  de Macapá/AP,  de 28 a 30 de agosto;  e  de

Parauapebas/PA, nos dias 7 e 8 de novembro, conforme Edital CR

nº 01-B/2019. 5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS

EFETIVADOS NO ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte:

e-Gestão): Em 2017 foram realizadas 10.047 audiências de

conciliação e homologados 30.873 acordos. Em 2018 foram

realizadas 7.043 audiências de conciliação e homologados 28.192

acordos. Em 2019 (até o mês de março), foram realizadas 245

audiências de conciliação e homologados 5.492 acordos. 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: TRT8): O TRT8 informou que, no ano de 2017, foram

realizadas 16 audiências de conciliação, que resultaram na

homologação de 9 acordos. No ano de 2018, foram realizadas 20

audiências e homologados 10 acordos. No ano de 2019 (até o mês

de março), foram realizadas 4 audiências de conciliação, que

resultaram na homologação de 1 acordo. 5.5. CONCILIAÇÃO EM

PROCESSOS QUE SE  ENCONTRAM NA FASE DE

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT8): O

TRT8 informou que empreende esforços no sentido de buscar a

conciliação no bojo dos feitos que se encontram na fase de

admissibilidade de Recurso de Revista. Afirmou que, de acordo com

o artigo 17 da Resolução n.º 26/2017, “no âmbito do segundo grau

de jurisdição, inclusive na conciliação de recursos de revista,
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caberá ao Desembargador Coordenador do NUPEMEC-JT e ao seu

suplente organizar e dirigir os trabalhos, utilizando-se dos

mediadores e conciliadores habilitados pelas Escolas dos

Regionais, com a assistência da Secretaria-Geral Judiciária,

especialmente na tramitação dos processos e nos atos de

comunicação processual”. O Tribunal ressaltou que, segundo o § 3º

do mencionado artigo, a Vice-Presidência do Tribunal apenas

realiza a triagem dos processos com recursos de revista interpostos

para que sejam submetidos ao CEJUSC de segundo grau de

jurisdição. Acrescentou que a Vice-Presidência adotou, no ano de

2019, a prática de envio sistemático de processos para conciliação.

Assim, são remetidos a cada dois meses, mais ou menos, 100

processos para tentativa de conciliação, mediante prévia triagem

dos casos em que a reclamação não tenha sido julgada totalmente

improcedente, bem como nas hipóteses em que o juízo esteja

garantido em sua totalidade ou de forma aproximada. Além disso,

encontra-se em estudo, na Vice-Presidência, a viabilidade de

realização de Termo de Cooperação com o CEJUSC de segundo

grau de jurisdição para que processos de fora da sede também

sejam submetidos à tentativa de conciliação, por meio da delegação

de competência para realização de audiências de conciliação em

suas respectivas localidades. No que se refere ao controle

estatístico das audiências e dos acordos realizados no bojo dos

feitos que se encontram em fase de admissibilidade de Recurso de

Revista, o Tribunal destacou que os dados apresentados foram

extraídos do sistema e-Gestão, a partir da aba “2.6.1.5. Recursos

de Revista baixados – Acordo/Desistência/Fungibilidade”. Contudo,

foi realizada pesquisa, por amostragem, na tramitação dos

processos listados pelo e-Gestão, a fim de identificar possível

inconsistência. Nesse contexto, foi aberto chamado ao Grupo de

Apoio ao PJe, que originou a Ordem de Serviço n.º 16.532, na qual

se verificou que os dados extraídos do e-Gestão não se referem

apenas aos processos em que houve acordo ou desistência em

razão de acordo, mas também envolvem aqueles em que foram

feitas retificações de autuação para fins estatísticos, como alteração

do tipo de petição, o que ocasiona a informação de baixa do

processo e torna tais resultados inservíveis. O TRT8 enfatizou que a

Vice-Presidência sempre registrou desistência em relação aos

recursos nos processos em que houve homologação de acordo,

conforme orientação do setor de Apoio ao PJe e, por isso,

acreditava-se que os dados gerados na aba “2.6.1.5. Recursos de

Revis ta  ba ixados – Acordo/Desis tênc ia /Fungib i l idade”

representavam o controle estatístico do PJe em relação aos

acordos realizados. Por esse motivo, não se providenciou o controle

manual dos acordos. O Tribunal frisou que, no intuito de prover os

dados, relativos aos processos que se encontram em fase de

admissibi l idade de Recurso de Revista, e em razão da

impossibilidade de controle via sistema PJe, realizou contato com o

CEJUSC de segundo grau de jurisdição, que informou não possuir

os números específicos de processos da Vice-Presidência

conciliados, entretanto, asseverou que, em média, 80% de todas as

audiências e acordos que realiza são provenientes da Vice-

Presidência. Dessa forma, o TRT8 apresentou a seguinte

estimativa, a partir dos dados fornecidos pelo CEJUSC: No ano de

2017, foram realizadas 164 audiências e homologados 114 acordos.

Índice de conciliação de 69,5%. Em 2018, foram realizadas 272

audiências, que resultaram na homologação de 224 acordos. Índice

de conciliação de 82,3%. Em 2019 (até o mês de março), foram

realizadas 48 audiências, que resultaram na homologação de 36

acordos. Índice de conciliação de 75%. 5.6. CONCILIAÇÃO EM

DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL (fonte: TRT8, e-

Gestão): O TRT8 informou que as audiências de conciliação,

referentes a dissídios coletivos, em regra, ocorrem após a

instauração da instância nos termos do disposto no artigo 856 da

CLT. Entretanto, eventualmente, se requerido pelas partes, realiza-

se audiência de conciliação na fase pré-processual. Assim, durante

os anos de 2017, de 2018 e de 2019 (até o mês de março), o

Tribunal, por meio de sua Vice-Presidência, realizou apenas uma

audiência de conciliação na fase pré-processual, no dia 24/5/2017.

A mencionada audiência foi presidida pela Exma. Desembargadora

Rosita de Nazaré Sidrim Nassar, no exercício da Vice-Presidência.

A sessão efetivou-se em razão de petição, protocolada sob o nº

8.256/2017, pelo Sindicato das Empresas de Logística e

Transportes de Cargas no Estado do Pará (SINDICARPA), durante

a Semana da Conciliação, tendo como suscitado o Sindicato dos

Trabalhadores das Empresas de Transportes e Logística de Cargas

Secas e Molhadas, das Distribuidoras de Derivados de Petróleo e

GLP, Gás Natural, Etanol, Biodiesel, Mudanças no Estado do Pará

(SINTRACARPA). O Tribunal acrescentou que, após negociações

em audiência, as partes se comprometeram a apresentar, até o dia

8/6/2017, o protocolo de registro do acordo então firmado junto à

Superintendência Regional do Trabalho. Na fase processual, a partir

dos dados extraídos do sistema e-Gestão, constata-se que, no ano

de 2017, foram designadas 39 audiências de conciliação em

dissídios coletivos, porém, nenhum acordo homologado. Já no ano

de 2018 ,  foram 43 audiências designadas e 6 acordos

homologados. No ano de 2019 (até o mês de março), foi

designada 1 audiência em dissídio coletivo e homologado 1 acordo.

5.7. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT

(fonte: sítio do CNJ e do CSJT na internet): O TRT8 participou

ativamente das semanas nacionais de conciliação e de execução

promovidas pelo CNJ e pelo CSJT, desenvolvidas nos anos de
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2017 e de 2018. Os resultados alcançados foram os seguintes: XII

Semana Nacional de Conciliação do CNJ (27 de novembro a 1º

de dezembro de 2017): audiências designadas – 3.683; audiências

realizadas – 1.846; acordos efetuados – 730; valores homologados -

R$ 18.083.603,42; XIII Semana Nacional de Conciliação do CNJ

(5 a 9 de novembro de 2018): audiências designadas – 1.489;

audiências realizadas – 1.500; acordos efetuados – 649; valores

homologados - R$ 10.590.619,13; III Semana Nacional de

Conciliação Trabalhista do CSJT (22 a 26 de maio de 2017):

audiências realizadas – 2.594; acordos efetuados – 968; valores

homologados- R$ 18.697.281,76; pessoas atendidas – 4.932; IV

Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (21 a 25

de maio de 2018): audiências realizadas – 2.199; acordos

efetuados – 890; valores homologados- R$ 15.263.615,77; pessoas

atendidas – 5.103; V Semana Nacional de Conciliação

Trabalhista do CSJT (27 a 31 de maio de 2019): audiências

realizadas – 1.498; acordos efetuados – 668; valores homologados-

R$ 7.619.407,07; pessoas atendidas – 4.405; VII Semana Nacional

da Execução Trabalhista do CSJT (18 a 22 de outubro de 2017):

audiências realizadas – 615; acordos efetuados – 278; valores

homologados (primeiro e segundo graus) - R$ 18.008.006,64;

pessoas atendidas – 1.841; VIII Semana Nacional da Execução

Trabalhista do CSJT (17 a 21 de outubro de 2018): audiências

realizadas – 532; acordos efetuados – 179; valores homologados

(primeiro e segundo graus) - R$ 7.581.496,58; pessoas atendidas –

1.404. 5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte:

TRT8): O TRT8 informou que, além de participar das campanhas

desenvolvidas nas Semanas Nacionais de Conciliação promovidas

pelo CSJT e pelo CNJ, realizou, com base na Resolução n.º

26/2017, outras ações de estímulo à atividade conciliatória, nos

anos de 2017, 2018 e 2019 (até o mês de março), dentre elas,

destacou que, em 2017, efetuou Pauta Temática com o Grupo

Cyrela, nos dias 13 e 14 de dezembro, alcançando acordo em todos

os processos que foram pautados. Ademais, entre os meses de

abril e agosto de 2018, a Desembargadora Maria Valquíria Norat

Coelho, coordenadora do NUPEMEC, realizou diversas reuniões

com o Ministério Público do Trabalho (MPT), o Banco do Estado do

Pará  (BANPARÁ) ,  o  S ind ica to  dos  Empregados  em

Estabelecimentos Bancários no Estado do Pará (SEEB/PA) e a

Associação dos Funcionários do Banco do Estado do Pará

(AFBEPA), com vistas à negociação em 15 Ações Civis Públicas e

em 15 Ações Civis Coletivas, que culminou em acordo em todas as

aludidas ações. Durante o ano de 2018, houve a inclusão, no sítio

do Tribunal na internet, do link “Agende aqui sua conciliação”, que

permitiu ao jurisdicionado manifestar seu interesse na realização de

audiência de conciliação, facilitando a solicitação e a inclusão do

processo na pauta do CEJUSC. Além disso, houve estímulo às

conciliações, com aumento do número de audiências de conciliação

no CEJUSC segundo grau de jurisdição. Já em 2019, para fomentar

a Política de Conciliação e a utilização de ferramentas capazes de

contribuir para o alcance das Metas Nacionais do Poder Judiciário,

o TRT8 iniciou, durante o mês de março, o projeto “CEJUSC

Itinerante”. O objetivo dessa ação consiste em dirigir-se aos Fóruns

que ainda não possuem CEJUSCs para realizar audiências de

conciliação de processos nas fases inicial e de execução, levando

clima acolhedor, mais descontraído, e conciliadores treinados para

realização das audiências de conciliação. O primeiro CEJUSC

Itinerante foi realizado na cidade de Ananindeua, no período de 6 a

9 de maio de 2019. As audiências foram celebradas no espaço do

Memorial do Fórum de Ananindeua/PA, localizado no andar térreo,

com grande visibilidade ao público em geral e acessibilidade para

pessoas com deficiência (PcD). Foram utilizadas 2 mesas redondas

para a conciliação e, seguindo o padrão do CEJUSC de Belém/PA.

A Chefe do Núcleo de Mediação e Conciliação do CEJUSC de

Belém/PA e 3 servidores conciliadores se deslocaram da capital

para a realização das audiências de conciliação pautadas em

Ananindeua/PA, sob a coordenação da Exma. Juíza do Trabalho

Substituta Érika Moreira Bechara, coordenadora do CEJUSC de

Belém/PA. A abertura do evento foi dir igida pela Exma.

Desembargadora Maria Valquíria Norat Coelho, coordenadora do

NUPEMEC. O evento contou com a participação das Exmas. Juízas

do Trabalho Ângela Maria Maués e Tereza Cristina de Almeida

Aranha, t i tulares da 1ª e da 2ª VTs de Ananindeua/PA,

respectivamente, além de advogados e servidores. Foram

real izadas 41 audiências de conci l iação e atendidas,

aproximadamente, 128 pessoas, alcançando o índice de 75,8% de

conciliação nos processos pautados. Em razão dos excelentes

resultados alcançados, está previsto para ser realizado novo

CEJUSC Itinerante no Fórum de Ananindeua no final do mês de

agosto de 2019. 5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT8):

O TRT8 informou que os servidores que atuam nos CEJUSCs foram

capacitados em métodos consensuais de solução de disputas, à

exceção do servidor José Carlos do Carmo Cabral, que se encontra

em treinamento. Acrescentou que os servidores que desempenham

a função de conciliadores são submetidos a cursos regulares de

capacitação e de reciclagem. O Tribunal asseverou ainda que os

servidores que exercem a atividade de conciliadores realizaram os

seguintes cursos: 1º, 2º e 3º Curso de Formação de Conciliadores e

Mediadores Trabalhistas, modalidade presencial; e Curso Formando

Conciliadores, promovido pelo CSJT, modalidade à distância. 5.10.

MEDIAÇÃO (fonte: TRT8): O TRT8 informou que ainda não

instituiu, no âmbito do Tribunal, a técnica de mediação. 5.11.
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DIVULGAÇÃO (fonte: TRT8): O TRT8 informou que a divulgação

das atividades conciliatórias é realizada na Central de Notícias

(intranet), no sítio eletrônico do Tribunal na internet, bem como por

meio de material fornecido pela Assessoria de Comunicação

(ASCOM) às unidades judiciárias. Acrescentou que a área de

Comunicação Social do Tribunal, a fim de promover a disseminação

das atividades conciliatórias, adota as seguintes ações: difusão dos

benefícios da prática conciliatória ao público interno e externo do

TRT8, por meio de material elaborado pelo próprio Tribunal e de

replicação de conteúdo elaborado pelo CSJT e pelo CNJ;

encaminhamento de releases para a imprensa; envio de notícias

publicadas para a imprensa local; e compartilhamento por meio das

redes sociais do TRT8 dos conteúdos relacionados à política

conciliatória. 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 adequado,

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, recentemente 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 LABCSJT naqueles casos em que não

obtiveram êxito. 6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT8): Segundo

informado pelo TRT8, seu Núcleo de Pesquisa e Informação

desempenha as atividades de pesquisa patrimonial avançada no

âmbito da Região. O referido setor foi instituído e regulamentado

por meio da Resolução TRT8 n.º 023/2016. A unidade é

coordenada, atualmente, pelo Juiz do Trabalho Deodoro José de

Carvalho Tavares, além de ser integrada pelos servidores Walmir

Ferreira Gama e José do Carmo Pereira Neto. Consoante noticiado,

seu Núcleo de Pesquisa e Informação 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 unidades judiciárias, exige-

se o mínimo de 50 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, Junta Comercial,

Arisp e Infoseg), em face do devedor, nos três meses antecedentes

ao pedido de pesquisa avançada. As solicitações de pesquisa que

não atendam aos referidos critérios deverão ser fundamentadas e o

número de processos em face do devedor deverá corresponder a,

pelo menos, 2% de todas as execuções em tramitação na Vara do

Trabalho solicitante. A critério do Núcleo, ainda, poderá ser

realizada pesquisa patrimonial independentemente de requisição,

preferencialmente sobre os maiores devedores, demandas

repetitivas e casos recorrentes de dificuldades na execução de

determinados devedores. 6.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS

(fonte: TRT8): Conforme informado pelo TRT8, são utilizadas as

seguintes ferramentas de pesquisa patrimonial, a fim de garantir

maior efetividade à execução: 1) BACENJUD: convênio utilizado

para efetuar bloqueios em contas e aplicações financeiras dos

executados; 2) RENAJUD: convênio utilizado para pesquisa e

restrição de veículos dos executados; 3) INFOSEG: ferramenta

utilizada para consulta de pessoas (nomes, endereços, filiações),

veículos, processos criminais e informações fiscais; 4) INFOJUD:

ferramenta utilizada para busca de endereços, de bens móveis e

imóveis, urbanos e rurais e de operações imobiliárias realizadas,

além de auxiliar na verificação da existência de grupo econômico; 5)

CCS: convênio utilizado para identificar a existência de terceiras

pessoas ou pessoas interpostas, sócios ocultos e grupos

econômicos na movimentação das contas bancárias dos

executados; 6) ARISP: ferramenta que objetiva identificar os

imóveis existentes em nome dos executados e os que foram por

eles alienados; 7) JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará) e

JUCAP (Junta Comercial do Estado do Amapá): convênios que têm

por objetivo a obtenção da constituição do quadro dos sócios das

empresas executadas, das alterações do quadro social e

respectivas datas, das alterações na denominação social e

respectivas datas e das informações possíveis de se extrair a partir

do CPF dos sócios dos executados; 8) CAPITANIA DOS PORTOS

DA AMAZÔNIA ORIENTAL: convênio que tem por objetivo a

obtenção de informações a respeito da titularidade de embarcações

por parte dos executados; 9) SECRETARIA DE ESTADO DE

SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARÁ: ferramenta

que objetiva a identificação correta do executado e seu endereço;

10) SIEL (Sistema de Informações Eleitorais): ferramenta que

objetiva verificar o endereço atualizado do executado e seu

telefone; 11) SERASAJUD: convênio que possibilita inscrever o
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nome  do  execu tado  no  cadas t r o  do  SERASA;  12 )

CONECTIVIDADE SOCIAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

ferramenta que possibilita obter o saldo do FGTS do trabalhador e

dos depósitos recursais; 13) CNIB (Central Nacional de

Indisponibil idade de Bens): convênio que viabil iza tornar

indisponíveis os bens imóveis dos executados; 14) CENSEC

(Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados do Colégio Notarial

do Brasil): ferramenta que possibilita a obtenção de escrituras,

testamentos, certidões e procurações existentes nos cartórios de

imóveis dos executados; 15) CAGED: ferramenta que viabiliza a

obtenção de dados dos trabalhadores e das empresas relativos a

admissão e demissão dos empregados; 16) DOSSIÊ INTEGRADO:

ferramenta que objetiva o recebimento de forma condensada dos

dados fornecidos pela Receita Federal; 17) SIMBA (Sistema de

Investigação de Movimentações Bancárias): convênio que tem por

objetivo verificar as movimentações bancárias dos executados em

certo período, identificando sócios ocultos, pessoas interpostas e

grupos econômicos. Segundo informações prestadas pelo TRT8, a

utilização das ferramentas de pesquisa patrimonial pelo Núcleo de

Pesquisa e Informação é fiscalizada por meio da divulgação dos

resultados obtidos com as buscas realizadas, que são compilados

em relatórios conclusivos compilados no Banco de Execução –

BANEX. 6.3. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT8): Conforme

informado pelo TRT8, há centralização de execuções no âmbito do

Tribunal Regional, nos termos do 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:

audiências realizadas – 615; acordos efetuados – 278; valor total

dos acordos homologados – R$ 18.008.006,64; leilões realizados –

2; valor obtido com os leilões realizados – R$ 1.037.251,00;

bloqueios efetivados (BACENJUD) – 1.532; valor arrecadado com

bloqueios (BACENJUD) – R$ 13.769.998,86. 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 – 532; acordos

efetuados – 179; valor total dos acordos homologados – R$

7.581.496,58; leilões realizados – nenhum; bloqueios efetivados

(BACENJUD) – 945; valor arrecadado com bloqueios (BACENJUD)

- R$ 3.817.601,63. No quadro de variação percentual entre a 7ª e a

8ª Semana Nacional da Execução, constatou-se uma diminuição de

13% no número de audiências realizadas, de 36% no número de

acordos efetuados, de 60% nos valores arrecadados com tais

acordos, de 38% no número de bloqueios efetivados e de 73% nas

quantias obtidas por meio dos bloqueios. Num tal contexto, verificou

-se um decréscimo de 67% do valor total obtido em relação ao ano

anterior. 6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA

EXECUÇÃO NOS ANOS DE 2017 E 2018 (fonte: TRT8): Conforme

informado pelo TRT8, no último biênio foram ministrados cursos

relacionados à efetividade da execução por sua Escola Judicial. Nos

anos de 2017 e 2018, foi promovido o curso “Ferramentas

Eletrônicas voltadas à execução Trabalhista” em diversos

municípios. Destaque-se que, segundo informações prestadas pelo

TRT8, por ocasião das Correições Ordinárias realizadas em 2018,

todas as Varas do Trabalho do Tribunal Regional receberam

treinamento presencial sobre o uso das ferramentas de pesquisa

p a t r i m o n i a l ,  c o m  e s t u d o  d e  c a s o s  c o n c r e t o s .  7 .

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. 7.1. RECURSOS DE

REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT8): a) Recursos de Revista em

2017 :  Recursos de Revista (RR) interpostos: 8.549; RR

despachados: 6.852; RR pendentes: 1.766; RR admitidos: 696; RR

não admitidos: 6.156; taxa de admissibilidade do RR: 10,2% (média

entre os Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 10,3%;

média nacional: 11,1%); AIRR interpostos: 5.661; AIRR remetidos:

6.387; AIRR pendentes de remessa: 882; prazo médio de

admissibilidade do Recurso de Revista: 49,5 dias (média entre os

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 50,2 dias; média

nacional: 40,5 dias). b) Recursos de Revista em 2018: Recursos

de Revista (RR) interpostos: 8.993; RR despachados: 8.360; RR

pendentes: 1.847; RR admitidos: 409; RR não admitidos: 7.951;

taxa de admissibilidade do RR: 4,9% (média entre os Tribunais

Regionais do Trabalho de médio porte: 9,1%; média nacional:

9,5%); AIRR interpostos: 7.034; AIRR remetidos: 7.305; AIRR

pendentes de remessa: 1.099; prazo médio de admissibilidade do

Recurso de Revista: 29,9 dias (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 34,6 dias; média nacional: 33,6 dias).

c) Recursos de Revista em 2019 (até 31 de março): Recursos de

Revista (RR) interpostos: 2.066; RR despachados: 1.004; RR

pendentes: 2.691; RR admitidos: 51; RR não admitidos: 953; taxa

de admissibilidade do RR: 5,1% (média entre os Tribunais

Regionais do Trabalho de médio porte: 9,6%; média nacional:

10,5%); AIRR interpostos: 869; AIRR remetidos: 1.490; AIRR

pendentes de remessa: 393; prazo médio de admissibilidade do

Recurso de Revista: 13,2 dias (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 26,6 dias; média nacional: 30,3 dias).

Acerca das providências voltadas ao incremento na quantidade de

Recursos de Revista despachados pelo TRT8 em 2018, informou o

Tribunal que até novembro de 2018 havia 11 servidores destinados
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à assistência ao exame de admissibilidade recursal, oriundos

majoritariamente do gabinete da Vice-Presidência e do gabinete do

Juiz Convocado. Todavia, atualmente apenas 9 servidores prestam

assistência para a elaboração de decisão de admissibilidade, em

razão da escassez no quadro de servidores do Tribunal. Quanto às

medidas de estímulo à conciliação em processos pendentes de

admissibilidade de Recurso de Revista, informou o Tribunal que,

segundo estimativas do CEJUSC 2º Grau e da Vice-Presidência, em

2017 foram submetidos à audiência de conciliação 164 processos,

equivalentes a 9,3% do resíduo de Recursos de Revista pendentes

de exame no período, alcançando acordo em 69% dos processos.

Já em 2018, 272 processos foram submetidos à audiência

conciliatória, equivalentes a 14,7% do resíduo de Recursos de

Revista pendentes de exame no período, havendo acordo em 82%

dos processos. Em relação ao prazo médio para a admissibilidade

de Recursos de Revista, constatou-se que os dados extraídos do

sistema e-Gestão – 13,2 dias em 2019 - apresentam-se

inconsistentes, porquanto substancialmente inferiores aos anos

antecedentes, apesar do resíduo crescente. Ao se apurar o motivo

para tal inconsistência, informou o Tribunal que adota como rotina

de movimentação processual no sistema PJe a remessa dos

processos das Turmas julgadoras sem a imediata informação de

conclusão dos autos à Vice-Presidência, fazendo-o apenas após

análise preliminar para apuração de eventual diligência prévia à

elaboração da decisão de admissibilidade. Informou o Tribunal, na

ocasião, que, “Quando o processo é recebido na Vice-Presidência,

proveniente das Secretarias das Turmas, os autos são alocados na

pasta ‘Análise de recurso processante’, onde também se encontram

outros processos provenientes de outras tarefas, o que demanda

análise e separação daqueles pertinentes à conclusão.  Em

decorrência do elevado número de processos recebidos, via de

regra adota-se, por analogia, o procedimento disposto no art. 2º na

Resolução 056/2016 deste E. Regional, que dispõe dever-se

proceder à análise prévia e triagem, no prazo de 10 (dez) dias, para

detecção de possíveis fatores que obstem a permanência dos autos

no gabinete, tais como: impedimento ou suspeição do relator;

prevenção de outra turma ou de relator; alteração de competência

do órgão colegiado; outras hipóteses que impliquem diligências,

observada a limitação de pessoal deste setor para a tarefa.

Portanto, normalmente, os processos recebidos têm sua conclusão

feita em até 10 (dez) dias após sua chegada na Vice-Presidência”.

No ano de 2018, dos 8.360 Recursos de Revista despachados pelo

Tribunal, 409 foram admitidos e 7.951 não admitidos. Além disso,

110 recursos foram baixados. Dos 7.951 Recursos de Revista que

não foram admitidos, 7.305 foram agravados e encaminhados ao

TST, totalizando um percentual de 91,9%, acima da média nacional,

de 76,8%. A recorribilidade interna foi da ordem de 18,7% no ano de

2018, um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. Foram

interpostos 4.516 recursos internos (Agravos, Agravos Regimentais

e Embargos de Declaração) em 24.101 acórdãos publicados e

decisões monocráticas publicadas. A recorribilidade externa foi da

ordem de 38,4% no ano de 2018, uma diminuição de 8,4% em

relação ao ano antecedente. Foram interpostos 4.516 Recursos de

Revista e Recursos Ordinários em 24.101 acórdãos publicados e

decisões monocráticas publicadas. No ano de 2018, os recursos

encaminhados para o TST totalizaram 7.966, sendo 252 Recursos

Ordinários, 7.305 Agravos de Instrumento e 409 Recursos de

Revista. 7.2. REFORMA DE DECISÕES PELO TST (fonte:

Sistema de Apoio à Decisão - TST): a) Reforma de decisões

pelo TST em 2017: Recursos de Revista (RR) julgados: 775; RR

providos (ainda que parcialmente): 569; taxa de reforma de RR:

73,4% (média entre os Tribunais Regionais do Trabalho de médio

porte: 66%; média nacional: 64,6%); Agravos de Instrumento em

Recurso de Revista (AIRR) julgados: 4.039; AIRR providos: 268;

taxa de reforma de AIRR: 6,6% (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 6,9%; média nacional: 7,2%). b)

Reforma de decisões pelo TST em 2018: Recursos de Revista

(RR) julgados: 930; RR providos (ainda que parcialmente): 704; taxa

de reforma de RR: 75,7% (média entre os Tribunais Regionais do

Trabalho de médio porte: 66,1%; média nacional: 65,7%); Agravos

de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) julgados: 4.860;

AIRR providos: 342; taxa de reforma de AIRR: 7% (média entre os

Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte: 8,7%; média

nacional: 9%). c) Reforma de decisões pelo TST em 2019 (até 31

de março): Recursos de Revista (RR) julgados: 303; RR providos

(ainda que parcialmente): 213; taxa de reforma de RR: 70,3%

(média entre os Tribunais Regionais do Trabalho de médio porte:

65,5%; média nacional: 65,3%); Agravos de Instrumento em

Recurso de Revista (AIRR) julgados: 1.891; AIRR providos: 145;

taxa de reforma de AIRR: 7,7% (média entre os Tribunais Regionais

do Trabalho de médio porte: 8,5%; média nacional: 8,7%). 7.3.

INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA,

INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E

INCIDENTES DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT8):

IUJs instaurados (2017): 7. IUJs solucionados (2017): 7. IUJs

instaurados (2018): 0. IRDRs instaurados (2017): 5. IRDRs

solucionados (2017): 5. IRDRs instaurados (2018): 4. IRDRs

solucionados (2018): 3. IRDRs instaurados (2019): 1. IRDRs

solucionados (2019): 1. IACs instaurados (2017): 2. IACs

solucionados (2017): 2. IACs instaurados (2018): 3. IACs

solucionados (2018): 3. Processos sobrestados no Tribunal em

virtude da pendência de julgamento dos incidentes: 138 no primeiro
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grau e 14 no segundo grau de jurisdição. O Regimento Interno do

TRT8 regulamenta os procedimentos de uniformização de

jurisprudência, de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

(IRDR) e de Incidente de Assunção de Competência (IAC), em

consonância com o Código de Processo Civil de 2015 (artigos 161 a

164, 164-A a 164-D e 164-E a 164-H do Regimento Interno do

TRT8). Em consulta ao sítio do Tribunal Regional da 8ª Região na

internet, constata-se a possibilidade de acesso a banco de dados

pesquisável quanto aos registros de temas e andamento processual

de incidentes de formação de precedentes, com informação das

demandas julgadas e pendentes de julgamento e de eventual

condição de sobrestamento, nos moldes do artigo 8º da Resolução

n.º 235/2016 do CNJ. 7.4. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE

PRECEDENTES (fonte: TRT8): 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 recursos repetitivos, ou de

incidente de resolução de demandas repetitivas e do processo

paradigma. No caso em particular, informa o Tribunal Regional do

Trabalho da 8ª Região que possui em sua estrutura Núcleo de

Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, criado a partir da

estrutura do antigo Núcleo de Repercussão Geral e Recursos

Repetitivos, mediante a Resolução TRT8 n.º 40/2017. O NUGEP

integra a Secretaria de Recurso de Revista, por sua vez vinculada à

Vice-Presidência do TRT8, e é atualmente composto por um

servidor - o Chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes. O

NUGEP possui as seguintes atribuições, consoante descrito no

capítulo 6.2 do Manual de Organização do TRT8: I. informar ao

Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Conselho Nacional de

Justiça e manter na página do Tribunal na internet dados

atualizados de seus integrantes, tais como nome, telefone e e-mail,

assim como enviar esses dados ao Tribunal Superior do Trabalho,

sempre que houver alteração em sua composição; II. propor

uniformização, em conformidade com as disposições da Resolução

nº 235, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, do

gerenciamento dos procedimentos administrativos decorrentes da

aplicação da repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos

e de incidente de assunção de competência; III. acompanhar os

processos submetidos à técnica dos casos repetitivos e da

assunção de competência em todas as suas fases, nos termos dos

arts. 8º e 11 da Resolução nº 235, de 13 de julho de 2016, do

Conselho Nacional de Justiça, alimentando o banco de dados a que

se refere o art. 5º, observado o disposto nos Anexos I (julgamento

de casos repetitivos) ou V (incidente de assunção de competência)

da citada Resolução; IV. acompanhar a tramitação dos recursos

selecionados pelo Tribunal como representativos da controvérsia

encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho (art. 1.036, § 1º, do

CPC, e art. 896-C, § 3º, da CLT), a fim de conferir ao órgão julgador

visão global da questão, alimentando o banco de dados a que se

refere o art. 5º da Resolução CNJ nº 235/2016, observado o

disposto no Anexo III dessa norma (controvérsia recebida pelo

Tribunal Superior); V. auxiliar os órgãos julgadores na gestão do

acervo sobrestado; VI. manter, disponibilizar e alimentar o banco de

dados, com informações atualizadas sobre os processos

sobrestados na jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª

Região, bem como em todos os seus órgãos fracionários,

identificando o acervo a partir do tema de repercussão geral ou de

recursos repetitivos, ou de incidente de resolução de demandas

repetitivas e do processo paradigma, conforme a classificação

realizada pelos Tribunais Superiores, observado o disposto no

Anexo IV da Resolução CNJ nº 235/2016; VII. receber e

compartilhar os dados referentes aos recursos sobrestados na
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jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, bem

como em todos os órgãos fracionários da Corte; VIII. informar a

publicação e o trânsito em julgado dos acórdãos dos paradigmas

para os fins dos artigos 985; 1.035, § 8º; 1.039; 1.040 e 1.041 do

Código de Processo Civil; e IX. executar outras atividades que lhe

forem atribuídas, mormente pela Vice-Presidência do Tribunal.

Cabe ressaltar que a implantação do NUGEP, conforme determina

o artigo 6º, § 4º, da Resolução n.º 235/2016 do CNJ, foi objeto de

recomendação na Correição Ordinária anterior, realizada em março

de 2017. Quando questionado acerca da estrutura e composição do

referido núcleo, informou o TRT8 que o destacado deficit no quadro

de servidores, a baixa demanda para o setor e, ainda, a restrição

orçamentária relativa à criação de cargos no Tribunal inviabilizam,

por ora, o pleno atendimento à Resolução n.º 235/2016 do CNJ. 8.

PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs).

8.1. NORMAS INTERNAS (fonte: TRT8): As normas internas que

regulamentam o pagamento de precatórios e requisições de

pequeno valor (RPVs) são: Regimento Interno do TRT8 (artigos 241

a 247-A); Portaria GP n.º 355/2015; Portaria GP n.º 380/2015;

Portaria GP n.º 908/2015; Portaria PRESI n.º 1.171/2017; Portaria

Conjunta PRESI/CR n.º 24/2017; e Ato Conjunto PRESI/CR n.º

2 / 2 0 1 8 . 8 . 2 .  U N I D A D E  R E S P O N S Á V E L  P E L O

PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS. JUÍZO AUXILIAR DE

PRECATÓRIOS (fonte: TRT8): O TRT8 informou que a unidade

responsável pelo processamento dos precatórios é a Divisão de

Precatórios, que está vinculada à Presidência do Tribunal, conforme

estabelece o artigo 10, IV, da Resolução n.º 1/2015. A Divisão conta

com um quadro de 7 servidores e 1 estagiário, sendo um Chefe da

Divisão (CJ-1), 1 Assistente de Controle de Pagamentos (FC-4) e 1

Assistente de Precatórios e RPVs (FC-4). Atualmente, contudo, há

déficit de servidor, em decorrência de aposentadoria. Assim, o setor

está funcionando com 6 servidores e 1 estagiário. Ademais, o setor

não dispõe de calculista ou contador para efetuar atualizações de

cálculos dos precatórios. Assim, o cômputo é realizado pelas Varas

do Trabalho de origem. O TRT8 asseverou que a Divisão de

Precatórios passou por uma mudança de paradigma, em razão da

automação dos procedimentos adotados, sendo que o aludido

órgão, em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação,

iniciou, há 4 anos, o desenvolvimento de um sistema eletrônico de

gestão, específico para tramitação e controle de pagamento dos

precatórios e das RPVs federais, bem como controle de pagamento

das RPVs estaduais e municipais pelas Varas do Trabalho. Esse

sistema, denominado Gestão de Precatórios (GPREC), garantiu

maior segurança, transparência e credibilidade no controle da

execução das decisões transitadas em julgado, cujos executados

são entes públ icos. Acrescentou que, anter iormente à

implementação do referido sistema, a gestão das listas de ordem

cronológica de precatórios era realizada manualmente, por meio de

planilhas criadas no EXCEL. Ademais, a tramitação dos precatórios

em processos judiciais eletrônicos era feita por meio físico, em

razão da inexistência do módulo do PJe para tramitar os

precatórios. Atualmente, com a utilização do Posto Avançado do

PJe e do GPREC, a tramitação e a gestão dos precatórios e das

RPVs passaram a ser automatizadas, inclusive, com a atualização

em tempo real das listas de ordem cronológica disponíveis no sítio

do Tribunal na internet para consulta dos interessados. O GPREC

possibilita, ainda, a remessa automática de dados semestrais para o

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme exigência constante

da Resolução n.º 115/2010 do órgão, bem como permite a

integração com as Varas do Trabalho e a Presidência. O TRT8

destacou que, no segundo semestre de 2018, o GPREC foi

apresentado ao Grupo de Negócios do PJe Nacional, o que resultou

na sua adoção como Sistema Satélite do PJe para ser utilizado por

toda a Justiça do Trabalho. Em decorrência disso, foi aberto um

projeto junto ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT),

visando a nacionalização do sistema, fato que ocorreu em março do

corrente ano e acontecerá também no segundo semestre. O

sistema será liberado para utilização dos TRTs de todo o Brasil,

com a implementação de algumas funcionalidades. Além disso,

para garantir maior agilidade no pagamento dos precatórios

atrasados, busca-se empreender audiências de conciliação com os

entes devedores. No biênio 2017/2018, foram realizadas 121

audiências para pagamento de precatórios, envolvendo entes

vinculados ao regime comum. As sessões de conciliação tiveram

por objetivo a apresentação, pelos executados, de propostas para

pagamento dos precatórios atrasados, bem como a assunção do

compromisso de pagar em dia os precatórios a vencer e, ainda,

aqueles decorrentes de multa diária por descumprimento de Termo

de Ajuste de Conduta (TAC), cujas principais questões referem-se à

contratação irregular de servidores (sem concurso público) e ao

trabalho infantil, o que proporcionou maior celeridade na execução,

seja por meio das homologações de acordo, seja por meio de

sequestro de verbas, nos casos de preterição. O Tribunal

esclareceu que, nos acordos em processos decorrentes de multas

por descumprimento de TAC, observam-se os maiores valores a

serem executados, em decorrência da multa diária. Assim, há

grande preocupação em solucionar os precatórios, o que envolve a

questão do cumprimento integral das cláusulas do TAC e a quitação

do valor da multa que, normalmente, reverte para o próprio ente

público executado, por meio da execução de obras em benefício da

população local, com a obrigatoriedade de, ao final do prazo de

execução, comprová-la perante o Tribunal e o Ministério Público do
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Trabalho (MPT). A Divisão de Precatórios também adotou, como

procedimento padrão, visando maior transparência e controle da

prestação de contas dos repasses de verbas dos entes públicos ou

dos valores sequestrados para pagamento de precatórios, a

autuação de processos administrativos eletrônicos, por ente público

executado, a cada ano, desde o recebimento da verba, sua

destinação, obedecendo a ordem de pagamento constante das

listas de prioridade e cronológica e a comprovação de utilização do

valor, com a juntada das guias de pagamento aos exequentes no

sistema GPREC. Ao final, validado o pagamento integral do

precatório, o GPREC gera automaticamente uma certidão de

quitação, que é juntada aos autos administrativos. De outro lado, o

TRT8 ressaltou que não celebra termos de compromisso/convênio

com os entes públicos submetidos ao regime especial para repasse

direto (artigo 24-A da Resolução n.º 115/2010 do CNJ), porquanto

apenas realiza o pagamento dos precatórios quando há repasse de

verbas, efetuado pelos Tribunais de Justiça dos Estados do Pará e

do Amapá, órgãos gestores das Contas Especiais. Por fim, o

Tribunal salientou que realiza audiências e celebra acordos, sempre

que possível, na forma do artigo 102, § 1º, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda

Constitucional n.º 99/2017. Nesse sentido, esclareceu que, em

relação ao Estado do Pará, anteriormente, o percentual fixado para

deságio era de 40%, conforme Ata da 10ª Reunião da Câmara de

Conciliação de Precatórios. Contudo, em razão do Decreto

Governamental n.º 1.979, publicado em 7/2/2018, foram fixados

percentuais de deságio variáveis entre 25% e 40% para esse tipo

de acordo. Registrou que os altos percentuais de deságio, bem

como o cumprimento regular do parcelamento da dívida estadual

implicam adesão mínima a essa espécie de ajuste. Acrescentou que

o procedimento para tentativa de acordo inicia-se com a

confirmação do depósito em conta aberta especialmente para esse

fim. Em seguida, autua-se o processo administrativo para consulta

aos credores, obedecendo à ordem cronológica até o final da lista.

A consulta é realizada com o encaminhamento de notificação

diretamente à parte, no caso de jus postulandi, e intimação nas

hipóteses em que há advogado constituído nos autos, concedendo-

se prazo de 10 dias para manifestação. Caso a parte não se

pronuncie, ou na hipótese de rejeição da proposta, prossegue-se a

consulta, obedecendo a ordem cronológica. Caso seja aceita,

realiza-se a atualização do cálculo com deságio, observando-se a

irrenunciabilidade das contribuições previdenciárias. Ratificado o

cálculo, os autos são encaminhados ao ente público para

manifestação, sendo, posteriormente, homologado o acordo. No

ano de 2017, foram homologados 2 acordos, totalizando R$

817.073,91, referentes aos processos de n.os 0087800-

57.2007.5.08.0007 (taxa de deságio de 40% - valor do acordo R$

52.830,26); e 0112800-73.2009.5.08.0012 (taxa de deságio de 40%

- valor do acordo R$ 764.243,65). Já no ano de 2018, foram

homologados 7 acordos, totalizando R$ 529.106,82, referentes aos

processos de n.os 0112700-91.2009.5.08.0118 (taxa de deságio

30% - valor do acordo R$ 39.386,11); 0112800-73.2009.5.08.0012

(taxa de deságio 35% - valor do acordo R$ 60.923,08); 0005800-

55.2007.5.08.0118 (taxa de deságio 35% - valor do acordo R$

54.112,83); 0170900-79.2008.5.08.0004 (taxa de deságio 40% -

valor do acordo R$ 127.820,65); 0000929-40.2015.5.08.0105 (taxa

de  deság io  40% -  va lo r  do  aco rdo  R$  46 .318 ,71 ) ;

0211700.05.1992.5.08.0007 (taxa de deságio 40% - valor do acordo

R$ 200.545,44); e 0004100-34.2008.5.08.0013 (taxa de deságio

40% - valor do acordo R$ 42.593,17). Por fim, o TRT8 asseverou

que cumpre a Recomendação n.º 39/2012 do CNJ, uma vez que

designou a Exma. Juíza Elinay Almeida Ferreira de Melo, por

intermédio da Portaria GP n.º 176/2017, para a condução dos

processos relacionados aos precatórios e RPVs. Além disso, os

cargos técnicos de assessoramento superior na Divisão de

precatórios e RPVs são ocupados por servidores da carreira do

Tribunal. 8.3. PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO

(fonte: TRT8 e sistema e-Gestão): Conforme informação prestada

pelo TRT8, em 31/3/2019, 1.129 precatórios aguardavam

pagamento (R$ 198.600.112,84), sendo 983 vencidos (R$

188.875.244,42) e 146 vincendos (R$ 9.724.868,42). No que se

refere ao Estado do Pará, havia 51 precatórios aguardando

pagamento (R$ 10.339.316,42), sendo 45 vencidos (R$

9.756.727,16) e 6 a vencer (R$ 582.589,26) (Administração Direta e

Administração Indireta). Quanto ao Estado do Amapá, havia 504

precatórios aguardando pagamento (R$ 17.682.995,30), sendo 394

vencidos (R$ 13.803.751,78) e 110 a vencer (R$ 3.879.243,52)

(Administração Direta e Administração Indireta). Relativamente aos

municípios paraenses, existiam 369 precatórios aguardando

pagamento (R$ 155.138.632,73), sendo 347 vencidos (R$

153.181.560,91) e 22 a vencer (R$ 1.957.071,82). No que se refere

aos municípios amapaenses, havia 205 precatórios aguardando

pagamento (R$ 15.493.036,99), sendo 197 vencidos (R$

12.187.073,17) e 8 a vencer (R$ 3.305.963,82). O TRT8 informou,

ainda, os cinco entes públicos que apresentam as maiores dívidas:

1º) Município de São Geraldo do Araguaia/PA, 1 precatório, R$

53.604.760,21; 2º) Município de Tailândia/PA, 1 precatório, R$

51.515.719,84; 3º) Estado do Amapá/AP, 504 precatórios, R$

17.682.995,30; 4º) Município de Belém/PA, 111 precatórios, R$

11.752.067,81; e 5º) Município de Porto de Moz/PA, 1 precatório,

R$ 11.291.047,23. Valor total da dívida: R$ 145.846.590,39. O

Tribunal asseverou que os precatórios expedidos em desfavor dos
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Municípios de São Geraldo do Araguaia, de Tailândia e de Porto de

Moz referem-se a execuções de TAC. A partir dos dados extraídos

do sistema e-Gestão, em 31/3/2019, 1.336 precatórios aguardavam

pagamento (R$ 241.134.014,97). O TRT8 esclareceu que a

divergência entre os dados apresentados pelo Tribunal e aqueles

extraídos a partir do sistema e-Gestão deve-se ao fato de que as

informações disponibilizadas no e-Gestão ainda são extraídas do

sistema de processos legados do Tribunal. No entanto, a gestão

dos precatórios e das RPVs passou a ser realizada de forma mais

eficiente e confiável com a implantação do sistema GPREC, sendo

que as informações prestadas pela Divisão de Precatórios foram

obtidas a partir da base de dados do próprio GPREC. O TRT8

acrescentou que já havia sido previamente identi f icada

inconsistência entre os dados obtidos a partir do e-Gestão e

aqueles disponíveis no GPREC. Neste sentido, foi aberto, no

Escritório de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação o

projeto 2601119 - [e-Gestão], extração de dados do GPREC para

itens do legado referentes a precatório e RPV da União. Por

intermédio do referido projeto, em execução pela Secretaria de

Tecnologia da Informação e com previsão de conclusão no 2º

semestre de 2019, deverá ser resolvido o problema das

inconsistências dos dados de precatório e RPV disponibilizados no

sistema e-Gestão, uma vez que passarão a ser obtidos da fonte de

dados que atualmente é a mais apropriada, o GPREC. 8.4.

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS NOS ANOS DE 2017,

2018 E 2019 (ATÉ O MÊS DE MARÇO)- fonte: TRT8: No ano de

2017, foram expedidos 116 precatórios (R$ 55.135.338,92) e

cumpridos 351 (R$ 47.137.433,42). No ano de 2018, foram

expedidos 356 precatórios (R$ 17.382.356,58) e cumpridos 423 (R$

36.839.517,01). Em 2019 (até o mês de março), foram expedidos

156 precatórios (R$ 6.775.539,06) e cumpridos 43 (R$

8.790.866,15). A partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão,

são obtidos os seguintes dados: ano de 2017, 8 precatórios

expedidos e 150 cumpridos (R$ 6.983.237,34); ano de 2018, 6

precatórios expedidos e 342 cumpridos (R$ 16.562.803,71); e em

2019 (até o mês de março), nenhum precatório foi expedido e 30

foram cumpridos (R$ 2.128.294,70). A justificativa para a

discrepância de dados está registrada no item anterior (item 8.3).

8.5. VALORES RESGATADOS VIA PRECATÓRIO NOS ANOS DE

2017, 2018 E 2019 (ATÉ O MÊS DE MARÇO)- fonte: TRT8: Ano

de 2017: União: R$ 35.726.309,81 (Administração Direta – R$

404.260,33 e Administração Indireta – R$ 35.322.049,48). Estado

do Pará: R$ 2.279.938,05 (Administração Direta e Indireta). Estado

do Amapá: R$ 4.306.744,69 (Administração Direta e Indireta).

Municípios paraenses: R$ 4.729.208,35 (Administração Direta e

Ind i re ta) . Municípios amapaenses :  R$ 2 .555.170,57

(Administração Direta e Indireta). Ano de 2018: União: R$

7.069.248,14 (Administração Direta – R$ 79.691,06; Administração

Indireta – R$ 6.869.145,21; e Empresa Brasileira de Correios –

EBCT – R$ 120.411,87); Estado do Pará: R$ 11.592.382,27

(Administração Direta e Indireta); Estado do Amapá: R$

5.144.826,64 (Administração Direta e Indireta). Municípios

paraenses: R$ 7.799.429,75 (Administração Direta e Indireta).

Municípios amapaenses: R$ 3.671.584,70 (Administração Direta e

Indireta). Em 2019 (até o mês de março): União: R$ 14.545.011,71

(Administração Direta – R$ 11.569.976,00; Administração Indireta –

R$ 1.648.769,00; e EBCT – R$ 1.326.266,71); Estado do Pará: R$

5.968.948,10 (Administração Direta e Indireta); Estado do Amapá:

não houve resgate de valores. Municípios paraenses: R$

1.485.861,66 (Administração Direta e Indireta). Municípios

amapaenses: R$ 9.789,68 (Administração Direta e Indireta). 8.6.

REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 8.6.1.

ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS (fonte: TRT8): O TRT8

informou que os seguintes entes públicos aderiram ao regime

especial de pagamento de precatórios, além de especificar o

quantitativo de precatórios atualmente devidos por cada um deles,

quais sejam: Estado do Pará, 51; além dos seguintes municípios

paraenses: Ananindeua, 4; Barcarena, 1; Belém, 111; Bragança, 6;

Brejo Grande do Araguaia, 3; Cametá, 1; Capitão Poço, 3; Itaituba,

1; Itupiranga, 4; Novo Repartimento, 3; Porto de Moz, 1; Primavera,

2; Quatipuru, 3; Santa Izabel do Pará, 2; Santarém, 3; São Caetano

de Odivelas, 1; São Geraldo do Araguaia, 1; Terra Santa, 2;

Tucuruí, 2. Estado do Amapá, 504; municípios amapaenses:

Calçoene, 1; Cutias, 1; Ferreira Gomes, 14; Itaubal, 1; Laranjal do

Jari, 1; Macapá, 144; Mazagão, 7; Oiapoque, 2; Porto Grande, 2;

Pracuúba, 1; Santana, 21; Tartarugalzinho, 1; Vitória do Jari, 5.

Total de entes públicos submetidos ao regime especial: 34. Total de

precatórios: 910. 8.6.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR

(fonte: TRT8): O Tribunal informou que a gestão das contas

especiais cabe aos Presidentes dos Tribunais de Justiça do Estado

do Pará (TJPA) e do Amapá (AP), auxiliados, cada um deles, por

um Comitê Gestor das Contas Especiais. No âmbito do TRT8, o

repasse de recursos, referente ao Estado do Pará e seus

municípios, é realizado pelo Tribunal de Justiça Paraense, nos

termos do Acordo de Cooperação Técnica n.º 16/2011/TJPA,

firmado entre o TRT8 e o TJPA, cuja vigência é por prazo

indeterminado. Quanto ao Estado do Amapá e seus municípios, o

TRT8 afirmou que a vigência do Acordo de Cooperação Técnica n.º

001/2013/TJAP encerrou-se em 27/2/2018, sem assinatura de um

novo acordo até o presente momento. Assim, em 13/12/2018, com o

objetivo de disciplinar o rateio dos valores, referentes ao exercício

do ano de 2019, depositados nas contas especiais, mantidas pelo
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Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (TJAP) para pagamento

dos precatórios, o Comitê Gestor das Contas Especiais reuniu-se e

firmou um Ato para disciplinar o rateio dos referidos valores de

forma proporcional ao montante devido a cada um dos Tribunais.

Os acordos de cooperação objetivam a fixação de regras a serem

seguidas pelos Tribunais, atinentes ao repasse proporcional de

verbas depositadas em contas especiais, destinadas ao pagamento

de precatórios vencidos e submetidos ao regime especial, de que

trata o artigo 101 do ADCT e a Resolução n.º 115/2010 do CNJ. Os

Comitês Gestores são formados por um magistrado titular e um

suplente de cada um dos Tribunais envolvidos, sendo responsáveis

por manter listagens de precatórios autônomas, bem como pelo

controle e pagamento dos respectivos credores. O TRT8 afirmou

que o Comitê Gestor, no mês de agosto de cada ano, aprova o

percentual dos recursos depositados que cabe a cada um dos

partícipes, baseado nos cálculos elaborados pelo Setor de

Precatórios do Tribunal respectivo, elaborado até o final do mês de

julho. Ademais, incumbe a cada um dos participantes informar aos

Tribunais de Justiça estaduais duas contas bancárias, por unidade

pública devedora, para repasse das verbas, sendo uma destinada à

lista cronológica e outra para as demais formas de quitação de

precatórios. O Tribunal de Justiça deve fazer o rateio mensal em

relação às unidades públicas devedoras submetidas ao regime

especial em até 10 dias úteis, após o recebimento dos recursos. A

fiscalização e o acompanhamento da execução do acordo são

realizados por gestores designados por cada Tribunal, que também

são responsáveis pelo controle de precedência da lista cronológica.

Frise-se, ainda, que, por intermédio da Portaria n.º 1.086/2019-GP

do TJPA, foram designadas para compor o Comitê Gestor de

Contas Especiais no Estado do Pará, biênio 2018/2020, a Exma.

Desembargadora Pastora do Socorro Teixeira Leal, como titular, e a

Exma. Desembargadora Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado,

como suplente. Quanto ao Comitê Gestor de Contas Especiais no

Estado do Amapá, foram designados para o biênio 2019/2020 a

Exma. Juíza Tatyanne Rodrigues de Araújo Alves, titular da 7ª Vara

do Trabalho de Macapá, como titular, e o Exmo. Juiz Ney Stany

Morais Maranhão, titular da 2ª Vara do Trabalho de Macapá, como

suplente, por meio da Portaria TRT PRESI n.º 405/2019. 8.6.3.

REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO

PELOS ENTES PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte:

TRT8): O TRT8 afirmou que os entes públicos optantes pelo regime

especial de pagamento de precatórios do Estado do Pará realizam

os repasses de forma tempestiva, regular e integral. Ressaltou que

os valores a serem transferidos mensalmente são aprovados em

reunião do Comitê Gestor das Contas Especiais do Estado do Pará,

com a apresentação do plano de pagamento de cada ente público

devedor, no qual constam todas as informações referentes ao

acervo e a forma de cálculo com percentuais, valores e rateio.

Acrescentou que, quando há atraso, o procedimento adotado pelo

Tribunal de Justiça é o sequestro de verbas. Quanto aos entes

públicos optantes pelo regime especial do Estado do Amapá, o

TRT8 informou que os repasses, normalmente, são realizados no

segundo semestre de cada ano. Acrescentou que não são

encaminhados os planos de pagamento com os valores a serem

depositados mensalmente. O Comitê Gestor aprova apenas os

percentuais devidos a cada Tribunal, com base no valor do

montante do acervo informado por eles. Ademais, não há o controle

se o repasse pelo ente público é efetuado no valor integral de cada

parcela, pois é realizada uma única vez, no segundo semestre.

8.6.4. REPASSE DE RECURSOS REALIZADO PELO TRIBUNAL

DE JUSTIÇA AO TRIBUNAL REGIONAL (fonte: TRT8): O

Tribunal informou que o TJPA, em regra, transfere todos os meses

os recursos depositados pelos entes públicos. Ademais, os

repasses são comunicados pelo próprio Tribunal de Justiça à

Presidência do TRT8, por meio de ofício, com encaminhamento dos

comprovantes de depósito. O TRT8 salientou que acompanha os

repasses, efetuados pelo TJPA, conforme plano de pagamento

aprovado na reunião do Comitê Gestor. Quanto ao TJAP, o TRT8

destacou que os repasses ocorrem no segundo semestre, de uma

única vez. Ressaltou, contudo, que não realiza o acompanhamento

das transferências efetuadas pelo Tribunal de Justiça, pois, quando

da reunião do Comitê Gestor, só são aprovados os percentuais

devidos por cada ente público, a cada Tribunal. 8.6.5. MEDIDAS

ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO

DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS (fonte: TRT8): O

Tribunal informou que acompanha se os entes públicos paraenses

repassam os valores efetivamente devidos ao TJPA, bem como se

os repasses efetuados pelo Tribunal de Justiça são realizados no

valor total devido, por meio do plano de pagamento aprovado na

reunião do Comitê Gestor. De outro lado, o TRT8 salientou que tal

mecanismo de controle não é efetuado em relação aos entes

públicos amapaenses, porquanto, durante a Reunião do Comitê

Gestor apenas são aprovados os percentuais devidos por cada ente

público, a cada Tribunal. O TRT8 frisou, ainda, que, apesar de ter

aberto conta bancária para cada ente público amapaense, a pedido

do TJAP, este, até o ano de 2018, realizava os depósitos em uma

única conta. Tal fato dificultava a identificação dos entes públicos

executados que efetuaram o pagamento, implicando um prazo

maior para pagamento dos credores. O TRT8 afirmou, ainda, que

não insta os Tribunais de Justiça dos Estados do Pará e do Amapá

para que solucione o atraso no repasse das parcelas, seja atraso do
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ente público ao Tribunal de Justiça, ou deste para o Tribunal

Regional. 8.6.6. VALORES JÁ DISPONBILIZADOS PELOS

ENTES PÚBLICOS. PROCEDIMENTOS PARA O PAGAMENTO

AOS BENEFICIÁRIOS. O TRT8 informou que o procedimento

adotado entre a data da disponibilização do crédito pelo ente

público, submetido ao regime especial, e o efetivo pagamento aos

credores inicia-se quando o devedor efetua depósito em conta

bancária judicial, gerida pelo Comitê Gestor das Contas Especiais,

administrado pelo TJPA. O Comitê Gestor rateia a importância

depositada, proporcionalmente ao valor das dívidas do referido ente

público com precatórios requisitórios expedidos perante a Justiça

Estadual, Justiça Federal e Justiça do Trabalho. Ademais, realiza a

transferência do quinhão devido à Justiça do Trabalho, por

intermédio de depósito em conta bancária judicial, junto ao Banco

do Brasil S/A, à disposição da Presidência do TRT8. Ato contínuo, o

Comitê Gestor, via ofício, informa a Presidência do TRT8 sobre a

realização do depósito. A Divisão de Precatórios, após ciência da

realização do depósito, autua processo administrativo por meio do

qual realizará todos os procedimentos necessários ao efetivo

repasse da verba para as Varas do Trabalho, que efetuarão os

pagamentos aos exequentes. A Divisão de Precatórios consulta as

listas de prioridades e a de ordem cronológica existentes com o

intuito de verificar quais e quantos precatórios podem ser pagos

(integral e/ou parcialmente) com o montante disponível, para, em

seguida, solicitar a atualização dos valores devidos às Varas do

Trabalho de origem, visto que o setor não dispõe de calculista. Tal

procedimento é realizado eletronicamente, por meio do Sistema

GPREC. Ocorre que, ao solicitar a atualização dos cálculos, a

Divisão de Precatórios precisa aguardar a juntada do cômputo aos

autos, bem como o seu registro no GPREC, para só depois

prosseguir com os procedimentos relativos aos pagamentos. Como

as Varas não encaminham simultaneamente a atualização dos

cálculos e não há prazo definido para fazê-lo, a Divisão de

Precatórios aguarda a remessa de todas as atualizações dos

cálculos, referentes a um mesmo executado, para que não ocorra a

quebra de ordem da lista de ordem cronológica. Tal fato acarreta

aumento do tempo dispendido para a conclusão do pagamento dos

precatórios dos entes públicos. Efetivados os registros das

atualizações pelas Varas do Trabalho de origem no Sistema

GPREC, a Divisão de Precatórios realiza detalhada conferência.

Caso os registros apresentem erros, retornarão às Varas de origem

para correção. Assim, após a atualização dos cálculos, que são

conferidos e validados, a Divisão de Precatórios inicia o processo

de pagamento propriamente dito, com a elaboração de tabela de

pagamento, que indica quais os precatórios serão pagos, com os

respectivos valores. Em seguida, o servidor encarregado do

pagamento informa à chefe da Divisão os detalhes do

procedimento, dados que servirão de base à conclusão do processo

à Presidência do TRT8, que autoriza, mediante despacho, a

transferência de valores. Por fim, a Divisão de Precatórios elabora e

envia para o Banco do Brasil S/A, ofício autorizando a transferência

de valores para as Varas do Trabalho, no qual é indicado o valor a

ser depositado em conta judicial especialmente aberta para cada

processo. Depois de receber do Banco do Brasil S/A os documentos

comprobatórios da realização da transferência de valores, a Divisão

de Precatórios, por meio do Sistema GPREC, expede para as Varas

do Trabalho a correspondente autorização de pagamento. Assim,

aguarda-se a comprovação dos pagamentos efetuados pelas Varas

do Trabalho de origem, o que ocorrerá por meio do Sistema

GPREC, que passará por conferência e validação da Divisão de

Precatórios. Diante da comprovada quitação de todos os precatórios

requisitórios envolvidos no procedimento, o processo administrativo

é finalmente arquivado, por despacho da Presidência. O Tribunal

acrescentou que, em média, o procedimento completo, conforme

descrito, é realizado no prazo de 6 meses. 8.7. REGIME COMUM

DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 8.7.1. ENTES PÚBLICOS

SUBMETIDOS (fonte: TRT8): O TRT8 informou que os seguintes

entes públicos municipais se encontram vinculados ao regime

comum de pagamento de precatórios, além de especificar o

quantitativo de precatórios devidos por aqueles que apresentam

pendências junto ao Tribunal, quais sejam: Acará, 3 (vencidos);

Afuá, 7 (vencidos); Alenquer, 1 (a vencer); Anapu, 1 (vencido);

Augusto Corrêa, 1 (vencido); Baião, 3 (vencidos); Benevides, 1

(vencido); Breves, 1 (vencido); Bujaru, 1 (vencido); Cachoeira do

Piriá, 1 (vencido); Canaã dos Carajás, 1 (a vencer); Colares, 5 (4

vencidos e 1 a vencer); Curionópolis, 1 (vencido); Curuçá, 1

(vencido); Eldorado dos Carajás, 2 (vencidos); Faro, 3 (vencidos);

Igarapé-Açu, 4 (vencidos); Inhangapi, 1 (vencido); Ipixuna do Pará,

1 (vencido); Juriti, 3 (vencidos); Limoeiro do Ajuru, 1 (a vencer);

Marabá, 1 (vencido); Mocajuba, 1 (vencido); Moju, 20 (14 vencidos

e 6 a vencer); Monte Alegre, 8 (7 vencidos e 1 a vencer); Nova

Timboteua, 1 (vencido); Pacajá, 1 (vencido); Pau D'Arco, 2

(vencidos); Peixe-Boi, 16 (vencidos); Portel, 2 (vencidos); Prainha,

35 (vencidos); Redenção, 1 (a vencer); Salinópolis, 73 (vencidos);

Salvaterra, 1 (vencido); Santana do Araguaia, 1 (vencido); Santo

Antônio do Tauá, 3 (vencidos); São João de Pirabas, 1 (vencido);

São João do Araguaia, 1 (vencido); Tailândia, 1 (vencido);

Tracuateua, 1 (a vencer); Vigia de Nazaré, 2 (vencidos); Amapá, 3

(vencidos); e Pedra Branca do Amapari, 1 (vencido); Total de entes

públicos submetidos ao regime comum e que apresentam

precatórios a pagar: 43. Total de precatórios: 219. 8.7.2.

REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS
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(fonte: TRT8): O TRT8 informou que 38 municípios, submetidos ao

regime comum, não cumprem regularmente os respectivos

precatórios. Segue lista dos municípios inadimplentes, bem como o

valor devido por cada um deles: Acará (R$ 702.163,81); Afuá (R$

343.177,48); Anapu (R$ 797.124,95); Augusto Corrêa (R$

21.533,46); Baião (R$ 191.294,47); Benevides (R$ 4.323.381,01);

Breves (R$ 37.432,34); Bujaru (R$ 220.809,20); Cachoeira do Piriá

(R$ 62.048,01); Colares (R$ 274.840,37); Curionópolis (R$

77.954.92); Curuçá (R$ 650.422,15); Eldorado dos Carajás (R$

1.097.609,07); Faro (R$ 84.386,80); Igarapé-Açu (R$ 100.040,06);

Inhangapi (R$ 950.651,53); Ipixuna do Pará (R$ 965.649,56); Juruti

(R$ 108.743,40); Marabá (R$ 105.487,84); Mocajuba (R$

185.370,02); Moju (R$ 2.263.789,14); Monte Alegre (R$

310.204,62); Nova Timboteua (R$ 27.949,51); Pacajá (R$

2.426.749,77); Pau D'Arco (R$ 41.421,41); Peixe-boi (R$

740.732,81); Portel (R$ 72.264,23); Prainha (R$ 1.091.076,01);

Salinópolis (R$ 3.322.021,58); Salvaterra (R$ 36.736,20); Santana

do Araguaia (R$ 31.359,33); Santo Antônio do Tauá (R$

2.153.260,84); São João de Pirabas (R$ 3.559.638,97); São João

do Araguaia (R$ 419.274,45); Tailândia (R$ 51.515.719,84); Vigia

de Nazaré (R$ 53.978,00); Amapá (R$ 1.700.16,40); Pedra Branca

do Amapari (R$14.573,40). Total de entes públicos em atraso: 38. O

Tribunal frisou que, na tentativa de solucionar os precatórios

pendentes de pagamento, realizou, no biênio de 2017/2018, 121

audiências de conciliação. Acrescentou que os processos

administrativos de cobrança estão tramitando, sendo que foram

pagos diversos precatórios, além de realizado o sequestro de

valores nos casos em que os entes não compareceram às

audiências de conciliação ou descumpriram o acordado. 8.7.3.

MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO

DE ATRASO NO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS (fonte:

TRT8): O TRT8 informou que, no caso de atraso do pagamento das

obrigações dos entes públicos submetidos ao regime comum, busca

realizar audiências de tentativa de conciliação. Como consequência

da adoção dessa medida, o Tribunal frisou que obtém resultados

positivos, uma vez que o índice de inadimplência reduziu.

Asseverou que, nos casos de ausência injustificada da parte

devedora nas audiências de conciliação designadas, de preterição,

ou de descumprimento de acordo, os autos são encaminhados ao

MPT para manifestação acerca da possibilidade de sequestro de

verbas. Se a manifestação for favorável, a conta do Fundo de

Participação do Município (FPM) é bloqueada para pagamento dos

precatórios atrasados, o que sempre resulta no comparecimento do

ente público ao Tribunal para resolver a questão do débito em

atraso. O TRT8 salientou, por derradeiro, que não inclui no Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT) os entes que

apresentam precatórios vencidos. Acrescentou, entretanto, que já

solicitou ao Departamento de Transferências Voluntárias do

Ministério do Planejamento e Gestão acesso à Plataforma Mais

Brasil para fim de registro de atrasos no pagamento de precatórios.

8.7.4. VALORES JÁ DISPONBILIZADOS PELOS ENTES

PÚBLICOS. PROCEDIMENTOS PARA O PAGAMENTO AOS

BENEFICIÁRIOS. O TRT8 informou que os entes públicos

estaduais e municipais submetidos ao regime comum de

pagamento de precatórios não cumprem voluntariamente suas

obrigações. Assim, a Divisão de Precatórios realiza audiências de

conciliação com intuito de que os precatórios sejam cumpridos.

Inicialmente, consulta as listas de prioridades e de ordem

cronológica existentes, com intuito de verificar quais e quantos

precatórios estão vencidos, para em seguida solicitar a atualização

dos valores devidos às Varas do Trabalho de origem, visto que o

setor não possui calculista. Tal procedimento é realizado

eletronicamente, por meio do Sistema GPREC. Ocorre que, ao

solicitar a atualização dos cálculos, a Divisão de Precatórios precisa

aguardar a juntada do cômputo aos autos, bem como o seu registro

no GPREC, para só depois prosseguir com os procedimentos

relativos aos pagamentos. Como as Varas não encaminham

simultaneamente a atualização dos cálculos e não há prazo definido

para fazê-lo, a Divisão de Precatórios aguarda a remessa de todas

as atualizações dos cálculos, referentes a um mesmo executado,

para que não ocorra a quebra de ordem da lista de ordem

cronológica. Tal fato acarreta um aumento do tempo dispendido

para a conclusão do pagamento dos precatórios dos entes públicos.

Após atualizados os valores, a Divisão de Precatórios realiza

detalhada conferência. Com os cálculos devidamente atualizados,

conferidos e validados, a Divisão de Precatórios dá inicio

propriamente dito ao processo de conciliação, com a abertura de

processo administrativo, no qual serão registrados todos os atos

processuais praticados no decorrer das tratativas conciliatórias. As

partes são notificadas para comparecer na audiência de conciliação

marcada pela Presidência do TRT8. Caso seja alcançado o acordo,

a Divisão de Precatórios tomará todas as providências necessárias

ao seu cumprimento. De outro lado, caso frustrada a tentativa de

conciliação, os autos (físicos ou virtuais) dos processos envolvidos

são remetidos ao MPT, para parecer acerca da possibilidade de

realização de sequestro. Caso o parecer seja favorável ao bloqueio

de verbas públicas, a Divisão de Precatórios encaminha os autos à

Presidência, que determinará expedição de ofício ao Banco do

Brasil S/A para cumprimento da determinação nas contas do ente

público executado, junto ao Fundo de Participação dos Municípios

(FMP), ou outra disponível. Realizado o bloqueio e colocada a verba

à disposição da Presidência do TRT8, os autos são novamente
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conclusos à Presidência, que determinará o repasse de verbas às

Varas do Trabalho para pagamento aos exequentes. Em seguida, a

Divisão de Precatórios elabora e envia para o Banco do Brasil S/A,

ofício autorizando a transferência de valores para as Varas do

Trabalho, onde será indicado o montante a ser depositado em conta

judicial especialmente aberta para cada processo. Após recebidos

os documentos comprobatórios da realização de transferência de

valores por parte da instituição financeira, a Divisão de Precatórios,

por meio do Sistema GPREC, expede a correspondente autorização

de pagamento às Varas do Trabalho. Ato contínuo, aguarda-se que

a VT de origem comprove a realização do pagamento, por meio do

Sistema GPREC, que passará por conferência e validação pela

Divisão de Precatórios. Comprovada a quitação de todos os

precatórios requisitórios envolvidos no procedimento, o processo

administrativo correspondente finalmente é arquivado pela

Presidência. O Tribunal acrescentou que, em média, o

procedimento completo, conforme descrito nas etapas acima

elencadas, é realizado no prazo de 12 meses. O TRT8 informou,

ainda, que, até o mês de março de 2019, 30 precatórios

apresentavam valores disponibilizados pelos entes, ou seja, já

cumpridos, mas se encontravam em trâmite para pagamento aos

beneficiários. Detalhadamente, havia 17 precatórios pagos

integralmente (Município de Bragança - 6 precatórios - R$

238.640,43; Município de Brejo Grande do Araguaia – 1 precatório -

R$ 7.539,94; Município de Capitão Poço – 3 precatórios - R$

62.762,57; Município de Monte Alegre - 1 precatório - R$ 4.583,21;

Município de Prainha – 3 precatórios - R$ 65.403,78; Município de

Santa Izabel do Pará - 1 precatório - R$ 45.471,76; Município de

São Caetano de Odivelas - 1 precatório -R$ 28.556,81; e Município

de Pedra Branca do Amapari - 1 precatório - R$14.573,40) e 13

precatórios pagos parcialmente (Município de Afuá - 1 precatório -

R$ 5.707,57; Município de Brejo Grande do Araguaia – 1 precatório

- R$ 10.097,77; Município de Eldorado do Carajás – 1 precatório -

R$ 11.200,00; Município de Igarapé-Açu - – 1 precatório - R$

16.399,06; Município de Marabá – 1 precatório - R$ 79.115,88;

Município de Monte Alegre - 1 precatório - R$ 3.546,28; Município

de Primavera - 1 precatório - R$ 46.412,67; Município de Santa

Izabel do Pará - 1 precatório - R$ 18.675,49; Município de Santana

do Araguaia - 1 precatório - R$ 29.796,22; Município de São

Geraldo do Araguaia - 1 precatório - R$ 6.861,54; Município de São

João do Araguaia - 1 precatório - R$ 4.744,52; Município de Terra

Santa - 1 precatório - R$ 6.345,59; e Município de Tucuri - 1

precatório - R$ 497.979,08). 8.8. REQUISIÇÕES DE PEQUENO

VALOR AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte: TRT8 e e-Gestão):

O TRT8 informou que, em 31/3/2019, havia 136 RPVs aguardando

pagamento no âmbito do Tribunal, sendo 10 RPVs federais e 126

RPVs estaduais/municipais. A partir dos dados extraídos do sistema

e-Gestão, em 31/3/2019, havia 357 RPVs federais aguardando

pagamento e não havia RPVs estaduais e municipais pendentes. O

TRT8 esclareceu que já havia sido previamente identificada

inconsistência entre os dados obtidos a partir do sistema e-Gestão e

aqueles disponíveis no GPREC. Neste sentido, foi aberto, no

Escritório de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação o

projeto 2601119 - [e-Gestão], extração de dados do GPREC para

itens do legado referentes às RPVs da União. Por intermédio do

referido projeto, em execução pela Secretaria de Tecnologia da

Informação e com previsão de conclusão no 2º semestre de 2019,

deverá ser resolvido o problema das inconsistências dos dados de

RPVs disponibilizados no sistema e-Gestão, uma vez que passarão

a ser obtidos da fonte de dados que atualmente é a mais

apropriada, o GPREC. 8.9. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

EXPEDIDAS E QUITADAS NOS ANOS DE 2017, DE 2018 E 2019

(ATÉ O MÊS DE MARÇO) - fonte: TRT8 e e-Gestão: União: No

ano de 2017, foram expedidas 58 e cumpridas 53 RPVs

(Administração Direta e Indireta – R$ 1.347.447,68). No ano de

2018, foram expedidas 46 RPVs e cumpridas 72 (Administração

Direta e Indireta - R$ 4.452.013,32). No ano de 2019 (até o mês de

março), foram expedidas 33 RPVs e cumpridas 14 (Administração

Direta e Indireta - R$ 320.284,84). Em relação às RPVs

vinculadas ao Estado e municípios do Pará e do Amapá, o TRT8

informou que o controle é realizado pelas próprias Varas do

Trabalho, porquanto são as unidades responsáveis pelo

processamento das RPVs estaduais e municipais. De outro lado, a

partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão, constata-se:

União - No ano de 2017, 35 RPVs foram expedidas e 13 cumpridas,

sendo que em 31/12/2017, havia 378 RPVs pendentes de quitação.

No ano de 2018, foram expedidas 31 RPVs e cumpridas 32, sendo

que em 31/12/2018, havia 364 RPVs pendentes de quitação. No

ano de 2019, foram expedidas 3 e cumpridas 6 RPVs, sendo que,

em 31/3/2019, havia 357 RPVs pendentes de quitação. Estados do

Pará e do Amapá e respectivos municípios (fonte e-Gestão):

Não constam dados relacionados às RPVs estaduais e municipais a

partir do sistema e-Gestão. 8.10. CONTROLE DO PAGAMENTO

DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT8): O

TRT8 informou que em relação às RPVs federais não há atraso no

pagamento. De outro lado, no que se refere às RPVs estaduais e

municipais, o Tribunal afirmou que o processamento é realizado

pelas VTs, sendo possível a adoção de dois procedimentos caso

não sejam adimplidas tempestivamente: a) emissão de mandado

com ordem de sequestro da quantia exequenda, a ser cumprido por

oficial de justiça junto às instituições financeiras; ou b) solicitação de

bloqueio com a utilização da ferramenta SISBACEN. O TRT8



2760/2019 Tribunal Superior do Trabalho
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 08 de Julho  de 2019

acrescentou que, a partir da implementação do sistema próprio de

gestão de precatórios judiciais - GPREC -, disponibilizou-se às

unidades de primeiro grau de jurisdição a possibilidade de

cadastramento das RPVs emitidas em desfavor de entes públicos

estaduais e municipais, o que permite o controle dos pagamentos

de tais requisições, nos termos da Portaria CR n.º 58/2017. A

necessidade de utilização do sistema, aliás, tem sido objeto de

exame durante as correições ordinárias, momento em que são

formuladas recomendações, se for o caso, para que a unidade

registre e acompanhe as RPVs estaduais e municipais no sistema

GPREC, sendo que as providências devem ser informadas à

Corregedoria Regional. Durante a Correição Ordinária, o TRT8

informou que existe normativo no Tribunal que determina que as

RPVs estaduais e municipais sejam lançadas no sistema GPREC.

Verificou-se que, quando das Correições Ordinárias, a Corregedoria

Regional verifica tão somente se as Varas do Trabalho estão

lançando os dados no aludido sistema, sendo expedida

recomendação caso detectado que o lançamento não é realizado.

8.11. DISPONIBILIZAÇÃO DAS LISTAS DOS PRECATÓRIOS E

REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR NO SÍTIO ELETRÔNICO

(fonte: TRT8): O TRT8 informou que disponibiliza em seu sítio na

internet espaço específico para divulgação das informações

relacionadas aos precatórios e às RPVs. Quanto aos precatórios, a

pesquisa é realizada pela seleção do ente devedor. Assim, há listas

de prioridade e de ordem cronológica de pagamento, separadas por

ente público, em que consta a data de recebimento do ofício no

protocolo, o número do processo, a data de recebimento do ofício

requisitório pelo ente público, o ano de vencimento, a data da última

atualização do valor devido e o nome do exequente. De outro lado,

quanto às RPVs, a pesquisa pode ser realizada a partir do número

do processo, do número da RPV, da situação da RPV, do nome do

ente devedor e da Vara do Trabalho de origem. Há, ainda, lista com

a ordem cronológica de pagamento, em que consta o número da

RPV, o número do processo, a Vara do Trabalho de origem, o nome

do ente devedor, a data da autuação, a data do trânsito em julgado,

o prazo de pagamento, a data da quitação, se a RPV foi paga, o

valor da RPV e o nome do beneficiário. O TRT8 acrescentou que a

atualização dos dados das RPVs ocorre em tempo real. 9.

ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT8). 9.1.

ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL (ORGANIZAÇÃO

INTERNA): Integram a estrutura da Corregedoria Regional: (i) a

Secretaria da Corregedoria, com quadro próprio composto por

quatro servidores: 1 Secretário – Função CJ-03 – e 3 Assistentes –

2 ocupantes de Função FC-05 e 1 ocupante de Função FC-04; e (ii)

o Gabinete da Corregedoria, composto por servidores provenientes

do gabinete do Desembargador eleito Corregedor, que se afasta,

durante o exercício da Corregedoria, da atividade jurisdicional. Não

há Juiz auxiliar em atuação na Corregedoria Regional. À Secretaria

da Corregedoria Regional compete a lotação de magistrados, a

fixação de férias de Juízes, a análise dos pedidos de centralização

de execuções, o monitoramento das Varas do Trabalho, o

acompanhamento das metas institucionais referentes ao primeiro

grau de jurisdição, a realização das correições ordinárias e a

elaboração dos provimentos e das recomendações. O Gabinete da

Corregedoria Regional, a seu turno, é responsável pela análise dos

Pedidos de Providência e das Correições Parciais, por elaborar

propostas de instauração de representação contra magistrados de

primeiro grau e pelo controle de sentenças em atraso e da

concessão de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição –

GECJ. 9.2.  CORREIÇÕES PARCIAIS E PEDIDOS DE

PROVIDÊNCIA. PROCESSAMENTO: O processamento dos

Pedidos de Providência, bem como o processamento e a instrução

das Correições Parciais ocorrem perante a Corregedoria Regional.

De tal sorte, o TRT8 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 origem”. Todos os processos

de competência da Corregedoria Regional tramitam em autos

físicos, fora, portanto, do PJe-JT. 9.2.1. CORREIÇÕES PARCIAIS

AUTUADAS E SOLUCIONADAS NO BIÊNIO 2017/2018 E EM

2019: Em 2017, foram autuadas 52 Correições Parciais, dentre as

quais 51 foram solucionadas no mesmo ano: 42 Correições Parciais

foram julgadas improcedentes, 3 julgadas procedentes, 3 extintas

por perda de objeto, 2 extintas por desistência e 1 extinta sem

resolução de mérito. Em 2018, foram autuadas 33 Correições

Parciais: 20 foram julgadas improcedentes, 5 julgadas procedentes,

2 julgadas parcialmente procedentes e 6 extintas por perda de

objeto. Em 2019, até 1º de julho, haviam sido autuadas 13

Correições Parciais: 6 foram julgadas improcedentes, 3 extintas por

perda de objeto, 1 extinta por desistência e 3 remanescem em

tramitação. 9.2.2. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA AUTUADOS E

SOLUCIONADOS NO BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019: Em 2017,

foram autuados 37 Pedidos de Providência: em 22 processos houve

o indeferimento do pedido, em 1 caso, prestou-se informações ao

CNJ, em 2 deu-se a perda de objeto, 6 foram atendidos e em 6

houve deferimento do pedido. Em 2018, foram autuados 15 Pedidos

de Providências: 9 foram indeferidos, 3 foram deferidos e em 3

houve declaração de perda de objeto. Em 2019, até 1º de julho,

foram autuados 12 Pedidos de Providências: 8 foram indeferidos, 1

deferido, 2 foram extintos por perda de objeto e 1 ainda se encontra

em tramitação. 9.2.3. EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE PEDIDOS
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DE PROVIDÊNCIA E CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADOS NO

BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019: O exame, por amostragem, no

curso da Correição Ordinária, de Pedidos de Providência e

Correições Parciais autuados e solucionados entre 2017 e 2019, até

maio, não demonstrou irregularidades na tramitação dos feitos.

Foram analisados, na oportunidade, os seguintes Processos: 10064

-2017-000-08—0; 10104-2017-000-08—0; 10128-2017-000-08—0;

10155-2017-000-08—0; 10002-2018-000-08—0; 10009-2018-000-

08—0; 10047-2018-000-08—0; 10048-2018-000-08—0; 10020-2019

-000-08—0; 10031-2019-000-08—0; 10045-2019-000-08—0; 10012

-2017-000-08—0; 10127-2017-000-08—0; 10008-2018-000-08—0;

10016-2018-000-08—0; 10019-2018-000-08—0; 10016-2019-000-

08—0; 10050-14.2018.5.08.0000; 10114-24.2018.5.08.0000; 10053-

32.2019.5.08.0000; 10102-44.2017.5.08.0000. 9.3. PROVIMENTOS

EDITADOS ENTRE 2017 E 2019: Em 2017, foram editados 2

Provimentos, a saber: (i) Provimento n.º 01/2017, que estabelece

procedimentos relativos à expedição de carta precatória entre Varas

do Trabalho do TRT da 8ª Região, aprovado por meio da Resolução

n.º 084/2017; e (ii) Provimento n.º 02/2017, que que uniformiza

procedimentos para a aplicação da prescrição intercorrente nas

Varas do Trabalho da Oitava Região, após a vigência da Lei n.º

13.467/2017, aprovado pela Resolução n.º 104/2017. Em 2018, foi

editado o Provimento n.º 01/2018, aprovado mediante a Resolução

n.º 007/2018, estabelecendo prazo para assinatura das atas de

audiência. Quanto a 2019, até junho, foi editado o Provimento n.º

001/2019, aprovado por meio da Resolução n.º 025/2019,

regulamentando a necessidade do esgotamento das ferramentas de

pesquisa patrimonial básica para o encaminhamento de solicitação

de pesquisa ao Núcleo de Pesquisa e Informação e para a

expedição de mandado de avaliação e penhora. 9.4. VARAS DO

TRABALHO CORREICIONADAS NO BIÊNIO 2017/2018 E EM

2019: No ano de 2017, foram correicionadas 55 Varas do Trabalho:

as 19 Varas do Trabalho de Belém, as 8 Varas do Trabalho de

Macapá, as 4 Varas do Trabalho de Ananindeua, as 4 Varas do

Trabalho de Parauapebas e as 4 Varas do Trabalho de Marabá, as

2 Varas do Trabalho de Abaetetuba e as 2 Varas do Trabalho de

Santarém, bem como as Varas do Trabalho de Altamira, Breves,

Capanema, Castanhal, Itaituba, Monte Dourado, Óbidos,

Paragominas, Redenção, Santa Izabel, Tucuruí e Xinguara. A Vara

do Trabalho de São Félix do Xingu, instalada no dia 22 de setembro

de 2017, não foi correicionada em 2017. Em 2018, todas as 56

Varas do Trabalho da TRT da 8ª Região submeteram-se à

Correição Ordinária. Em 2019, até 1º de julho, de acordo com o

cronograma divulgado no sítio eletrônico do TRT da 8ª Região

( a c e s s í v e l  p o r  m e i o  d o  l i n k :

https://www.trt8.jus.br/sites/portal/files/roles/corregedoria/edital_cr_n

o_01-b_2019.pdf), foram correicionadas, em ordem cronológica, as

seguintes unidades judiciárias: as 4 Varas do Trabalho de

Ananindeua; as Varas do Trabalho de Santa Izabel e de Breves; as

2 Varas do Trabalho de Abaetetuba; as Varas do Trabalho de

Castanhal, Capanema e Paragominas; 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 3ª, 6ª, 7ª, 9ª

e 10ª Varas do Trabalho de Belém. 9.5. CRITÉRIOS PARA

DESIGNAÇÃO DE JUÍZES SUBSTITUTOS NAS VARAS DO

TRABALHO: Noticiou-se que nem todas as Varas do Trabalho da

Região contam com Juízes substitutos, na medida em que existem

mais Varas do Trabalho (56) do que cargos de Juízes Substitutos

(45 cargos, sendo 3 vagos). A primeira instância do TRT8 é

subdividida em 8 Sub-Regiões, nos termos da Portaria CR nº

30/2019: BELÉM (Belém, Ananindeua, Santa Izabel, Castanhal e

Capanema – 26 Varas); MACAPÁ (Macapá – 8 Varas); MARABÁ

(Marabá – 4 Varas); PARAUAPEBAS (Parauapebas – 4 Varas);

SANTARÉM (Santarém, Itaituba, Óbidos – 4 Varas); ALTAMIRA

(Altamira – 1 Vara); REDENÇÃO (Redenção – 1 Vara);

ABAETETUBA (Abaetetuba – 2 Varas). As demais Varas do

Trabalho (Breves, Laranjal do Jari-Monte Dourado, Paragominas,

Xinguara, São Félix e Tucuruí – 6 Varas) não compõem Sub-

Região. Os Juízes do Trabalho, portanto, pertencem a uma

determinada Sub-Região, e, em regra, usufruem de lotação

re ferenc ia l ,  f i xa ,  em determinada Vara  do Traba lho.

Excepcionalmente à fixação por Sub-Região, há, atualmente, 7

magistrados volantes que, preferencialmente, serão lotados

naquelas Varas do Trabalho que não pertencem a Sub-Região

alguma (Breves, Laranjal do Jari-Monte Dourado, Paragominas,

Xinguara, São Félix e Tucuruí). A competência originária para

designação de magistrados substitutos é da Presidência do Tribunal

e, atualmente, é delegada à Corregedoria Regional (último ato de

delegação: Portaria GP 1288/2018), nos termos do art. 37, XXX, do

Regimento Interno do TRT8. O Regimento é omisso quanto aos

critérios de designação de magistrados. Até 2015, a Resolução n.º

150/2005 regulamentava o sistema de lotação dos Juízes

substitutos. Esse normativo interno, porém, foi revogado pela

Resolução n.º 45/2015, que instituiu o zoneamento dos Juízes

substitutos, porém não trouxe expressamente os critérios de

designação dos magistrados. A despeito da ausência de normativo

interno que regulamente a matéria, segundo informado, a

Corregedoria Regional vem objetivamente seguindo os seguintes

critérios: a) movimentação processual, em consonância com os

ditames da Resolução 63/2010 do Conselho Superior da Justiça do

Trabalho; b) lotação referencial dos Juízes substitutos; c)

antiguidade dos Juízes substitutos; d) rodízio na alteração da

lotação; relatório de compartilhamento de dias no auxílio por

unidade judiciária (permitir que Varas do Trabalho, em condições
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similares, possam beneficiar-se do mesmo número de dias de

auxílio). O controle da presença dos magistrados nas Unidades

Judiciárias é efetuado mediante a pauta de audiências, inclusive, se

for o caso, com recomendação da Corregedoria Regional para

adequação da quantidade de dias em que são realizadas

audiências ou a quantidade de audiências por dia. Além disso, a

Corregedoria Regional realiza um controle diário das ausências dos

magistrados, em virtude de quaisquer afastamentos, com o objetivo

de designar magistrados substitutos, caso necessário. Dessa

maneira, a Corregedoria Regional mantém, por exemplo, um

contato direto (e-mail e telefone) com a Coordenadoria de Saúde,

responsável pela confirmação das l icenças médicas dos

magistrados, bem como com a Presidência, que possui

competência para deferir outras modalidades de ausências. 9.6.

SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS, RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES

E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE

DE MAGISTRADOS. BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019, ATÉ MAIO.

RESOLUÇÃO N.º 135/2011 DO CNJ: A Corregedoria Regional

reportou a instauração, em 2018, de 1 Processo Administrativo

Disciplinar contra magistrado de primeiro grau, atualmente em

tramitação: Processo n.º 0010118-61.2018.5.08.0000. No curso da

Correição Ordinária, foram examinados, por amostragem, os

seguintes processos: 10037-78.2019.5.08.0000; 10039-

82.2018.5 .08 .0000;  10008-28.2019.5 .08 .0000;  10043-

85.2019.5 .08 .0000;  10095-18.2018.5 .08 .0000;  10017-

24.2018.5 .08 .0000;  10141-41.2017.5 .08 .0000;  10138-

86.2017.5.08.0000; 10140-56.2017.5.08.0000. Segundo noticiado, o

Tribunal atende às disposições do artigo 9º, §§ 2º e 3º, da

Resolução n.º 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, ou seja,

comunica, no prazo de 15 dias da decisão, o arquivamento dos

procedimentos prévios de apuração contra magistrados. Não

obstante, o TRT8 não vinha observando as disposições do

Provimento n.º 3/2018 da CGJT, ou seja, não comunicava à CGJT

“as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de

apuração, bem como de instauração e julgamento dos processos

administrativos disciplinares relativos a seus magistrados de 1º e 2º

Graus”. Noticiou-se que o Tribunal não havia tomado conhecimento

da edição e da vigência do aludido Provimento, desde setembro de

2018, o que somente ocorreu a partir dos procedimentos

preparatórios para a presente Correição Ordinária. Segundo

informado no curso da Correição Ordinária, a partir de então, tem-se

observado as determinações emanadas do Provimento n.º 3/2018

da CGJT. De fato, tais determinações foram observadas em relação

a 3 Reclamações Disciplinares arquivadas em fevereiro, maio e

junho de 2019: Processos n.ºs 10008-28.2019.5.08.0000, 10043-

85.2019.5.08.0000 e 10037-78.2019.5.08.0000. Entretanto,

examinado, por amostragem, o Processo Administrativo Disciplinar

n.o 10118-61.2018.5.08.0000, instaurado em 8/11/2018, ainda em

trâmite, constatou-se a ausência da referida comunicação à CGJT

a c e r c a  d e  s u a  a b e r t u r a .  9 . 7 .  V I T A L I C I A M E N T O .

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: O sistema de avaliação dos magistrados em

vitaliciamento rege-se pelas disposições da Resolução nº 41/2012,

observados os termos da Const i tuição Federal,  da Lei

Complementar nº 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional,

e dos atos normativos específicos editados pela Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho e pela ENAMAT. 9.7.1. VITALICIAMENTO.

PROCEDIMENTOS: O procedimento de vitaliciamento de juízes

substitutos obedece, rigorosamente, às regras estabelecidas pela

Resolução n.º 41/2012, com as alterações implementadas por força

das Resoluções de n.os 44/2013, 20/2014 e 18/2015. Nos termos

do artigo 2º do referido normativo interno, “o procedimento de

vi ta l ic iamento,  sob a condução e responsabi l idade do

Desembargador Corregedor Regional, iniciar-se-á a partir do

exercício na magistratura.” Para atender aos ditames da referida

Resolução n.º 41/2012, a Corregedoria Regional formará autos de

procedimento administrativo individualizado referente a cada Juiz,

indicando as datas para a realização dos relatórios periódicos de

acompanhamento e avaliação e centralizará a coleta de dados para

avaliação da produtividade e celeridade, fornecendo, a cada

trimestre civil, mapas estatísticos à Comissão de Vitaliciamento.

Aludida Comissão será composta pelos mesmos membros

integrantes da Comissão de Avaliação de Magistrados, para o

mesmo mandato, eleitos pelo Pleno do Tribunal, um dos quais

integrantes da Direção ou Conselho da Escola Judicial. Os

processos de acompanhamento e avaliação dos magistrados em

vitaliciamento serão distribuídos, por sorteio, aos membros eleitos

para a Comissão de Vitaliciamento. A avaliação dos Juízes do

Trabalho em vitaliciamento será dividida em dois períodos. O

primeiro período será de 9 meses contados da data da posse no

cargo, f indo o qual será apresentado pela Comissão de

Vitaliciamento o relatório de acompanhamento, no prazo de 60 dias.

O segundo período de avaliação será de 9 meses. Ao completar 18

meses no exercício da magistratura, nova avaliação será realizada,

mediante relatório apresentado pela Comissão de Vitaliciamento, no

prazo de 30 dias. Recebido o Relatório, o Desembargador

Corregedor Regional e o Desembargador Diretor da Escola Judicial

emitirão pareceres, no prazo comum de 30 dias, a respeito do

vitaliciamento, facultando-se a emissão conjunta do referido

parecer, garantindo ao Juiz avaliado o direito ao contraditório,

mediante impugnação, no prazo de 10 dias. Cabe ao Tribunal Pleno

a apreciação das impugnações apresentadas. Constituem requisitos
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para o vitaliciamento: I - a frequência e o aproveitamento no Curso

de Formação Inicial, Módulo Nacional, ministrado pela Escola de

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho —

ENAMAT; II - a frequência e o aproveitamento no Curso de

Formação Inicial, Módulo Regional, ministrado por Escola Judicial;

III - a permanência, no mínimo, de 60 dias à disposição da Escola

Judicial, com aulas teórico-práticas intercaladas e integradas com

prática jurisdicional; IV – a submissão à carga semestral e anual de

horas-aula de atividades de formação inicial nacionalmente definida

pela ENAMAT, conjugadas com aulas teóricas e práticas, sob a

supervisão da Escola Judicial. A Escola Judicial do TRT8 fornecerá

à Corregedoria Regional, trimestralmente, os dados relativos aos

cursos de participação obrigatória, informando sobre os magistrados

em vitaliciamento que participaram, com a respectiva carga horária,

indicando as eventuais ausências. Não será vitaliciado o Juiz que

retiver, injustificadamente, autos além do prazo para prolação de

despacho, decisão ou sentença. Consideram-se em atraso, para

esse fim, as sentenças que não forem prolatadas em até 30 dias da

data da sessão que encerrou a instrução processual, não se

computando nesse prazo os períodos de férias, licenças e recesso

forense. O Diretor da Escola Judicial avaliará, dentre outros

requisitos, a frequência ou o aproveitamento nos demais cursos de

que participou o magistrado, para aperfeiçoamento profissional e a

estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos decisórios emitidos. O

Desembargador Corregedor Regional avaliará, como critério

qualitativo: I – a presteza e a segurança no exercício da função

jurisdicional; II – a solução de Correições Parciais e Pedidos de

Providências contra o magistrado, devendo ser o magistrado objeto

da medida intimado para manifestação, sempre que possível, caso

haja possibilidade de acolhimento da medida; III - os elogios

recebidos e as penalidades sofridas. O Desembargador Corregedor

Regional avaliará, como critério quantitativo, com base nos dados

estatísticos referentes à produtividade: I – o número de audiências

presididas pelo juiz em cada mês, bem como o daquelas a que não

compareceu sem causa justificada; II - o prazo médio para

julgamento de processos depois de encerrada a audiência de

instrução; III – o número de sentenças proferidas em cada mês,

notadamente as proferidas de forma líquida; IV - o número de

decisões em liquidação de sentença que não sejam meramente

homologatórias de cálculo e o número de decisões proferidas em

embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de

terceiro e embargos à adjudicação; V – o uso efetivo e constante

dos Sistemas BACEN JUD, INFOJUD e RENAJUD e de outras

ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo

Tribunal. A Comissão de Vitaliciamento poderá solicitar, por

in ic ia t iva própr ia ou a requer imento de qualquer  dos

Desembargadores do Tribunal, informações sobre Juiz vitaliciando à

Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros

órgãos ou entidades correlatas. O Juiz do Trabalho substituto

deverá encaminhar à Comissão de Vitaliciamento, a cada trimestre

civil, relatório circunstanciado em que descreva o método de

trabalho funcional adotado e a unidade judiciária de sua atuação.

Caso o Tribunal não promova a instauração do processo de

vitaliciamento antes de encerrado o período de avaliação, o Juiz

vitaliciando será considerado vitalício, sem prejuízo da abertura e

prosseguimento de eventual Processo Administrativo Disciplinar,

para apuração de fatos relevantes e graves que lhe hajam sido

imputados, preservando-se o direito ao contraditório e à ampla

defesa. Devidamente instruído, o processo de vitaliciamento será

incluído, para deliberação, na data da primeira sessão subsequente

do Pleno ou do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho. A

declaração de vitaliciamento do magistrado pelo Pleno ou Órgão

Especial do TRT8 opera efeitos imediatos, concomitantes à

implementação dos dois anos de exercício no cargo. O afastamento

do Juiz vitaliciando do efetivo exercício de suas atividades

funcionais por mais de 90 dias implicará a prorrogação, por igual

período, do processo de vitaliciamento. 9.7.2. JUÍZES DO

T R A B A L H O  S U B S T I T U T O S  E M  P R O C E S S O  D E

VITALICIAMENTO. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO

INICIAL NA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E

APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO:

Atualmente, 12 magistrados encontram-se em processo de

vitaliciamento. Todos participaram do Curso de Formação Inicial

promovido pela ENAMAT. No curso da presente Correição

Ordinária, foram examinados os seguintes autos dos processos

atualmente em curso, relativos ao vitaliciamento de magistrados:

1578/2019; 1571/2019; 1572/2019; 1574/2019; 1576/2019;

1577/2019; 1579/2019; 1581/2019; 1582/2019; 1584/2019; e

1586/2019. 9.8. CONTROLE DE PROCESSOS CONCLUSOS

PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO VENCIDO.

ARTIGO 7º, VI, “A”, DA RESOLUÇÃO N.º 155/2015 DO CSJT.

9.8.1. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL: Consoante

noticiado no curso da presente Correição Ordinária, o controle dos

prazos relativos à prolação de sentenças é feito tanto pelo Gabinete

da Exma. Desembargadora Relatora, quanto pela Secretaria da

Corregedoria Regional. Quanto à Secretaria da Corregedoria, o

controle ocorre durante das Correições Ordinárias anuais nas Varas

do Trabalho e leva em consideração atrasos superiores a um dia

após o prazo previsto no artigo 226, inciso III, do CPC. Constatados

processos conclusos ao Juiz titular ou substituto com sentenças em

atraso, tal registro é feito expressamente em Ata de Correição, com

recomendação no sentido de que sejam imediatamente prolatadas
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as sentenças, no prazo estabelecido pela Corregedora. No tocante

ao Gabinete da Corregedoria, atémarço de 2019, o controle de

sentenças em atraso era feito tão somente para fins de aferição dos

requisitos para pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo

de Jurisdição – GECJ – e para verificação de possibilidade de

abertura de Processo Administrativo Disciplinar, ou seja, mediante

observância dos critérios fixados na Resolução n.º 155/2015 do

CSJT. A partir do relatório emitido em abril de 2019, alinharam-se

os procedimentos de controle de sentenças, passando o Gabinete

da Exma. Desembargadora Corregedora a considerar qualquer

quantidade de processos com sentenças em atraso, nos moldes do

procedimento já adotado no âmbito da Secretaria da Corregedoria.

Assim, a Exma. Desembargadora Corregedora determina a

notificação do magistrado envolvido para que solucione de imediato

o acervo de sentenças em atraso ou apresente plano de ação.

Eventuais planos de ação apresentados são submetidos à análise

da Exma. Desembargadora Corregedora, que acolhe a proposta

encaminhada ou fixa procedimento e prazos a serem cumpridos

pelo magistrado. Noticiou-se que há, atualmente, 2 Procedimentos

Administrativos instaurados perante a Corregedoria Regional,

autuados em razão de atraso reiterado na prolação de sentenças.

Eis a situação atualizada dos referidos procedimentos: (i) foi

autuado, em março de 2015, o Processo Administrativo n.º

611/2015 (TPA), em face de Juíza do Trabalho, quando à época

havia 28 processos conclusos à referida magistrada com sentenças

em atraso – quantidade que aumentou consideravelmente com o

passar dos meses, chegando a 148 processos com sentenças em

atraso em outubro de 2017, por exemplo. Considerando a

complexidade do procedimento administrativo, bem como o

interesse do serviço, em 20 de setembro de 2018, o Exmo.

Corregedor Regional, à época, decidiu redistribuir o primeiro quartil

de processos com sentença em atraso (Portaria CR n.º 87/2018) e,

após, com a expedição de seguidas portarias – Portarias CR n.ºs

88/2018, 91/2018, 91-A/2018, 100/2018, 102/2018, 114/2018 e

115/2018 – também determinou a redistribuição dos processos com

as sentenças mais atrasadas, culminando com a expedição da

Portaria CR n.º 118/2018, em 3 de dezembro de 2018, por meio da

qual se determinou a redistribuição de todas as sentenças em

atraso sob a responsabilidade da magistrada. Ainda em relação ao

referido Procedimento, o Corregedor Regional encaminhou à

Presidência e ao Tribunal Pleno proposta de abertura de Processo

Administrativo Disciplinar. Em julgamento ocorrido em 6/5/2019, o

Tribunal Pleno deliberou pelo arquivamento do referido

procedimento, conforme apurado durante a presente Correição

Ordinária. Atualmente, a magistrada em questão não possui

processos com sentenças em atraso; (ii) em março de 2015, foi

autuado o Processo Administrativo n.º 608/2015 (TPA), em face de

magistrado que, à época, contava com 60 processos conclusos com

s e n t e n ç a s  e m  a t r a s o  –  q u a n t i d a d e  q u e  a u m e n t o u

consideravelmente com o passar dos meses, chegando a 174

processos nas mesmas condições em novembro de 2017. Em

31/5/2019, referido magistrado contava com 2 processos em

situação de atraso reiterado na prolação de sentenças, conclusos

há mais de 90 dias (trintídio legal acrescido de 60 dias de atraso).

Esclareceu a Corregedoria Regional que o aludido processo

administrativo continua em tramitação face o acompanhamento da

saúde do magistrado e foi convertido no processo administrativo

eletrônico nº 3976/2018 (PROAD). 9.8.2. PROCESSOS EM

SITUAÇÃO DE “ATRASO REITERADO”. MAIO/2019: Segundo

dados do e-Gestão, dos 101 cargos de Juiz do Trabalho previstos

em lei para a 8ª Região, 96 encontram-se providos (data de

referência – 31/3/2019). Em 31/5/2019, 3 magistrados –

aproximadamente 3,1% do total de cargos providos - encontravam-

se em situação de “atraso reiterado” na prolação de sentenças,

tomados em conta os parâmetros fixados no artigo 7º, VI, alínea “a”,

itens 1 e 2, da Resolução n.º 155/2015, totalizando 33 processos

em tais condições. Em termos globais, em 31/5/2019, havia -

distribuídos entre 5 magistrados - 95 processos conclusos há mais

de 30 dias, 42 processos conclusos há mais de 60 dias e 33

processos conclusos há mais de 90 dias, totalizando, nessa

situação, 170 processos. Em 1/7/2019, no curso da presente

Correição Ordinária, apurou-se o saldo global, distribuído entre 4

magistrados, de 142 processos conclusos para prolação de

sentença com atraso superior a um dia após exauridos os 30 dias

úteis de que trata o artigo 226, inciso III, do CPC. 9.8.3.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO

NO PRIMEIRO GRAU. No curso da Correição Ordinária, constatou-

se que há 22 Embargos de Declaração pendentes de julgamento no

primeiro grau, sendo a conclusão mais antiga datada de dezembro

de 2018. 9.9. AFASTAMENTOS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS

ADMINISTRATIVOS PARA APURAÇÃO DO “ATRASO

REITERADO” NA PROLAÇÃO DE SENTENÇA: Consoante

noticiado, a Corregedoria Regional, em casos de afastamentos,

somente tem atribuição para deferir folgas compensatórias em

razão de atuação em plantão judiciário e em Concurso Público. Em

relação a eventos externos (congressos, cursos e similares,

licenças em geral), a competência é da Presidência do Tribunal. No

tocante à concessão de licenças por motivo de doença de pessoa

da famíl ia e/ou de l icença médica, a competência é da

Coordenadoria de Saúde (CODSA), vinculada à Presidência do

Tribunal. Segundo informações colhidas junto à Corregedoria

Regional, há suspensão dos prazos administrativos para apuração
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de “atraso reiterado” na prolação de sentenças – excedentes aos 30

dias úteis previstos no artigo 226, III, do CPC – estritamente nas

hipóteses elencadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho

nos autos do Processo n.º CSJT-Cons-51-59.2018.5.90.0000, isto é:

(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. O exame das Portarias

concessivas de afastamentos de magistrados, efetuado no decorrer

desta Correição Ordinária, demonstrou que, nos anos de 2017 e

2018, a grande maioria das licenças foi deferida para tratamento da

saúde do próprio magistrado, bem como que houve casos pontuais

de concessão de licenças para tratamento da saúde de pessoa da

família e diversos afastamentos para participação em eventos

externos não oficiais. 9.10. CONCESSÃO DA “GRATIFICAÇÃO

POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO” – GECJ.

CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. LEI N.º 13.095/2015 E

RESOLUÇÃO N.º 155/2015 DO CSJT: A concessão da GECJ –

Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição - no âmbito do

TRT8 é concedida com base na Lei n.º 13.095/2015, na Resolução

n.º 155/2015 do CSJT e na Resolução n.º 6/2016 do próprio

Tribunal. Referido normativo interno, em seu artigo 4º, regulamenta

o controle e a consequente autorização de pagamento da GECJ,

mediante utilização do denominado SAJ – Sistema de Alocação de

Juízes. Em casos excepcionais, especialmente diante da

indisponibilidade de magistrados em respectivo período, o

magistrado designado para atuar no CEJUSC poderá,

cumulativamente, atuar na titularidade de Vara do Trabalho. Essas

designações acontecem eventualmente em face do deficit de cargos

de Juiz substituto na Região. Na situação referida, o magistrado,

além de conduzir as audiências de conciliação no CEJUSC,

também preside as audiências na Vara do Trabalho, mediante

adaptação das pautas de audiência, compatibilizado-as à condução

das duas atividades. Em relação à atuação nos casos de

impedimento e/ou suspeição, a atuação também ocorre pelas

mesmas razões expostas nos casos de atuação concomitante no

CEJUSC e na Vara do Trabalho. Sempre em caráter excepcional. O

TRT8 observa os termos da sua Resolução n.º 6/2016, ou seja, não

paga a GECJ em caso de atuação de magistrado vinculado aos

CEJUSCs em Vara do Trabalho, na específica hipótese de

substituição eventual em situações de impedimento ou de

suspeição, em conformidade com o quanto decidido pelo CSJT nos

autos do Processo n.º CSJT-Cons-2752-90.2018.5.90.0000. Trata-

se de acórdão prolatado pelo CSJT em sede de Consulta formulada

pelo próprio TRT8. 9.11. RESIDÊNCIA FORA DA SEDE DA

J U R I S D I Ç Ã O .  C O N C E S S Ã O  D E  A U T O R I Z A Ç Ã O  A

MAGISTRADO: A regulamentação interna acerca da autorização

para fixação de residência fora da respectiva jurisdição dá-se nos

termos da Resolução n.º 207/2009. Nos termos do artigo 1º da

aludida Resolução, “em situações excepcionais e que não causem

prejuízo à efetiva prestação jurisdicional, inclusive nos processos

em fase de execução, o Juiz Titular da Vara do Trabalho poderá

residir fora dos limites da sua jurisdição, desde que autorizado pelo

Tribunal Pleno”. Impõe-se realçar que o ato normativo em questão

efetivamente não contempla o pressuposto erigido no artigo 19, II,

da Consolidação dos Provimentos da CGJT. Com efeito, não há

determinação, na referida Resolução n.º 207/2009, no sentido de

condicionar a autorização à permanência do Juiz na Vara do

Trabalho “à disposição das partes e advogados ou realizando

audiências por, pelo menos, três dias úteis na semana”. 9.12.

MAGISTRADOS COM AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DA

SEDE DA JURISDIÇÃO: Atualmente, não há magistrados de

primeiro grau que residam fora da sede da respectiva jurisdição.

9.13. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU. PERÍODOS

ACUMULADOS. FÉRIAS VENCIDAS: Segundo noticiado, a

Corregedoria Regional realiza controle frequente do gozo das férias

pelos magistrados de primeiro grau, com o objetivo de que

inexistam saldos pendentes de períodos anteriores. Tal controle

ocorre não apenas quando se inicia a programação das férias do

próximo exercício, mas também, pontualmente, através de

notificações aos magistrados que, porventura, possuam saldos de

férias pendentes de gozo. Atualmente, no tocante à primeira

instância, há 1 magistrado com 1 período de férias vencidas a gozar

– 30 dias/2018. Noticiou-se, a propósito, que se cuida de situação

peculiar, envolvendo a suspensão da fruição de férias em virtude de

gozo de licença médica de longa duração. 9.14. UTILIZAÇÃO DE

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS. Insta salientar, por fim, que, no

curso da presente Correição Ordinária, tomou-se conhecimento

acerca da prática de atos processuais, por magistrados de primeiro

grau, mediante utilização de ferramentas tecnológicas não

regulamentadas, como (aplicativo de mensagens) - o que denota a

necessidade de atuação da Corregedoria Regional no sentido de

orientar magistrados e servidores do primeiro grau quanto à correta

utilização de tais meios tecnológicos, em consonância com as

formalidades ínsitas aos atos processuais. 9.15. ATUAÇÃO DA

PRESIDÊNCIA EM FUNÇÃO CORREGEDORA. CONTROLE DA

SEGUNDA INSTÂNCIA. DESEMBARGADORES. 9.15.1. FÉRIAS

VENCIDAS. PERÍODOS ACUMULADOS: Por ocasião do processo

de fixação das escalas anuais de férias dos Desembargadores, a

Seção de Atendimento a Magistrados informa os períodos
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acumulados porventura existentes, bem assim quando existe

solicitação de alteração de férias por cada Desembargador.

A tua lmen te ,  em re lação  à  segunda  ins tânc ia ,  há  6

Desembargadores com períodos de férias vencidas a gozar, todos

com saldos inferiores a 120 dias. No curso da presente Correição

Ordinária, apurou a situação específica de magistrado que, por meio

de decisão liminar proferida no âmbito da Justiça Federal (Processo

n.º 31408-90.2014.4.01.3900), posteriormente confirmada em

sentença proferida em novembro de 2014, beneficia-se de

provimento judicial no sentido de que “o Tribunal Regional do

Trabalho se abstenha de impedir a fruição dos períodos vincendos

de férias do autor, independente do gozo dos períodos anteriores”.

Não obstante, atualmente, Sua Ex.a conta com resíduos de férias

vencidas a partir de 2015, totalizando 98 dias de saldo. Constatou-

se, ainda a esse respeito, deferimento de suspensão da fruição de

saldos de férias vencidas do referido magistrado, referentes a 2018,

com fundamento na liminar deferida nos autos da ação em trâmite

na Justiça Federal. Quanto aos demais Desembargadores com

saldos de férias relativas a exercícios anteriores, já se encontram

com os respectivos períodos aprazados para fruição em 2019, ou,

em relação a um único caso, o magistrado encontra-se amparado

por decisão judicial, por meio da qual se determinou que “ficam

ressalvados os períodos de 1/10 a 10/10/2019 e 20/11 a 29/11/2019

para eventual conversão em abono pecuniário”. 9.15.2. CONTROLE

DOS PROCESSOS CONCLUSOS AOS RELATORES HÁ MAIS

DE 180 DIAS: Em 31/5/2019, 8 Desembargadores contavam com

processos conclusos há mais de 180 dias, todos com saldos

inferiores a 100 processos. Comparado o resíduo total apurado nos

gabinetes dos Relatores em 31/5/2019 – 51 processos -, observou-

se significativa redução da ordem de 75% em relação ao acervo

verificado em 31/3/2019 – 205 processos conclusos aos Relatores

há mais de 180 dias. 10. ESCOLA JUDICIAL (fonte: TRT8). 10.1.

ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS: A Escola Judicial do Tribunal

Regional do Trabalho da 8ª Região, sob a denominação de Escola

da Magistratura da Justiça do Trabalho da Oitava Região (Pará e

Amapá) – EMATRA VIII, foi instituída por meio da Resolução

Administrativa n.º 68, de 11 de abril de 2001, tendo por finalidade

promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados do

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Com o advento da

Resolução n.º 370/2010, foi instituído o Programa Permanente de

Capacitação de Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região,

que, nos termos do artigo 1º, “consiste no desenvolvimento de

ações planejadas para formação, capacitação e aperfeiçoamento de

Magistrado da Justiça do Trabalho da 8ª Região, plenamente

alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional e ao

Planejamento Estratégico da Escola Nacional de Formação e

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT, com

vistas a atrelar o processo de desenvolvimento e desempenho

humano ao organizacional”. Posteriormente, por força da edição da

Resolução n.º 281/2009, deu-se a alteração da denominação da

Escola da Magistratura da Justiça do Trabalho da Oitava Região

(EMATRA VIII) para Escola Judicial do TRT da 8ª Região. 10.2.

NATUREZA: Nos termos do artigo 1º da Resolução n.º 69/2001,

que dispõe sobre o Regimento Interno da EJUD8, a Escola Judicial

é órgão de preparação, formação, aperfeiçoamento e qualificação

dos magistrados, mantido e dirigido pelo TRT8. 10.3. ATUAL

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS POSTOS DE

COORDENAÇÃO: A atual diretoria da EJUD8 foi eleita para

administrá-la no biênio 2018/2020 e é composta do Diretor,

Desembargador Luis José de Jesus Ribeiro, e do Vice-Diretor, Juiz

Océlio de Jesus Carneiro de Morais. O Conselho Consultivo e de

Programas é composto dos seguintes membros: (i) Representantes

do Segundo Grau: Desembargadores Vicente José Malheiros da

Fonseca, Francisca Oliveira Formigosa e Walter Roberto Paro; (ii)

Representante dos Juízes Titulares de Varas do Trabalho de Belém:

Juiz Paulo Henrique Silva Ázar; (iii) Representante dos Juízes

Titulares das Varas do Trabalho de fora da Sede: Juíza Tatyanne

Rodrigues de Araújo Alves; e (iv) Representante dos Juízes do

Trabalho Substitutos: Juiz Otávio Bruno Ferreira da Silva. 10.4.

ELEIÇÃO E PERIODICIDADE DA DIRETORIA: De acordo com o

artigo 21, inciso XLIX, do Regimento Interno do TRT8, compete ao

Tribunal Pleno eleger os membros da Diretora e do Conselho

Consultivo e de Programas da EJUD8. Em conformidade com o

disposto no artigo 5º do Regimento Interno da EJUD8, o mandato

de todos os integrantes da Diretoria e do Conselho Consultivo e de

Programas da EJUD8 é de dois anos, coincidente com o mandato

da Administração do Tribunal, vedada a recondução. 10.5.

PROJETO PEDAGÓGICO: O projeto político-pedagógico da

EJUD8 foi elaborado no ano de 2009, tendo como parâmetro os

princípios que regem a EJUD8, a saber: uma formação sócio-

histórica e em consonância com princípios filosóficos que

privilegiem o respeito ao pluralismo de ideias; a postura proativa do

magistrado, de forma ética e democrática; a disseminação do

conhecimento baseada na interdisciplinaridade e flexibilidade das

ações acadêmico-administrativas; a visão holística e sistêmica do

processo educativo, considerando as dimensões política, científica,

técnica, humana e social; e a humanização do juiz e do direito por

meio de uma educação que leve em conta uma formação

sociológica, filosófica e jurídica, tratando o homem em sua

totalidade, sem desconsiderar a importância do conhecimento

empírico para as investigações científicas, de modo a favorecer a

relação dialógica entre teoria e prática profissional. 10.6.
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ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS: A

EJUD8 está instalada na cidade de Belém-PA. No ano de 2018,

com o término da execução de projeto e obras do Fórum Trabalhista

de Belém, a estrutura física da Escola Judicial passou a contar com

uma área de 696,18 m2, assim dividida: 2 (duas) salas de

treinamento; auditório; Foyer; sala para videoconferência, que pode

ser utilizada como sala de reuniões; secretaria, adequada para 6

(seis) servidores; sala do Diretor; 2 (duas) copas; 2 (dois) banheiros

femininos; 2 (dois) banheiros masculinos; 1 (um) banheiro para

portadores de necessidades especiais; e 4 (quatro) elevadores,

sendo 3 (três) de uso público e 1 (um) de uso privado para

magistrados e servidores. No tocante aos recursos materiais, a

EJUD8 conta com os seguintes móveis e equipamentos: 2 (duas)

lousas digitais de 89 polegadas; 2 (dois) televisores; 1 (uma)

fragmentadora de papel; 1 (uma) mesa para reuniões com 8 (oito)

lugares; 5 (cinco) notebooks; 5 (cinco) tablets; 1 (uma) filmadora; 1

(um) gravador de áudio; 2 (dois) microfones; 3 (três) leitores de

código de barras para o controle de frequência; e móveis diversos

(armários, mesas, cadeiras, poltronas, microcomputadores,

impressoras e bebedouros). Quanto aos recursos humanos, a

EJUD8 dispõe, em seu quadro, de 4 (quatro) servidores: Assistente

da EJUD8 (FC-6), Coordenador Pedagógico (FC-5), Assistente do

Diretor (FC-5) e Assistente (FC-4). 10.7. CURSOS DE FORMAÇÃO

INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS: Informa o TRT8 que a nona

edição do Curso de Formação Inicial ocorreu no período de 18/1 a

1º/4/2016 e contou com 10 (dez) Juízes do Trabalho Substitutos. A

partir do ingresso de 12 (doze) Juízes do Trabalho Substitutos,

aprovados no Concurso Nacional, foi iniciado o X Curso de

Formação. A primeira parte do curso, realizada no período de 8 a 16

de abril de 2019, abordou o “Eixo Alteridade”, cumprindo-se 35

horas do total de 280 horas, previsto no novo itinerário formativo

dos magistrados, nos termos da Resolução ENAMAT nº 22/2019.

10.8. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS: A EJUD8 promove a

capacitação apenas dos magistrados, cabendo à Assessoria de

Desenvolvimento de Pessoas do TRT8, por meio da Escola de

Capacitação e Aperfeiçoamento Itair Sá da Silva – ECAISS, a

capacitação de servidores. 10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE.

MAGISTRADOS E SERVIDORES: Nos anos de 2017, 2018 e 2019,

fo ram emi t idos ,  nos  cursos  o fe rec idos  pe la  EJUD8,

respectivamente: (i) 350 certificados, sendo despendidas 99 horas

em cursos no formato EaD e 167,5 horas em eventos presenciais;

(ii) 308 certificados, sendo despendidas 121 horas em cursos no

formato EaD e 99 horas em eventos presenciais; e (iii) de janeiro a

abril de 2019, foram emitidos 76 certificados, tendo sido

despendidas 19 horas em eventos presenciais e 28 horas em

cursos no formato EaD. 10.10. CURSOS DE FORMAÇÃO

CONTINUADA. GRAU DE COMPROMETIMENTO DOS

MAGISTRADOS. ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO: De

acordo com as informações prestadas pelo TRT8, nos anos de 2017

e 2018, foram realizados, respectivamente, 52 e 50 eventos de

formação continuada. A EJUD8 salienta que a participação dos

magistrados é baixa no que diz respeito aos eventos realizados sem

convocação, ao passo que, havendo convocação, há substancial

adesão de juízes titulares e substitutos, não ocorrendo o mesmo,

seja qual for a circunstância, com os desembargadores. No tocante

ao interesse, reitera-se a dificuldade de engajamento dos

magistrados na realização de cursos voltados à formação

continuada, tendo-se como justificativa a rotina de trabalho. Como

estratégia para aumentar o engajamento dos magistrados, a EJUD

tem ampliado o número de cursos no formato de educação à

distância e adotado metodologias ativas no processo de ensino-

aprendizagem. A EJUD8 realiza pesquisas junto aos magistrados

por meio de formulários eletrônicos e entrevistas pessoais, além de

visitas aos fóruns, com o fim de colher informações sobre os temas

que lhes despertam maior interesse. Acrescenta que mantém os

magistrados atualizados sobre a programação de eventos com a

utilização de ferramentas como Hangouts, lista de transmissão do

WhatsApp, Central de Notícias do TRT8 e e-mail. 10.11. MÉDIA DE

HORAS ANUAIS DESPENDIDAS PELOS MAGISTRADOS EM

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA: Informa o TRT8

que os magistrados despenderam a seguinte média de horas em

atividades de formação continuada: (i) no ano de 2017: 19 horas no

primeiro semestre e 10,3 no segundo; (ii) no ano de 2018: 7,57 no

primeiro semestre e 18,29 no segundo; e (iii) de janeiro a março de

2019, a média de horas foi de 1,95. É necessário observar que os

números ora registrados mostram-se muito abaixo da exigência

prevista no artigo 3º da Resolução ENAMAT n.º 9/2011, com a sua

redação alterada pela Resolução ENAMAT n.º 13/2013, na qual se

estabelece que “os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão

frequentar atividades de formação continuada pelo período mínimo

de 30 (trinta) horas-aula por semestre, em atividades presenciais

e/ou à distância, cabendo às Escolas Judiciais dos Tribunais

Regionais do Trabalho o controle e o registro da formação

continuada”. 10.12. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E

GESTÃO ESTRATÉGICA. META 11/2013 DO CNJ. CURSOS DE

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. MAGISTRADOS E

SERVIDORES: Segundo informações prestadas pela direção da

EJUD8, a Meta 11/2013/CNJ foi devidamente cumprida. Com vistas

à manutenção da política de capacitação e aperfeiçoamento

contínuo de magistrados, foram realizados cursos e treinamentos

voltados ao manuseio do PJe e PJe-Calc, bem assim à gestão

estratégica (e-Gestão). Em 2017, 68 magistrados foram
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capacitados, ao passo que, nos anos de 2017 e 2018, 81 e 68

magistrados foram, respectivamente, capacitados em gestão

estratégica durante as V e VI Semanas Institucionais do TRT da 8ª

Região. 11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte:

TRT8): 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. a)

Recomendação para regulamentar e implantar, no âmbito do

Tribunal Regional, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

(NUGEP), à luz da Resolução n.º 235/2016 do Conselho

Nacional de Justiça (CNJ), tão logo seja solucionada a questão

acerca da disponibilidade de servidores para a composição do

Núcleo, conforme exigência do artigo 6º, § 4º, da aludida

Resolução. Resposta: Por intermédio da Resolução TRT8 n.º

40/2017, foi criado o NUGEP, a partir da estrutura do antigo Núcleo

de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos. O NUGEP integra a

Secretaria de Recurso de Revista, igualmente instituída pelo mesmo

normativo, a partir da estrutura da antiga Assessoria da Vice-

Presidência. b) Recomendação para empreender esforços no

sentido de agilizar o julgamento do Incidente de Resolução de

Demandas Repetitivas nº 12-74.2017.5.08.0000. Resposta: O

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 18-

81.2017.5.08.0000 foi julgado na Sessão de 5/6/2017, tendo sido

atendida a recomendação. No particular, observa-se que, embora

tenha constado da Ata de Correição menção ao Incidente de

Resolução de Demandas Repetitivas nº 12.74.2017.5.08.0000, o

feito correto é o acima referido, objeto da recomendação em exame.

Esclareça-se, outrossim, que a Associação dos Magistrados da

Justiça do Trabalho da 8ª Região (AMATRA8) opôs Embargos de

Declaração, os quais foram julgados na Sessão do Tribunal Pleno

de 3/7/2017. Em 17/7/2017, a AMATRA8 interpôs Recurso de

Revista, que foi denegado. Inconformada, a AMATRA8 interpôs, em

15/8/2017, Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Os autos

foram remetidos, eletronicamente, ao Tribunal Superior do Trabalho

(TST), em 20/11/2017, estando, até a presente data, aguardando o

retorno. c) Recomendação para envidar esforços no sentido de

implementar, com a maior brevidade possível, o Núcleo

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas

(NUPEMEC) e, ainda, os Centros Judiciários de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSCs) de Belém/PA

e de Macapá/AP, dotando-os com estrutura física e composição

adequadas e necessárias ao seu efetivo funcionamento,

observando as diretrizes contidas na Resolução n.º 174/2016 do

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), aprovada em

30/9/2016, que normatiza a política de conciliação e mediação

na Justiça do Trabalho. Resposta: A fim de adequar-se às

diretrizes contidas na Resolução n.º 174/2016 do CSJT, o TRT8

transformou, por meio da Portaria PRESI n.º 266 de 21/3/2017, o

Projeto Conciliar e os Núcleos Permanentes de Métodos

Consensuais de Solução de Conflitos existentes no âmbito do

Tribunal em CEJUSCs, abrangendo todas as Varas do Trabalho da

região metropolitana de Belém, com sede no Fórum Ministro

Orlando Teixeira da Costa. A Portaria PRESI n.º 488 de 21/5/2018

instituiu no âmbito do Tribunal os CEJUSCs, em Macapá e em

Parauapebas, vinculados ao NUPEMEC. Ademais, o Núcleo,

vinculado à Central de Atendimento e subordinado à Presidência, foi

implementado por meio da Portaria PRESI n.º 406, de 5/5/2017.

Frise-se que seus membros foram indicados pela Portaria PRESI n.º

407 5/5/2017. d) Recomendação para que, em relação às

Requisições de Pequeno Valor (RPVs) estaduais e municipais,

emitidas pelas Varas do Trabalho, seja feita a efetiva

disponibilização, no sítio eletrônico do Tribunal na internet, das

informações pertinentes, especialmente, número da ação

originária, data de autuação, data do trânsito em julgado, Vara

de origem, nome do beneficiário e órgão executado, valor pago

e mês de quitação. Resposta: Apesar das RPVs estaduais e

municipais serem executadas diretamente pelo Juízo da Execução,

em cumprimento à mencionada recomendação, em 2017, o

Tribunal, por meio de sua Divisão de Precatórios, da Secretaria de

Tecnologia e Informação (SETIN) e da Corregedoria Regional,

providenciou a disponibilização de todas as informações constantes

nesta orientação. A consulta é possível a partir do l ink

https://www.trt8.jus.br/precatorios, no item requisições de

pequeno valor. e) Recomendação para adotar ações de estímulo

à utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis para

pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos

destinados a magistrados e servidores. Resposta: Durante o

exercício de 2018, foram realizadas ações de estímulo à utilização

de ferramentas tecnológicas para pesquisa patrimonial, mediante a

prática de curso denominado "Ferramentas Eletrônicas voltadas à

Execução Trabalhista". O referido curso foi ministrado pelo Exmo.

Senhor Deodoro José de Carvalho Tavares e pelos servidores

Walmir Ferreira Gama e José do Carmo Pereira Neto. Nessa

oportunidade, o curso foi realizado por polos com a participação de

representantes de todas as Varas Trabalhistas vinculadas ao

Tribunal. Ademais, a Escola Judicial realizou o curso “Ferramentas

de Investigação Patrimonial”, nos dias 22 e 23 de junho de 2017, na

modalidade presencial, em Belém, com carga horária de 12 horas.

O citado curso contou com a participação de 8 magistrados. f)

Recomendação para se reduzir o ciclo de extração de dados do

PJe e do legado para a base do e-Gestão, que, atualmente, é
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mensal, observando-se, todavia, as orientações contidas no

Guia de Infraestrutura Recomendada (GIR), instituída pelo Ato

n.º 342/CSJT.GP.SG, de 14/11/2014. Resposta: A recomendação

pertinente à redução do ciclo de extração de dados do PJe e do

legado para a base do e-Gestão foi atendida, passando a ser

realizadas semanalmente, desde 3/7/2017, em conformidade com

as orientações contidas na GIR, instituído pelo ATO n.º

342/CSJT.GP.SG, de 14/11/2014. Recentemente, a partir de

23/1/2019, passou-se a enviar remessas diárias, em substituição às

remessas semanais. 12.2. RECOMENDAÇÃO À CORREGEDORIA

REGIONAL (fonte TRT8): a) Recomendação para que,

considerando o número de processos solucionados com

exame do mérito nas Varas do Trabalho, atue-se efetivamente

no sentido de identificar as causas e de adotar providências,

inclusive por ocasião das correições ordinárias. Resposta: A

Corregedoria Regional tem acompanhado e atuado sobre o

quantitativo de processos solucionados com exame de mérito em

todas as Varas do Trabalho, de modo a constatar eventuais

distorções nos dados estatísticos e/ou percentuais abaixo da média

nacional de 75%. Por ocasião das correições ordinárias, tem

inclusive recomendado que a unidade envide esforços no sentido de

buscar melhorar o índice de solução do processo com exame do

mérito, concedendo, se for o caso, prazo para que as partes

apresentem emendas, nos termos do que dispõe o artigo 321 do

Código de Processo Civil, ressaltando que o Corregedor-Geral da

Justiça do Trabalho consignou na ata de correição ordinária do

Tribunal que “após uma análise mais aprofundada, observou-se que

existe na Região um quantitativo de processos solucionados com

exame de mérito abaixo da média dos tribunais regionais do País“.

b) Recomendação para que, em relação às RPVs estaduais e

municipais, emitidas pelas Varas do Trabalho, seja feito o

acompanhamento do cumprimento dessas obrigações quando

das correições ordinárias. Resposta: Considerando que o Tribunal

possui sistema próprio de gestão de precatórios judiciais,

denominado Gestão Eletrônica de Precatórios (GPREC), que foi

eleito pelo CSJT como o sistema nacional de gestão de precatórios

junto ao PJe, houve a implementação de funcionalidade específica

para cadastramento, pelas unidades de primeiro grau de jurisdição,

das RPVs emitidas em desfavor de entes públicos estaduais e

municipais. O aperfeiçoamento permite o controle dos pagamentos

de tais requisições, conforme os termos da Portaria CR n.º 58/2017.

O sistema tem sido inclusive utilizado por ocasião das correições

ordinárias, quando são efetuadas recomendações, se for o caso,

para que a unidade registre e acompanhe as RPVs contra estados e

municípios no sistema GEPREC, informando à Corregedoria

Regional sobre as providências tomadas e os processos

registrados. 13. BOAS PRÁTICAS (fonte: TRT8): 13.1. ÂMBITO

JUDICIAL: o TRT8 indica como boas práticas no âmbito judicial: a)

Sistema de Gestão de Precatórios - G-Prec. A aplicação permite ao

usuário a administração de todo o fluxo operacional realizado pelas

Varas do Trabalho e setores de Precatórios, responsáveis pela

gestão das Requisições de Pagamento de Precatórios e

Requisições de Pequeno Valor - RPVs. O sistema tem como

principais funcionalidades cadastro de requisição de pagamento,

módulo de atualização de cálculo, disponibilização online da lista de

ordem de pagamento de precatórios nos portais dos TRTs, módulo

de controle de pagamentos, controle de RPVs estaduais e

municipais e remessa automatizada de dados de precatórios ao

CNJ. De acordo com informações do Tribunal, está previsto para as

próximas versões do sistema a ampliação dos pontos de integração

com o PJe, a alimentação da base de dados do e-Gestão com as

informações de Precatórios e RPVs e a atualização automática dos

valores de pagamentos, com uso do Pje-Calc, sem necessidade de

intervenção humana. Informa o Tribunal que o G-Prec está em fase

final de testes para nacionalização como sistema satélite do PJe. b)

Integração do banco de dados do Tribunal com o sistema e-Gestão,

por meio da ferramenta gerencial Hórus. O projeto, desenvolvido em

parceria com o TRT13, permite ao Tribunal extrair e compilar dados

estatísticos relacionados tanto à área administrativa quanto à área

judicial. A ferramenta Hórus consiste em estrutura de BI (Business

Intelligence), que agrega informações do e-Gestão com outras

fontes de dados administrativos e judiciais locais do TRT8,

oportunizando a magist rados e serv idores gestores o

acompanhamento detalhado do desempenho da unidade em que

atuam, com parametrização dos dados conforme a necessidade do

usuário. Além da possibilidade de realização de consultas a metas

do CNJ e do CSJT (detalhado por Vara do Trabalho) e produção

dos Juízes e Desembargadores (detalhado por Turma e Gabinete),

destaca-se na ferramenta o módulo de integração com o Índice de

Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho – IGEST, a partir do

qual se permite o acompanhamento das unidades judiciárias com

informações detalhadas sobre cada uma das variáveis que

compõem os indicadores do IGEST. A ferramenta permite, ainda,

apurar os resultados doIGESTcom base em diversos períodos

(últimos doze meses, somente no ano corrente, do último mês)

auxiliando na gestão da Vara e na atuação da Corregedoria

Regional, por ocasião das denominadas "Correições Integradas",

realizadas com a participação da Coordenadoria de Gestão

Estratégica (COGES) e da Coordenadoria de Saúde (CODSA).

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO: a) No que se refere ao

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

Aprendizagem, destacam-se as seguintes ações: a.1) Projeto
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"Ninho da coruja sem trabalho infantil", por meio do qual foram

desenvolv idas ações de promoção da c idadania e de

conscientização sobre o trabalho infantil no barracão da Escola de

Samba da Matinha, no bairro de Fátima, em Belém. No Carnaval

2019, a Escola conquistou o terceiro lugar no Desfile Oficial das

Escolas de Samba de Belém, com o enredo “No Ninho da Coruja, a

Criança e o Adolescente têm o Direito de Sonhar!”, que abordou o

tema do trabalho infantil e foi idealizado em parceria com a

Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do TRT8 e mais de 50

instituições interessadas, como a Escola Salesiana do Trabalho, a

Universidade da Amazônia, o SEBRAE, a Federação do Comércio,

o Sindicato dos Árbitros do Pará, os três principais Clubes de

Futebol do Pará, além de empresários e padrinhos-cidadãos

(relacionados ao Projeto “Padrinho-Cidadão”, descrito em tópico

próprio desta Ata, referente às Políticas Afirmativas). Com a

participação de cerca de 500 jovens, a aludida Escola de Samba

apresentou o tema da exploração de mão de obra infantil em um

desfile oficial de carnaval, com um amplo alcance social da

mensagem de proteção da infância; a.2) Projeto “Cine Clube”,

realizado em 4 comunidades locais, com a exibição de filmes com

debates, oficinas e produção de curta-metragens. Trata-se de

projeto de extensão universitária realizado desde 2017, por meio de

parceria do Curso de Cinema e Audiovisual da Universidade

Federal do Pará - UFPA com o TRT8, e consiste na realização de

sessões regulares de cineclube, com a exibição de filmes seguida

de debate temático. Os filmes abordam questões relativas a direitos

humanos, cidadania, justiça, arte e cultura, representatividade de

gênero, sexualidade na juventude, entre outras temáticas de

interesse do público-alvo, formado por alunos de escolas públicas

de Belém e região metropolitana. Informa o TRT8 que até a

presente data participaram cerca de 500 estudantes; a.3) Projeto

“Armário-Coruja”, desenvolvido a partir de março de 2019, cujo

objetivo é incentivar principalmente crianças e jovens ao hábito da

leitura, estimulando-os a compartilhar com terceiros o conteúdo lido

e a divulgar a mensagem central obtida com a leitura. Em parceria

com escolas públicas do município contemplado, trabalha-se no

projeto a aquisição de novos conhecimentos, a ampliação de

vocabulário, o poder de síntese, a desenvoltura e a oratória. Foram

distribuídos até o momento 5 armários de livros em bairros de

Belém e Região Metropolitana, denominados de Armários-Corujas.

Cada bairro ficou com o Armário-Coruja por dois meses, sob a

guarda e cuidado de um voluntário Padrinho-Cidadão (relacionado

ao já mencionado Projeto “Padrinho-Cidadão”, descrito em tópico

próprio desta Ata, referente às Políticas Afirmativas). Na

oportunidade do recebimento dos armários, cada comunidade foi

contemplada com uma palestra sobre a importância da leitura; a.4)

Eventos externos para ampla divulgação e sensibilização quanto ao

tema, dos quais se destacam: i) Campanha “Círio de Nazaré”, em

vigência desde 2015, a partir da qual instituições parceiras,

magistrados e servidores do TRT8 divulgam a campanha de

combate ao trabalho infantil com camisas, faixas e banners ao longo

do evento. A ação é realizada com apoio da Arquidiocese de Belém,

Basílica Santuário e Diretoria da Festa de Nazaré e desenvolve-se

em ao menos 10 eventos da festa religiosa; e ii) Blitz da

Conscientização, realizada em junho 2019, em parceria com o MPT,

com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre os prejuízos do

trabalho infantil. A ação foi desenvolvida nos semáforos dos

municípios de Belém, Ananindeua, Barcarena e Paragominas, onde

foram expostas faixas com a frase "NÃO AO TRABALHO

INFANTIL!". Voluntários, alunos e parceiros atuaram em mais de 70

pontos, onde entraram em ônibus para distribuir panfletos e

conscientizar os usuários do transporte urbano acerca do combate

ao trabalho de crianças e adolescentes em sinais de trânsito e no

transporte público. A iniciativa teve o apoio de diversas instituições,

como Tribunal de Justiça do Pará, secretarias municipais de

assistência social e de educação, sindicatos profissionais e

conselhos municipais; b) No tocante ao Programa Trabalho

Seguro, informa o TRT8 as seguintes medidas: b.1) “SimVida”,

aplicativo de celular que possibilita o registro de locais com risco de

acidente de trabalho, com o objetivo de mapear incidentes e

situações irregulares a partir de denúncias, com possibilidade de

acompanhamento da tramitação pelo usuário. As informações são

recebidas pelo Tribunal, que, após análise, encaminha os dados ao

órgão competente para as providências necessárias. Todos os

registros ficam disponíveis para acesso pelo Tribunal e por

instituições parceiras, como Superintendência Regional do

Trabalho, Ministério Público do Trabalho - MPT e Ministério Público

Estadual - MPE. O aplicativo conta ainda com a parceria da

Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, Marinha,

Aeronáutica, Exército, Polícia Militar, OAB, Fundacentro, Embrapa,

Federação da Agricultura e Pecuária do Pará – Faepa, Sindicato

dos Bancários, Federação dos Empregados Rurais do Pará,

Universidade Federal do Pará - UFPA e Centro Universitário do

Estado do Pará - CESUPA; b.2) Projeto Bike na Obra. O projeto

abrange a realização de ações educativas ao informar sobre leis de

trânsito e dicas para uso de bicicleta como meio de transporte

urbano, com foco nos trabalhadores da construção civil, que,

segundo pesquisa do perfil do ciclista 2017, realizada pelo DETRAN

-PA, correspondem à maioria dos ciclistas urbanos no estado. A

prática foi implementada em 2018 e recebeu menção honrosa no

"Prêmio Promovendo a Mobilidade Por Bicicletas". A adesão do

TRT8 ao projeto Bike na Obra ocorreu por meio do Programa
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Trabalho Seguro, em parceria com a Rede Bike Anjo Belém.

Informa o TRT8 que o projeto foi selecionado para ser apresentado

no 8º Fórum Mundial da Bicicleta, realizado em março de 2019 em

Quito, no Equador; b.3) Evento "Empregabilidade Trans: Políticas

de Inclusão do Público LGBTI+ no Mercado de Trabalho",

organizado pelo Programa Trabalho Seguro, juntamente com a

Seção Socioambiental, nos dias 19 e 22 de outubro de 2018. O

evento, realizado no auditório do TRT8, contou com a participação

de especialistas, ativistas e consultores de recursos humanos,

tendo por objetivo discutir de forma inédita na Justiça do Trabalho a

valorização da diversidade e das políticas de inclusão da população

LGBTI+ no mercado de trabalho. A programação do evento

abrangeu dois dias de palestras, painéis e workshops; b.4)

Campanha de sensibilização e conscientização “Abril Verde”, a

partir da qual, além de exposição de materiais gráficos e iluminação

do prédio sede do TRT8 na cor verde, em 27/4/2018 foi também

realizado o Encontro de Responsabilidade Social do TRT8, com

participação de servidores, instituições de ensino e público em

geral. Ainda como evento externo de sensibilização, o TRT8

divulgou o vídeo “O seguro morreu de velho”, da Série Direitos

Animados, no Mercado Ver o Peso. A animação, que tem a duração

de 30 segundos, aborda por meio de linguagem lúdica informações

específicas sobre segurança no trabalho. Os desenhos foram

desenvolvidos em 3D com recursos oriundos da Comissão do

Programa Trabalho Seguro e da Assessoria de Comunicação do

TRT8. A campanha foi vencedora do Prêmio de Comunicação e

Justiça do ano de 2018. c) Na gestão administrativa, o TRT8

adota como boa prática o Ciclo de estudos itinerante, em parceria

com a Escola Judicial, com o objetivo de disponibilizar também aos

servidores do TRT8 as capacitações ofertadas durante a Itinerância

EJUD 2018, mormente àqueles lotados em municípios do interior da

região. Informa o TRT8 que a parceria com a EJUD permitiu ampliar

a oferta de capacitações antes destinadas apenas a magistrados,

com mínima repercussão orçamentária. As capacitações em 2018

ocorreram nos polos de Belém, Macapá, Marabá, Parauapebas e

Santarém e contaram com a participação de representantes de

todas as unidades judiciárias do TRT8; d) Na administração

sustentável e no fomento à assistência social, destacam-se os

seguintes projetos: d.1) Livro Livre, implementado no segundo

semestre de 2017 e por meio do qual o Tribunal estimula a doação

de livros e a leitura nos Fóruns de Belém e Marabá, locais onde

foram instalados displays do Projeto. Já houve a doação de cerca

de 700 livros, todos decorrentes de doação do público interno e

externo do Tribunal; d.2) Coleta Seletiva, com destinação dos

resíduos recicláveis a associações e cooperativas de catadores, nos

termos do Decreto n.º 5.940/2006. Importante destacar, também, o

Projeto Ecocelpa, implementado em 2018 com o objetivo de

sensibilizar e informar o público interno quanto ao programa de

troca de itens recicláveis por descontos na conta de energia elétrica.

O projeto visa contribuir para a diminuição do impacto ambiental

provocado pelos resíduos sólidos ?produzidos por seu público

interno, com o incentivo à adoção de uma prática sustentável de

descarte. Informa o Tribunal que foram recolhidos centenas de

quilogramas de papel, plástico, metal, embalagens Tetra Pak e óleo

de cozinha; d.3) instalação de placas de energia fotovoltaica no

Fórum Trabalhista de Macapá, mediante as quais são geradas em

média 47 mil KWh por mês. Informa o TRT8 que a instalação de

sistemas fotovoltaicos, iniciada em 2017 e com expansão ocorrida

em julho de 2018, permitirá em breve a autossuficiência energética

para a unidade em que instalado. Há previsão de expansão do

projeto a outras unidades, a exemplo dos Foros Trabalhistas de

Ananindeua e Marabá e da Vara do Trabalho de Castanhal, na

medida da disponibilidade orçamentária. Digno de registro,

ademais, o sistema de coleta e aproveitamento de água pluvial e

água gerada pelos aparelhos de refrigeração em cisterna,

implantado como projeto-piloto no Foro de Macapá. Informa o

Tribunal que a água coletada de 144 aparelhos de ar-condicionado

no Foro, equivalente a aproximadamente 600 litros diários, e a

proveniente de precipitação pluvial são utilizadas em descargas

sanitárias e torneiras de jardim. Além do baixo custo de

implementação, o projeto se destaca pelo impacto na redução do

consumo de água da rede da concessionária de fornecimento.

Importante registrar, ainda, a Campanha “Se Liga Desliga”, lançada

em maio de 2018 com o objetivo de conscientizar o público interno

sobre a redução de gastos com energia elétrica, água e telefone. As

peças da campanha, com dicas de como pequenas atitudes

contribuem para a redução do consumo, foram liberadas pelo

TRT12 para adaptação no TRT8. 14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS

(fonte: TRT8): 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, cabe aos

Tribunais o desenvolvimento de medidas de amplo alcance social

no sentido da promoção de igualdade de oportunidades, de modo

que se efetivem os valores basilares da dignidade, da cidadania, da

justiça social, da igualdade material e da solidariedade. Nesse

sentido, oportuno destacar o projeto de estímulo à educação e

profissionalização, denominado “Padrinho-Cidadão”, em vigência
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desde 2016, atualmente com atuação em 25 bairros da região

metropolitana de Belém em benefício de 3.500 jovens de baixa

renda. Por meio da ação, desenvolvida no contraturno curricular,

alunos de escolas públicas de 14 a 21 anos são apadrinhados por

voluntários do projeto para acompanhamento nos estudos,

desenvolvimento de atividades profissionalizantes, culturais e

esportivas e conscientização acerca da mensagem de combate ao

trabalho infantil. O projeto, desenvolvido em parceria com

universidades locais, entidades profissionalizantes (CIEE e Escola

Salesiana), sistema S (SESC, SENAC e SEBRAE), Secretaria

Estadual de Educação, empresários e associações locais

interessadas, já atendeu mais de 15.000 jovens, colaborando para a

formação de uma consciência regional a respeito da importância da

aprendizagem para a qualificação ao trabalho decente, combate ao

trabalho infantil e redução da violência. O projeto “Padrinho-

Cidadão” desdobra-se em diversas iniciativas, com destaque para a

ação denominada "Elo da Solidariedade Empresarial em Prol da

Adolescência”, por meio da qual empresários e universidades

promovem novas perspectivas aos adolescentes no que tange ao

empreendedorismo e ao trabalho na condição de aprendiz,

estagiário ou de empregado. Referida prática, por sua vez, deu

origem em 2017 à ação "O trabalho infantil sob as lentes do

trabalhador infantil", a partir da qual, além da mensagem de

sensibilização acerca do combate ao trabalho infantil, são também

transmitidos conhecimentos básicos sobre fotografia a afilhados do

Projeto Padrinho-Cidadão. Informa o Tribunal que as fotografias de

autoria dos jovens capacitados foram selecionadas e expostas no

Espaço Cultural do TRT8 e na Praça Brasil, em frente à sede do

TRT, na semana de 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao

Trabalho Infantil. Ainda como decorrência do projeto Padrinho-

Cidadão, importante destacar o projeto de incentivo à leitura em

comunidades carentes, denominado “A Coruja vai aos bairros e

quer saber: qual a moral”, bem como o projeto de extensão

“Cineclube”, realizado mediante parceria da Comissão de Combate

ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem com a

Universidade Federal do Pará - UFPA, com a exibição de filmes

seguida de debate. Digno de registro, ainda, o projeto universitário

"Conhecer Belém", implementado desde outubro de 2016 mediante

parceria com a Universidade da Amazônia, Associação Amigos de

Belém e Paysandu Sport Clube. Por meio da iniciativa a cidade de

Belém é reapresentada em uma abordagem histórico-cultural aos

alunos apadrinhados, em situação de vulnerabilidade social, que

muitas vezes desconhecem a própria cidade natal. Como resultado,

tem-se a maior integração dos adolescentes ao convívio social e

cultural, mediante visitas a teatros, praças públicas e museus locais.

Informa o TRT8, de outro lado, o desenvolvimento do programa

Jovens Aprendizes, instituído pelo Ato n.º 343/2011 e em execução

desde 2013, a partir do qual são disponibilizadas atualmente 10

vagas para aprendizes contratados por meio de entidade

profissionalizante. Os aprendizes beneficiados, selecionados e

acompanhados atualmente pelo Centro de Integração Empresa-

Escola - CIEE são contratados para funções de apoio administrativo

no Tribunal, desenvolvidas em paralelo ao acompanhamento das

atividades regulares da educação básica. Informa o Tribunal que

desde o início da vigência o programa de aprendizagem beneficiou

cerca de 40 jovens, em sua grande maioria efetivamente absorvidos

pelo mercado de trabalho. No que tange às medidas para a

discussão e o efetivo combate às demais formas de discriminação

no Tribunal, mormente no que tange à igualdade de gênero

preconizada na Resolução n.º 255/2018 do CNJ, informa o TRT8

que não há projeto específico em andamento. Em consulta aos

dados relativos à distribuição de gênero no Tribunal, constata-se

que, dos 22 desembargadores em exercício, 11 (50%) são homens

e 11 (50%) são mulheres. Do total de 85 juízes, 42 (49%) são

homens e 43 (51%) são mulheres, sendo 29 juízas titulares e 14

juízas substitutas. E, dos 1.276 servidores em exercício, 759 (59%)

são homens e 517 (41%) são mulheres. No que tange à ocupação

de cargos comissionados existentes no TRT8, nota-se que, do total

de 120 cargos, 50 (42%) são ocupados por mulheres e 70 (58%)

são ocupados por homens. Quando observada a distribuição

específica dos cargos comissionados de direção e assessoramento

em cada setor do Tribunal, verifica-se que, nos gabinetes de

desembargadores, dos 22 cargos comissionados ocupados, 15

(68%) têm ocupação feminina. Do mesmo modo, na área

administrativa, verifica-se que, dos 43 cargos comissionados, 20

(47%) são ocupados por mulheres. De outro lado, nas Varas do

Trabalho da 8ª Região, verifica-se relativa desigualdade no que

tange à distribuição de gênero, porquanto, dos 55 cargos

comissionados de direção e assessoramento, apenas 15 (27%) têm

ocupação feminina. Quanto ao Programa de Preparação para

Aposentadoria - PPA referido na Resolução n.º 132/2013 do CSJT,

informa o TRT8 que o Programa foi instituído por meio da

Resolução TRT8 n.º 18/2014 e da Portaria GP TRT8 n.º 650/2014.

Todavia, a execução do programa encontra-se atualmente

suspensa por decisão administrativa, em virtude dos cortes

orçamentários enfrentados desde 2016, que atingiram despesas

com capacitação. Desse modo, não são promovidas ações desde

2017. 14.1. ACESSIBILIDADE. No tocante às medidas concretas

de acessibilidade de pessoas com deficiência, constata-se na

estrutura física do TRT8 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
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providências: a) reserva de vagas e instalação de piso tátil

direcional e de alerta no edifício onde funciona o Anexo I da Sede;

b) adequação de sanitários, reserva de vagas, instalação de piso

tátil direcional e de alerta nos edifícios onde funcionam os Anexos II,

III e IV da Sede; c) instalação de sinalização sonora, visual e tátil

nos edifícios onde funcionam a 2ª Vara do Trabalho de Abaetetuba,

as Varas do Trabalho de Altamira, Castanhal, Óbidos, Paragominas,

Santa Izabel do Pará, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Marabá; d)

reserva de vagas e instalação de sinalização sonora, visual e tátil

nos edifícios onde funcionam a 1ª Vara do Trabalho e Seção de

Distribuição de Abaetuba, 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Marabá, as

Varas do Trabalho de Breves, Capanema, Monte Dourado –

Laranjal do Jari, São Felix do Xingu, Xinguara, e o Foro Trabalhista

de Santarém; e) adequação de sanitários, reserva de vagas,

instalação de piso tátil direcional e de alerta, bem como de

sinalização sonora, visual e tátil nos edifícios onde funcionam as

Varas do Trabalho de Tucuruí e Redenção; f) instalação de piso tátil

direcional e de alerta no edifício onde funciona o Foro Trabalhista

de Macapá; g) adequação de sanitários e instalação de sinalização

sonora, visual e tátil no edifício onde funciona a Vara do Trabalho

de Itaituba; h) reserva de vagas no edifício onde funciona a Escola

Judicial. Em atenção ao previsto na Resolução n.º 230/2016 do

CNJ, foi instituída no âmbito do TRT8 a Comissão Permanente de

Acessibilidade e Inclusão, criada pela Portaria PRESI n.º 541, de

6/6/2018. Informa o Tribunal que as metas da aludida Comissão

estão previstas no Plano de Logística Sustentável, publicado em

2016 (Resolução TRT8 n.º 054/2016). De acordo com informações

apresentadas pelo Tr ibunal,  há projeto f inal izado para

acessibilidade no auditório do prédio-sede do TRT8, sem previsão

de execução, contudo. Por outro lado, apesar da programação de

reforma em 2020 nas Varas do Trabalho de Itaituba, Altamira e

Tucuruí,  ainda não foram real izados projetos quanto à

acessibilidade. No que tange à capacitação, a EJUD8 incluiu no 10º

Curso de Formação Inicial, no Eixo “alteridade”, a disciplina “A difícil

interação com pessoas surdas ou com deficiência auditiva e outras

necessidades especiais (Resolução CST nº 218/2018 e Resolução

CNJ n.º 230/2016)”, com carga horária de 3 horas, ministrada por

servidora com deficiência visual e da qual participaram 12 juízes.

Ademais, por meio do compartilhamento cedido pela EJUD2, foi

realizado de 13/5 a 18/6/2019 o Curso “Acessibilidade e inclusão no

ambiente jurídico (TURMA 1. 2019)”, na modalidade à distância,

com carga horária de 10 horas/aula. Em 2018, durante o curso de

Língua Brasileira de Sinais, no período de 3 a 14/12/2018, foram

realizadas ações educativas voltadas a magistrados, servidores e

terceirizados quanto ao tema da acessibilidade, entre as quais se a

palestra "Natal em LIBRAS" no dia 14/12/2018, com 50 capacitados,

e Palestra da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão,

em 3/12/2018, com 27 capacitados. Afirma o Tribunal que de 3 a

14/12/2018 foi promovido curso de Língua Brasileira de Sinais

(Libras), na modalidade presencial, com a participação de 1

Magistrado, 25 Servidores e 1 Terceirizado. Informa, ainda, que há

previsão de realização de curso de reciclagem em Libras em 2019.

No tocante ao emprego de recursos tecnológicos no sítio eletrônico

do TRT8 na internet, de acordo com esclarecimentos do Tribunal, o

portal do TRT8 foi elaborado com amparo nas diretrizes de

acessibilidade do eMAG (Modelo de Acessibilidade Eletrônica, do

Governo Federal) no que tange à arquitetura da informação e

programação, em consonância com o Decreto 5.296/2004. Informa

o TRT8 que são disponibilizados ao usuário os seguintes recursos

de tecnologia assistiva: a) uso de menus com áreas de clique

maiores e com destacamento visual; b) identificação com a hashtag

#PraCegoVer para destacar a importância do texto alternativo na

publicação para imagens; c) navegação por teclas; d) Controle do

Alto contraste; d) controle do Zoom da tela e a Responsividade; e)

tradução de texto para linguagem brasileira de sinais (link para

instalação do VLIBRAS); e f) tradução de texto para voz. 15.

QUESTIONÁRIOS ADOTADOS PELA CORREGEDORIA

NACIONAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT8): 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 TRT8 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 REGIONAL DO TRABALHO DA

8ª REGIÃO. Durante o período da Correição Ordinária, apurou-se, a

partir dos critérios de lotação previstos na Resolução n.º 63/2010 do

CSJT, a existência de deficit aproximado de 32% a 36% de

servidores no Tribunal, considerando os parâmetros mínimos e

máximos previstos em tal resolução. Assim, seriam necessários

entre 578 e 719 servidores para atingir a composição ideal do

quadro de servidores do Tribunal, de 1.854 a 1.995 servidores. Em

relação ao plantão judicial, apurou-se que ele ocorre apenas nos

dias em que não há expediente forense, em regime de sobreaviso,

sendo disponibilizado no sítio do Tribunal na internet tão somente o

endereço do correio eletrônico e o número de contato telefônico

institucional para acionar o magistrado plantonista, conforme

previsto na Resolução n.º 347/2009 do TRT8. Durante o período da
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Correição Ordinária, o Tribunal disponibilizou também os nomes dos

magistrados que atuarão no próximo plantão, conquanto não haja

tal previsão na norma interna do Tribunal que disciplina a matéria.

Nesse contexto, verifica-se que a aludida Resolução não se

encontra em consonância com as disposições contidas na

Resolução n.º 71/2009 do CNJ, por meio das quais determinam a

adoção do regime de plantão também nos dias úteis, antes ou após

o expediente normal, bem como a divulgação do plantonista 5 dias

antes do plantão. Frise-se, ainda, que o TRT8 informou que já se

encontra em estudo minuta com a finalidade de alterar a Resolução

TRT8 n.º 347/2009, sendo que o respectivo feito, após submetido

ao Tribunal Pleno, teve o julgamento suspenso até que seja

concluído o julgamento, no âmbito do CSJT, do Pedido de

Providências nº 0000802-46.2018.5.90.0000, que versa sobre a

compensação dos dias de plantão, na hipótese de permanecer o

magistrado em sobreaviso. Diante do exposto, assim que retomada

a discussão a respeito da alteração da norma interna no âmbito do

Tribunal Regional, devem ser observadas as diretrizes emanadas

da aludida Resolução do CNJ para a definição do novo regramento.

No que se refere ao cadastramento de peritos, previsto no artigo

156, § 1º, do CPC, constatou-se que o TRT8 não regulamentou nem

instituiu o cadastro de peritos e órgãos técnicos, na forma do

disposto na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, e que os parâmetros

atualmente adotados não preveem que a escolha do perito pelo

magistrado, dentre os cadastrados, obedeça critério equitativo de

nomeação entre os profissionais da mesma especialidade.

Conquanto se reconheça a importância do desenvolvimento do

projeto destinado à criação e implementação do Cadastro Nacional

de Peritos, é premente a necessidade de padronizar e controlar os

critérios para o cadastramento e designação de peritos. Assim, faz-

se necessário que o Tribunal adote as medidas necessárias para o

cumprimento das determinações constantes na Resolução n.º

233/2016 do CNJ. Para tal fim, o Tribunal pode valer-se da

experiência exitosa de outros Tribunais Regionais do Trabalho que

implementaram tal medida, a exemplo dos TRTs da 2ª e 6ª Regiões.

Especificamente quanto à gestão participativa e democrática na

elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário, verificou-se

que, embora o Tribunal 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. Cumpre ressaltar, nesse sentido, que o artigo 3º,

§ 1º, de tal resolução é explícito quanto à necessidade de instituição

de uma governança em 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 TRT8, o Comitê de Gestão

Participativa, a fim de aprimorar e estender as atividades já

desenvolvidas pela Coordenadoria de Gestão Estratégica. Cumpre

registrar que a Resolução n.º 227/2016 do CNJ, que disciplina, no

âmbito do Poder Judiciário nacional o regime de teletrabalho,

dispõe, de forma peremptória, que o sistema nela previsto “não

deve obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a integração

e a participação do servidor em regime de teletrabalho, incluída a

pessoa com deficiência, nem embaraçar o direito ao tempo livre”

(artigo 5º, § 1º). A fim de não frustrar tal dimensão social e, em

atenção aos princípios da moralidade e eficiência, referida norma

limita a 30%, podendo ser majorado excepcionalmente a 50%, o

número de servidores da unidade que podem ser submetidos ao

regime de teletrabalho (artigo 5º, III). Revela-se inequívoco,

portanto, o caráter exceptivo do sistema, a demandar interpretação

restritiva da norma que o disciplina. Assim, a ausência de previsão

para exclusões da regra erigida no artigo 5º, III, da Resolução n.º

227/2016 do CNJ afasta, de plano, qualquer argumento no sentido

de reputar excluídas da legislação determinadas categorias de

servidores, inclusive assistentes de magistrados e os Gabinetes de

Desembargadores. Nesse contexto, faz-se imprescindível a estrita

observância do referido regramento ao se examinar os pedidos de

teletrabalho, inclusive quando da concessão de autorização

específica para que as unidades elevem, em mais de 30%, a

quantidade de servidores no aludido regime. Destaque-se, ainda, a

decisão profer ida nos autos da Consulta n.º 1000020-

85.2019.5.00.0000, formulada perante a Corregedoria-Geral da

Justiça do Trabalho, exatamente no sentido da necessidade de

observância dos estritos limites previstos na Resolução n.º

227/2016 do CNJ. 2. SISTEMA 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

maio de 2019 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 ao Manual 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. No que tange à atuação do Comitê Gestor Regional do

Sistema e-Gestão, constatou-se a disponibilização de apenas 12

atas de reuniões de janeiro de 2017 até a presente data –

desatendendo à periodicidade mensal para as reuniões prevista no

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

Geral da Justiça do Trabalho. Exsurge, daí, a necessidade de que o

Comitê observe a periodicidade mensal das reuniões prevista no
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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. Com efeito, conquanto não encontrados

processos apresentando erros em primeira instância, foram

identificados 804 processos pendentes de julgamento com

inconsistências em segunda instância. Conforme informações

apresentadas pelo TRT8, parte das inconsistências verificadas

decorreu de situações em que as regras de negócio do Sistema e-

Gestão permitem a concomitância de itens ou em que há ausência

de detecção de determinados dados pela versão atual do Extrator

de dados do PJe – fato alheio à atuação do Tribunal. Contudo,

foram verificados casos em que houve lançamento equivocado de

movimentos – o que está sendo examinado e será oportunamente

sanado. Averiguou-se, ainda, que as Varas do Trabalho da 8ª

Região contam com 99% dos processos pendentes de solução na

fase de conhecimento distribuídos nos anos de 2017 a 2019. Foi

identificado um processo pendente de julgamento na fase de

conhecimento distribuído há mais de 5 anos. Conforme constatado

em pesquisa realizada no e-Gestão em 28 de junho de 2019, 30,4%

dos processos em curso no TRT8 tramitavam no Sistema Legado,

enquanto 69,6% estavam no Sistema PJe – índice inferior à média

nacional, de 81,1% dos processos tramitando no Sistema PJe.

Verificou-se, ademais, integral observância ao Provimento n.º

4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, visto que há

divulgação, no sítio do TRT8 na internet, dos processos aptos a

julgamento em primeiro e segundo graus. Destaque-se, outrossim,

que, consoante informações extraídas do IGEST, das 56 Varas do

Trabalho da 8ª Região, 46 figuraram entre as 25% que obtiveram os

melhores desempenhos do País no período compreendido entre

abril de 2018 e março de 2019 e nenhuma figurou entre as 25% que

obtiveram os piores desempenhos do País no mesmo período. 3.

METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O ANO DE 2018.

PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 2015-2020.

(fonte: SIGEST). 3.1. METAS JUDICIÁRIAS CUMPRIDAS. 3.1.1.

META 6 (IPJ): JULGAR PELO MENOS 92% DA QUANTIDADE

DOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO

PERÍODO. O TRT8 alcançou números superiores aos determinados

para o cumprimento da meta. No ano de 2018, foram distribuídos,

no âmbito do primeiro e segundo graus, 70.345 casos novos e

julgados 89.201 processos – 20.263 julgados a mais do que o

necessário para o alcance da meta. O percentual acumulado de

julgados foi de 127%. 3.1.2. META 7 (IPA): IDENTIFICAR E

JULGAR,  ATÉ 31/12/2018,  PELO MENOS 90% DOS

PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2016, NOS 1º E 2º

GRAUS. A meta foi atendida pelo TRT8, visto que deveriam ser

julgados 39.078 processos, do total de 43.420 processos

distribuídos até 31/12/2016. Superando a meta, o Tribunal Regional

julgou 43.121 processos, o que corresponde ao Índice de Processos

Antigos (IPA) de 99%. 3.1.3. META 8 (IACJ – 1º GRAU):

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, 98% DAS AÇÕES

COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2015 NO PRIMEIRO

GRAU. A meta foi atendida pelo TRT8, na medida em que, das 322

ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 que ainda pendiam de

julgamento, julgou 321 no ano de 2018, o que corresponde ao

percentual de 99,69%. 3.1.4. META 8 (IACJ – 2º GRAU):

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, 98% DAS AÇÕES

COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2016 NO SEGUNDO

GRAU. O TRT8 atendeu à exigência da meta, uma vez que julgou

todas as 90 ações coletivas que ainda pendiam de julgamento,

razão por que o Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ) no

segundo grau foi de 100%. Vale ressaltar que o TRT8, em relação

aos Tribunais Regionais que julgaram todo o acervo de ações

coletivas, apresentou o segundo maior número de ações coletivas

distribuídas e o maior número de ações julgadas, motivo pelo qual o

seu desempenho foi destacado no Relatório de Resultados em

relação à presente meta. 3.1.5. META 9 (ICONc): 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 TRT8 alcançar o

percentual de 56,77% de processos solucionados mediante

conciliação - excluídos da base de cálculo arquivamentos,

desistências e declarações de incompetência. Dos 53.235

processos solucionados no ano de 2018, 26.148 derivaram de

conciliação (49,12%) – 4.074 conciliações a menos do que o

número necessário para o alcance da meta. No Plano Estratégico

da Justiça do Trabalho, foi ressaltado, no entanto, que deveria ser

considerada cumprida a meta caso o Índice de Conciliação

alcançasse o percentual de 48%. Diante dessa ressalva, conclui-se

que o TRT8, ao alcançar o percentual de 49,12%, ultrapassou o

percentual mínimo exigido de todos os Tribunais Regionais para o

cumprimento da meta. 3.1.6. META 10 (IRA): IDENTIFICAR E

REDUZIR EM 2% O ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES

EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR. O TRT8 atendeu à exigência

da meta, uma vez que julgou um total de 11.582 processos dos dez

maiores litigantes, reduzindo o acervo dos dez maiores litigantes em

65,5%, tendo julgado 4.703 processos a mais do que o número de

julgados necessário para que fosse alcançada a meta. 3.1.7. META

11 (IE): BAIXAR PELO MENOS 92% DA QUANTIDADE DE

EXECUÇÕES INICIADAS NO ANO CORRENTE. O TRT8 alcançou
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o percentual de produtividade de 99%. De janeiro a dezembro de

2018, foram iniciadas 31.924 execuções, sendo baixadas 31.716.

3.2. METAS JUDICIÁRIAS NÃO CUMPRIDAS. 3.2.1. META 4

(TMDP2): REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO

PROCESSO NA 2ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE

2016. A meta estabelecida para o TRT8 era que o Tempo Médio de

Duração do Processo no segundo grau fosse igual ou inferior a 97

dias. No Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, foi ressaltado

que deveria ser considerado o cumprimento da meta caso o tempo

médio alcançado fosse igual ou inferior a 98 dias. O TRT8, ao

despender o tempo médio de 100 dias, não cumpriu a meta, pois

não observou o prazo médio exigido de todos os Tribunais

Regionais. 3.2.2. META 5 (TMDP1c): REDUZIR O TEMPO MÉDIO

DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 1ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO

AO ANO-BASE 2016. A meta para o TRT8 consistia no alcance de

tempo médio igual ou inferior a 145 dias, despendido entre a data

do ajuizamento da ação e a da prolação da sentença. No TRT8, o

tempo médio de tramitação no primeiro grau foi de 149 dias. No

Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, foi ressaltado, no entanto,

que deveria ser considerado o cumprimento da meta caso o tempo

médio alcançado fosse igual ou inferior a 98 dias. Dessa forma, o

TRT8, ao despender o tempo médio de 100 dias, não cumpriu a

meta, pois não observou o prazo médio exigido de todos os

Tribunais Regionais. 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. O TRT8 atingiu 72 pontos na

aferição do Índice de Alcance de Metas, o que corresponde ao

percentual de 92,9% de efetividade - desempenho merecedor de

destaque no cumprimento das metas de governança e judiciárias no

ano de 2018, visto que o TRT8 ficou entre os quatros Tribunais

Reg iona is  que obt iveram as  maiores  pontuações.  4.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1. PRIMEIRO GRAU. 4.1.1.

FASE DE CONHECIMENTO. a) Recebidos, Solucionados e

Resíduo: No ano de 2017, a taxa de produtividade nas Varas do

Trabalho da 8ª Região foi de 111,2%, resultado acima da média dos

Tribunais de médio porte, de 102,9%, no período. Em 2018, em que

pese a diminuição de 18,6% no número de processos solucionados,

as Varas do Trabalho alcançaram uma taxa de produtividade de

138,8%, decorrente em grande medida da redução do número de

processos recebidos no período, alcançando resultado equivalente

à média dos Tribunais de médio porte, de 138,4%, no período. O

aumento da produtividade em 2018 ocasionou uma importante

diminuição de 57,1% do resíduo processual no primeiro grau de

jurisdição, em que constavam 13.929 processos em dezembro de

2018, correspondente ao menor resíduo entre os Tribunais de

médio porte. Quando observados os dados preliminares de janeiro a

março de 2019, contudo, tem-se a redução da taxa de produtividade

para 113,1%, passando a patamar inferior à média dos Tribunais de

médio porte, de 122,4%, no período – números esses que sugerem

a possibilidade de incremento da produtividade no ano corrente.

Importante salientar, ademais, a constatação de Varas do Trabalho

com número de processos recebidos consideravelmente abaixo

tanto da média observada na região judiciária, de 999,6 processos

por unidade em 2018, quanto da média trienal de 600 processos por

ano referida no artigo 8º da Resolução n.º 63/2010 do CSJT. Num

tal contexto, faz-se oportuno avaliar a viabilidade de transferência

das unidades com reduzido número de processos recebidos para

municípios de maior movimentação processual, consoante diretrizes

da aludida Resolução do CSJT. b) Prazo Médio: Quanto ao prazo

médio no primeiro grau de jurisdição, contado do ajuizamento da

ação até a prolação da sentença, as Varas do Trabalho da 8ª

Região apresentam tramitação processual mais célere em

comparação com as médias dos Tribunais de médio porte. No ano

de 2018, o prazo médio diminuiu para 149,4 dias, uma redução de

5,5% em relação ao ano anterior, mantendo-se abaixo da média dos

Tribunais de médio porte, de 254,7 dias, no período. Quando

examinados os dados preliminares de janeiro a março de 2019, tem

-se uma redução ainda maior do prazo médio nas Varas do

Trabalho da 8ª Região, para 128,4 dias. No tocante às etapas

processuais, destaca-se a importante tendência de diminuição do

prazo médio transcorrido do ajuizamento da ação até a 1ª

audiência, em relação ao qual se observou redução de 100,8 dias

em 2018 para 78,2 dias em março de 2019, bem como os bons

resultados quanto ao interstício entre a conclusão e a prolação da

sentença, de 22,7 dias em março de 2019, equivalente ao 2º menor

prazo médio entre os Tribunais de médio porte. Oportuno registrar,

por outro lado, o elastecimento observado quanto ao prazo médio

transcorrido da realização da 1ª audiência ao encerramento da

instrução, correspondente a 121,1 dias em março de 2019 – um

expressivo aumento de 104,6% em relação aos resultados de 2018,

a evidenciar especial atenção em relação à fase de instrução

processual. 4.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO: a) Liquidações

Iniciadas, Encerradas e Resíduo: Em 2018, foram iniciadas 3.300

liquidações – correspondendo ao aumento de 42,4% em relação ao

ano de 2017 – e encerradas 2.326 liquidações – totalizando
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decréscimo de 2,8% em relação ao ano anterior. A taxa de

produtividade na fase de liquidação em 2018 foi de 70,5%, inferior à

taxa de produtividade registrada no ano de 2017, de 103,3%.

Encontravam-se pendentes no TRT8, em 31 de dezembro de 2018,

9 liquidações. Segundo dados preliminares relativos ao período de

janeiro a março de 2019, a produtividade majorou para 73,3% e o

resíduo diminuiu para 2 liquidações pendentes. Constatou-se,

contudo, inconsistência nos dados extraídos do e-Gestão. Segundo

informado pelo TRT8, tal inconsistência resulta do lançamento de

movimentos em desconformidade com o Manual do Sistema e-

Gestão pelas Varas do Trabalho, visto que identificada a finalização

de processos na fase de liquidação sem a necessária decisão que

encerra a referida fase processual. Importante destacar que a

inconsistência detectada impacta diretamente na fidedignidade dos

dados estatísticos e no índice de produtividade dos magistrados na

liquidação, revelando-se necessária a atuação efetiva do Comitê

Gestor Regional do Sistema e-Gestão, além da fiscalização, pela

Corregedoria Regional, da adequada observância aos fluxos de

movimentação processual. b) Prazo Médio das Liquidações: O

prazo médio do início da fase de liquidação até o seu encerramento

no TRT8, em 2018, foi de 24 dias, acarretando o aumento de 8,9

dias em relação a 2017, mas mantendo o TRT8 com o menor prazo

médio de liquidações do País. Em 2018, o prazo médio da fase de

liquidação nos Tribunais de médio porte foi de 160,8 dias e nos

Tribunais do País de 180,8 dias. Conforme dados preliminares

relativos ao período de janeiro a março de 2019, o prazo médio das

liquidações no TRT8 majorou para 31,8 dias – 7,8 dias a mais do

que em 2018. c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se

as decisões de procedência total e as de procedência parcial, foram

proferidas, em 2018, 16.834 sentenças pelas Varas do Trabalho da

8ª Região, sendo 91,5% de sentenças líquidas – aumento de 0,1%

em relação ao parâmetro verificado em 2017 e maior percentual de

sentenças líquidas do País. Em 2018, a média dos TRTs de médio

porte foi de 20,8% de sentenças líquidas e, do País, de 14,9%.

Verifica-se, dos dados preliminares relativos ao período de janeiro a

março de 2019, que o percentual de sentenças líquidas proferidas

no âmbito da 8ª Região subiu para 92% - aumento de 0,5% em

relação ao ano anterior. Importante destacar que o alto percentual

de sentenças líquidas proferidas pelo TRT8, além de impactar

positivamente nos índices da fase de liquidação, visto que há

eliminação da referida fase processual, reduz o prazo médio total

dos processos e viabil iza aumento na produtividade dos

magistrados. 4.1.3. FASE DE EXECUÇÃO: a) Execuções

Iniciadas, Encerradas e Resíduo: Em 2018, foram iniciadas

27.736 execuções – importando um aumento de 0,5% em relação

ao ano anterior – e encerradas 30.029 – configurando um aumento

de 25,7% em comparação a 2017. A taxa de produtividade na fase

de execução em 2018 ficou em 108,3%, acima da verificada em

2017, de 86,6%. Considerando-se as execuções em arquivo

provisório, o resíduo diminuiu 1,7% em relação a 2017, restando

pendentes, em 31 de dezembro de 2018, 52.468 execuções – o

menor resíduo de execuções entre os Tribunais de médio porte.

Segundo dados preliminares extraídos do Sistema e-Gestão para o

período de janeiro a março de 2019, a produtividade da execução

segue em alta, encontrando-se em 110,6%, com a diminuição do

resíduo para 52.002 execuções pendentes. Apurou-se, ainda, por

meio do Sistema e-Gestão, que das 30.029 execuções encerradas

em 2018, 18.824 (62,7%) foram classificadas como “outras

extinções”, diversas das extinções por pagamento ou por acordo.

Segundo levantamento por amostragem efetuado pela Corregedoria

Regional, dentre as execuções encerradas como “outras extinções”,

foram constatadas as seguintes situações: a) extinções em que não

houve o correto registro de pagamento ou de homologação de

acordo no Sistema PJe – o que demonstra a necessidade de

concentração de esforços na qualificação dos servidores que

realizam o lançamento dos movimentos processuais nas Varas do

Trabalho da 8ª Região; b) prolação de sentenças que fizeram incidir

a prescrição intercorrente – o que denota a imperativa atuação da

Corregedoria Regional no sentido de alertar os magistrados para os

termos do artigo 2º da Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da

Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho; c) extinções por expedição de certidão de crédito em

favor do exequente – revelando a necessidade de observância aos

termos do artigo 86 da Consolidação dos Provimentos da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que não elenca, entre

as hipóteses de extinção da execução, a expedição de certidão de

crédito; e d) extinções decorrentes de reunião de execuções,

prosseguindo-se a tramitação apenas do processo piloto,

extinguindo os demais feitos – procedimento que, além de não

constar nas causas de extinção da execução a que alude o referido

artigo 86 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral

da Justiça do Trabalho, desatende ao disposto no Provimento n.º

01/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no qual há

previsão de suspensão das execuções nas unidades de origem

após a reunião dos feitos para tramitação em processo piloto. Por

fim, visando melhorar ainda mais os índices relativos à execução no

âmbito da 8ª Região, revela-se necessário o aprimoramento no uso

de ferramentas de pesquisa patrimonial 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 2018, foi de 530,4 dias para os entes
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privados e 1.755 dias para os entes públicos, correspondendo a

uma média de 569,2 dias. Referida média representou um

acréscimo de 282,9 dias comparativamente a 2017 – posicionando

o TRT8, mesmo assim, como o Tribunal com o menor prazo médio

de execuções do País. No período, o prazo médio nos TRTs de

mesmo porte foi de 1.130,6 dias e no País de 1.288,2 dias. Verifica-

se, dos dados preliminares relativos ao período de janeiro a março

de 2019, que o prazo médio das execuções no âmbito do TRT8

segue em alta, majorando para 693,8 dias – acréscimo de 124,6

dias em relação ao ano anterior. Segundo informações

apresentadas pelo TRT8, impactou no prazo médio da execução a

normatização da prescrição intercorrente em razão da entrada em

vigor da Lei n.º 13.467/2017 - o que, conforme já destacado, denota

a necessidade de atuação da Corregedoria Regional no sentido de

alertar os magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução

Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 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 e longo prazos,

razão pela qual se revela prudente a priorização da baixa das

execuções relativas aos feitos mais antigos, a fim de propiciar a

redução do prazo médio das execuções na 8ª Região nos próximos

anos. 4.2. SEGUNDO GRAU. a) Recebidos, Solucionados e

Resíduo: Em 2017, o TRT8 solucionou menos processos do que

recebeu, com uma taxa de produtividade de 96,4% - superior à

média dos Tribunais de médio porte, de 92,9%, no período. No ano

de 2018, diante do aumento de 7,9% no número de processos

recebidos e do importante incremento de 14,6% no número de

processos solucionados, a taxa de produtividade no TRT8

aumentou para 102,3% - resultado que se mantém acima da média

dos Tribunais de mesmo porte, de 92,3%, no período. Quando

observados os dados preliminares de janeiro a março de 2019,

contudo, tem-se uma queda da produtividade para 89,8% - o que

acarreta a intensificação da tendência de aumento do resíduo

processual no segundo grau de jurisdição, atualmente com 5.604

processos pendentes de solução. A despeito da referida queda da

taxa de produtividade em 2019, constata-se que o resíduo

processual no segundo grau de jurisdição ainda se mantém

notoriamente inferior à média do acervo dos Tribunais de médio

porte, equivalente ao menor resíduo entre Tribunais de mesmo

porte. b) Prazo Médio: No tocante ao prazo médio de tramitação

processual no segundo grau de jurisdição, em que pese o

elastecimento do interstício entre a autuação e a baixa dos

recursos, de 193 dias em 2017 para 204,8 dias em 2018, os

resultados do TRT8 mantiveram-se abaixo da média dos Tribunais

de mesmo porte, de 284,3 dias, equivalendo ao segundo menor

prazo médio entre os Tribunais de mesmo porte em 2018. Quando

observados os dados preliminares de janeiro a março de 2019, nota

-se a manutenção da tendência de elastecimento do tempo de

tramitação processual, com prazo de 209,7 dias, mas ainda abaixo

da média dos Tribunais de mesmo porte. A respeito das etapas

processuais, oportuno registrar os bons resultados do TRT8 quanto

ao período transcorrido entre a distribuição dos autos e a restituição

com visto do Relator, de 67,4 dias em 2019, bem como entre o

recebimento do processo em Secretaria para inclusão em pauta e o

efetivo julgamento dos recursos, de 29,2 dias no período –

resultados significativamente melhores do que as médias

observadas nos Tribunais de mesmo porte e correspondentes ao

segundo menor prazo médio entre tais Tribunais. 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 396,7 dias, notadamente abaixo da

média dos Tribunais de médio porte, de 825,6 dias no período. Em

2018, observa-se o prazo médio total de 613,4 dias, resultado que,

apesar do elastecimento em relação ao ano anterior, ainda se

mantém abaixo da média dos Tribunais de médio porte, de 923

dias, no período. Diante dos dados preliminares de janeiro a março

de 2019, observa-se o prazo médio total de 634,3 dias, resultado

que ainda se mantém abaixo da média dos Tribunais de médio

porte. 5. CONCILIAÇÃO. O TRT8 apresentou taxa média de

conciliação líquida abaixo da média dos Tribunais de médio porte,

porém, acima da média dos Tribunais do País no ano de 2017. Já

nos anos de 2018 e de 2019 (até o mês de março), o TRT8 teve

uma taxa média de conciliação acima da média dos Tribunais de

médio porte e do País. O percentual foi de 47,2% em 2017, de

49,1% em 2018 e de 49,3% em 2019 (até o mês de março). Nesse

contexto, o significativo índice de conciliação alcançado pelo

Tribunal nos últimos anos demonstra o seu efetivo compromisso em

desenvolver a cultura conciliatória e consolidar a política judiciária

de tratamento adequado das disputas de interesse. Deve-se

destacar que tal cultura encontra-se disseminada nas diversas

unidades jurisdicionais do Tribunal, fato que se comprova pelo

elevado índice conciliatório alcançado pela grande maioria das

Varas do Trabalho. Cumpre registrar que o artigo 4º, XIII, da

Resolução n.º 26/2017, ao prever as atribuições do NUPEMEC,

define que incumbe ao órgão organizar e dirigir os trabalhos do

CEJUSC de segundo grau. No entanto, conforme previsto no artigo

5º da Resolução n.º 174/2016 do CSJT, ao NUPEMEC compete

planejar e desenvolver a política conciliatória do Tribunal. Assim, faz

-se necessário adequar a norma interna do Tribunal para que defina
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a competência do NUPEMEC estritamente como órgão de

planejamento e do CEJUSC de segunda instância como

responsável pela realização de audiências de conciliação em

relação aos feitos em tramitação no segundo grau, designando

Desembargador para sua coordenação, que poderá ser cumulada

com a função de coordenador do NUPEMEC. De outro lado,

verificou-se durante a Correição Ordinária que a remessa dos autos

aos CEJUSCs é precedida de triagem realizada pelas VTs a que

foram distribuídos os feitos, visando impedir o encaminhamento às

aludidas unidades de processos em que não se vislumbra a

possibilidade de acordo, tais como nos feitos que envolvam entes

públicos. No entanto, constatou-se que, ainda assim, em

determinadas situações são direcionados aos órgãos processos

envolvendo a Administração Pública, sendo designada audiência

em que o ente público apenas comparece para registrar que não há

possibilidade de acordo. Nesse contexto, deve-se realizar o

aperfeiçoamento das rotinas empregadas no processo de triagem,

bem como dos critérios adotados para a seleção dos feitos a serem

encaminhados aos Centros de Conciliação, em observância ao

disposto no art igo 1º, cabeça e parágrafos 1º e 2º, da

Recomendação n.º 1/2019 da Corregedoria Geral da Justiça do

Trabalho, segundo o qual não deve ser designada audiência inicial

nos processos em que forem partes os entes da Administração

Pública Direta, Autarquias e Fundações Públicas, sendo que

apenas a critério do juiz competente, após expressa demonstração

do interesse do ente público na realização da audiência inicial, com

vistas à conciliação, poderão os autos ser encaminhados ao

CEJUSC. Ademais, apurou-se, ainda, a possibilidade de que sejam

designadas audiências de conciliação no âmbito do CEJUSC de

segundo grau de jurisdição de processos pendentes de julgamento

perante o Tribunal Superior do Trabalho. Assim, faz-se necessário

que seja observado o disposto nos artigos 1º, § 2º, II, e 2º-B,

cabeça e parágrafo único, do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n.º

1/2018, segundo o qual a movimentação processual deve ocorrer

exclusivamente no órgão julgador detentor da competência

funcional para atuar no processo. Já no que se refere à forma de

submissão dos processos aos CEJUSCs, segundo informações

colhidas durante o período da Correição Ordinária, em regra os

feitos são encaminhados com o devido registro da remessa nos

autos. No entanto, verificou-se que, excepcionalmente, o

encaminhamento realizado por algumas unidades jurisdicionais se

dá sem qualquer registro, deixando à margem dos autos a

comprovação dos trâmites da rotina empregada, bem como a

consignação da anuência da unidade jurisdicional a que se encontra

vinculado o feito. 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 registrar, ainda, que esta Corregedoria-Geral

constatou a elaboração de despachos no âmbito das Varas do

Trabalho, com a finalidade de designar audiências nos CEJUSCs

envolvendo processos coletivos, em que há expressa previsão para

que não seja notificado o Ministério Público do Trabalho. No

entanto, nos termos do artigo 92 da Lei n.º 8.078/90, caso o MPT

não figure como parte na ação, deverá obrigatoriamente atuar como

fiscal da lei, sendo necessária, assim, a prévia ciência do órgão

quanto à realização das audiências. Oportuno 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. No entanto, de acordo com o

disposto no artigo 10, II e IV, da Resolução n.º 26/2017, aos Juízes

do Trabalho em atuação nos Centros, compete aplicar o previsto

nos artigos 844 e 852-B, § 1º, da Consolidação das Leis do

Trabalho, proferir decisões de arquivamento e de perempção

temporária, bem como revelia e confissão ficta ao empregador,

além de decidir acerca de emenda à inicial, caso não determinada

pelo Juiz Titular da Vara do Trabalho de origem. Nesse contexto,

imprescindível que a norma interna do Tribunal, que define os atos

passíveis de serem realizados caso não se obtenha êxito na

tentativa de conciliação no âmbito do CEJUSC, esteja alinhada com

a norma editada pelo CSJT, de caráter vinculante. De outro lado,

verificou-se que, no caso de reclamações trabalhistas propostas

mediante uso do jus postulandi, há possibilidade de que a audiência

seja designada para ocorrer no âmbito do CEJUSC. Durante a

Correição Ordinária, apurou-se que as audiências são realizadas

efetivamente sem a presença de advogado da parte, sendo

conduzidas por servidores conciliadores e supervisionadas por

magistrado. Oportuno registrar que o instituto do jus postulandi,

previsto no artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho, e

calcado no princípio do livre acesso à Justiça, insculpido no artigo

5º, XXXV, da Constituição da República, visa assegurar à parte que

não tenha condições de arcar com as despesas decorrentes da

contratação de advogado o pleno acesso à Justiça do Trabalho -

ainda que, a princípio, esteja desamparada de defesa técnica. Frise-

se, ainda, que, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174

do CSJT, nas audiências realizadas no âmbito do CEJUSC, a
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presença do advogado do reclamante é indispensável, fato que

obstaculiza a realização de audiências que envolvam reclamações

trabalhistas ajuizadas com uso do jus postulandi nos Centros de

conciliação. Durante a Correição Ordinária, verificou-se que há

situações em que o magistrado supervisor do CEJUSC de segundo

grau de jurisdição não se encontra presente no aludido órgão

durante todo o período em que há audiências em curso. Importante

salientar que a presença física do Desembargador supervisor nas

audiências de conciliação realizadas no âmbito do CEJUSC de

segundo grau é indispensável, inclusive para que o magistrado

esteja à disposição das partes e de seus procuradores, conforme

previsto no artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT. Por

derradeiro, constatou-se que o TRT8, nos termos dos artigos 5º da

Resolução n.º 26/2017 e 10 da Portaria PRESI n.º 488/2018, previu

a possibilidade de que, no âmbito dos CEJUSCs, sejam utilizados

recursos tecnológicos com a finalidade de realizar negociações,

inclusive pela via eletrônica. Nesse contexto, cumpre alertar quanto

à necessidade de que os meios tecnológicos sejam utilizados com a

observância das formalidades ínsitas aos atos processuais,

indispensável à segurança e estabilidade das relações jurídicas,

particularmente do ato que põe termo ao litígio. 6. EFETIVIDADE

DA EXECUÇÃO. A partir de informações colhidas no curso da

Correição Ordinária, constatou-se que, não obstante a criação e

regulamentação do Núcleo de Pesquisa e Informação, responsável

pelas pesquisas patrimoniais no âmbito do TRT8, por meio da

Resolução TRT8 n.º 023/2016, suas disposições atendem apenas

de forma parcial à Resolução n.º 138/2014 do CSJT. Com efeito,

não há regulamentação específica acerca dos critérios de escolha

do juiz coordenador da unidade, tampouco previsão de rotatividade

periódica. Verificou-se, outrossim, que o magistrado coordenador do

Núcleo não atua com dedicação exclusiva, visto que acumula suas

atividades com a centralização de execuções e com a jurisdição em

Vara do Trabalho – o que foi devidamente autorizado pelo Tribunal

Pleno por meio da Resolução TRT8 n.º 033/2019. Segundo

informado, além do magistrado coordenador, o referido setor conta

com 2 servidores que atuam com dedicação exclusiva e o espaço

físico se revela satisfatório ao atendimento das demandas. Noticiou-

se, ainda, que são elaborados relatórios circunstanciados sobre a

pesquisa patrimonial dos devedores investigados, disponibilizados

no sistema interno do TRT8 denominado BANEX, bem como que

foram produzidos manuais com o registro de técnicas de uso dos

sistemas de pesquisa, disponíveis a magistrados e servidores. Faz-

se necessária, portanto: a) a adequação integral da Resolução

TRT8 n.º 023/2016 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 e Informação,

notadamente no que se refere ao número e à qualificação de

servidores, à promoção de cursos voltados ao conhecimento e

aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, à

celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e à

racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da

execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos para os

magistrados e servidores lotados nas Varas do Trabalho. Destaque-

se, como modelo passível de replicação na 8ª Região, a exitosa

experiência observada durante a Correição Ordinária realizada no

TRT da 15ª Região, por meio da qual os Oficiais de Justiça foram

habilitados a utilizar as ferramentas de pesquisa patrimonial. Tais

medidas são imprescindíveis na busca da otimização das

execuções na seara da 8ª Região, importando, em médio prazo, em

impacto nos índices de execuções encerradas, resíduo de

execuções e prazo médio das execuções. Merece ênfase a

“Maratona de Pesquisa Patrimonial”, promovida pelo Núcleo de

Pesquisa e Informação e com adesão de 16 das 19 Varas do

Trabalho de Belém, ocasião em que foram concentrados esforços

na realização de pesquisas mediante uso das ferramentas

eletrônicas disponíveis, nos processos incluídos na Semana

Nacional de Execução Trabalhista, conduzindo-se uma série de

investigações patrimoniais, com cadastramento e treinamento de

servidores para uso das referidas ferramentas. Digna de destaque,

ainda, a iniciativa adotada pela Corregedoria Regional, no sentido

de integrar o juiz coordenador do Núcleo de Pesquisa e Informação

na equipe de correição, a fim de promover a capacitação de

magistrados e servidores lotados das Varas do Trabalho no uso das

ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial. No que tange à

reunião de execuções, constatou-se que a Resolução TRT8 n.º 026,

de 3 de junho de 2019, regulamentou a padronização dos

procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento

Trabalhista – PEPT e de Regime Especial de Execução Forçada –

REEF, em estrita observância ao Provimento n.º 1/2018 da

C o r r e g e d o r i a - G e r a l  d a  J u s t i ç a  d o  T r a b a l h o .  7 .

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL.  No tocante à

admissibilidade de Recursos de Revista, apurou-se que em 2017,

quando recebidos 8.549 e despachados 6.852 recursos ao TST,

havia no TRT8 um resíduo de 1.766 Recursos de Revista

pendentes de admissibilidade. Em 2018, não obstante o substancial

aumento de 22% na quantidade de decisões de admissibilidade

proferidas, o número de Recursos de Revista despachados

manteve-se abaixo do número de recursos recebidos, motivo pelo

qual o resíduo pendente aumentou para 1.847, equivalente ao 4º

menor resíduo entre Tribunais de médio porte, no período. Acerca

das providências voltadas ao incremento na quantidade de
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Recursos de Revista despachados pelo TRT8 no período, informou

o Tribunal que até novembro de 2018 havia 11 servidores

destinados à elaboração de minutas de decisão de admissibilidade

recursal. Todavia, atualmente referido quadro foi reduzido para 9

servidores, em razão da escassez de servidores no Tribunal.

Quando observados os dados preliminares de janeiro a março de

2019, constatam-se 2.691 recursos pendentes de admissibilidade -

o que evidencia a intensificação do aumento do resíduo de

Recursos de Revista no TRT8 no ano corrente. Em relação ao

prazo médio para a admissibilidade de Recursos de Revista,

constatou-se que o dado extraído do sistema e-Gestão – 13,2 dias

em 2019 - apresenta-se inconsistente, porquanto substancialmente

inferior aos anos antecedentes, apesar do mencionado resíduo

crescente. Ao se apurar o motivo para tal inconsistência, informou o

Tribunal que adota como rotina de movimentação processual no

sistema PJe a remessa dos processos das Turmas julgadoras sem

a imediata informação de conclusão dos autos à Vice-Presidência,

lançando-a apenas após análise preliminar para apuração de

eventual di l igência prévia à elaboração da decisão de

admissibilidade. Dessa forma, uma vez que o prazo médio para o

juízo de admissibilidade é contado da conclusão até a efetiva

decisão, o lapso de tempo em que os recursos aguardam o juízo de

admissibilidade não é integralmente computado no respectivo prazo

médio, fato que explica as distorções nos mencionados resultados

extraídos do sistema e-Gestão. Quanto ao exame qualitativo do

juízo de admissibilidade de Recursos de Revista, tem-se que, dos

8.360 Recursos de Revista despachados em 2018 pelo TRT8, 409

apelos foram admitidos, ainda que parcialmente, o que corresponde

a uma taxa de admissibilidade de 4,9%, abaixo da média nacional,

de 9,5%. Ademais, dos 4.860 Agravos de Instrumento julgados pelo

TST em 2018, 342 foram providos, representando uma taxa de

reforma de 7%, igualmente abaixo da média nacional, de 9%. A

constatação da baixa taxa de admissibilidade de Recursos de

Revista, associada à 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

TRT8. Mencionada conclusão é corroborada pela elevada taxa de

reforma de Recursos de Revista pelo TST, de 75,7% em 2018 -

evidência de que os recursos admitidos efetivamente têm condições

processuais de conhecimento pelo TST. De outro lado, quanto aos

procedimentos de formação de precedentes, constatou-se que, dos

22 incidentes de formação de precedentes admitidos nos dois

últimos anos, apenas 1 Incidente de Resolução de Demandas

Repetitivas - IRDR encontra-se em tramitação, instaurado em abril

de 2018. No tocante à constituição do Núcleo de Gerenciamento de

Precedentes – NUGEP do TRT8, objeto de recomendação na

Correição Ordinária anterior, constatou-se que o aludido núcleo é

composto atualmente por apenas 1 servidor, fato que denota

descompasso com a determinação contida no artigo 6º, § 4º, da

Resolução nº 235/2016 do CNJ, de 4 (quatro) servidores para a

composição do setor. Informou o TRT8, contudo, que o deficit no

quadro de servidores e a restrição orçamentária inviabilizam, por

ora, o pleno atendimento à mencionada Resolução do CNJ. 8.

PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. A partir

dos dados levantados junto ao TRT8, verificou-se que há 1.129

precatórios pendentes de pagamento, sendo 146 a vencer e 983

vencidos. Há 51 precatórios vinculados ao Estado do Pará e 504

precatórios relacionados ao Estado do Amapá. Existem 369

precatórios vinculados aos municípios paraenses e 205 precatórios

relacionados aos municípios amapaenses. Encontram-se vinculados

ao regime especial de pagamento de precatórios e apresentam

dívidas junto ao Tribunal Regional 34 entes públicos, que

apresentam 910 precatórios pendentes. De outro lado, 43 entes

públicos se mantiveram vinculados ao regime comum de

pagamento de precatórios, que apresentam 219 precatórios

pendentes. Frise-se que os seguintes entes públicos possuem as

maiores dívidas junto ao TRT8: 1º) Município de São Geraldo do

Araguaia/PA; 2º) Município de Tailândia/PA; 3º) Estado do

Amapá/AP; 4º) Município de Belém/PA; e 5º) Município de Porto de

Moz/PA. Em relação aos entes públicos que se encontram

vinculados ao regime especial de pagamento de precatórios,

verificou-se que o convênio mantido entre o TJPA e o TRT8 permite

o regular acompanhamento da situação de cada ente público

devedor, visto que os valores a serem transferidos mensalmente

são aprovados em reunião do Comitê Gestor, com a apresentação

do plano de pagamento de cada ente público, no qual constam

todas as informações referentes ao acervo e à forma de cálculo com

percentuais, valores e rateio. No entanto, em relação aos entes

públicos amapaenses, apurou-se que, durante a reunião do Comitê

Gestor, apenas são aprovados os percentuais devidos pelos entes a

cada Tribunal. Além disso, detectou-se que os repasses ocorrem

apenas uma vez ao ano, no segundo semestre, e, embora o TRT8

tenha aberto uma conta bancária para cada ente público

amapaense, a pedido do TJAP, até o ano de 2018 era repassado o

montante devido por todos os entes públicos em uma única conta

bancária, o que dificultava até mesmo a identificação individualizada

dos devedores, bem como o real beneficiário dos valores

depositados. Conquanto seja incumbência dos Tribunais de Justiça

a administração exclusiva dos recursos encaminhados pelos entes

públicos, conforme expressa previsão constitucional, mostra-se

imprescindível que o TRT8 avalie, em conjunto com o TJAP, a

possibilidade de aprimoramento das rotinas até então adotadas pelo
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Comitê Gestor, visando a elaboração de plano de pagamento de

cada ente público, consagrando mecanismos que permitam

monitorar a regularidade dos pagamentos efetuados pelos

devedores, 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. Para tal fim, podem valer-se da experiência

exitosa já existente entre o TRT8 e o TJPA, que já implementaram

eficiente rotina de trabalho conjunto. De outro lado, verificou-se que,

após o cumprimento do precatório pelo ente púbico, a tramitação

interna no âmbito do TRT8 pode durar até 6 meses, em relação aos

entes vinculados ao regime especial de pagamento, e 12 meses,

quanto àqueles que permaneceram no regime comum, para que se

alcance a efetiva disponibilidade do crédito ao beneficiário. O

Tribunal esclareceu que o prazo elastecido se deve ao fato de que a

atualização dos cálculos é realizada pelas Varas do Trabalho,

sendo que a Divisão de Precatórios necessita aguardar a

atualização dos cálculos, bem como seu registro no GPREC, para

só depois prosseguir com os procedimentos relativos aos

pagamentos. Deve-se considerar, ainda, que as Varas do Trabalho

não encaminham simultaneamente a atualização dos cálculos,

sendo que não há prazo definido para fazê-lo. Ademais, para que

não ocorra a quebra de ordem da lista de ordem cronológica, a

aludida Divisão deve aguarda a remessa de todas as atualizações

dos cálculos referentes a um mesmo executado. Em que pese tais

considerações, importante registrar que incumbe ao Tribunal adotar

medidas para que o crédito seja liberado ao credor no menor prazo

possível, em sintonia com o princípio da efetividade da jurisdição. 9.

CORREGEDORIA REGIONAL E ATUAÇÃO DA PRESIDÊNCIA

EM FUNÇÃO CORREGEDORA. No tocante à atuação da

Corregedoria Regional, importa destacar, em primeiro lugar, que os

processos de sua competência tramitam em meio físico, fora,

portanto, do PJe-JT. Segundo informações prestadas pela

Corregedoria Regional, o TRT8 não conta com normativo interno

que discipline os critérios de designação dos Juízes do Trabalho

substitutos para atuarem nas Varas do Trabalho da Região. No

particular, a Resolução n.º 45/2015 limita-se a tratar do zoneamento

dos Juízes substitutos. Não obstante, a Corregedoria Regional vem

adotando informalmente os critérios objetivos descritos no tópico 9.5

da parte descritiva da presente Ata. Conforme noticiado à CGJT no

curso da presente Correição Ordinária, os critérios objetivos

atualmente adotados na Região para a designação dos Juízes

substitutos – consolidados ao longo de três gestões da

Corregedoria Regional – tem se mostrado importante ferramenta de

gestão de processos e de pessoal. A observância sistematizada

desses critérios tem promovido uma melhor equalização da força de

trabalho nas unidades judiciárias, aliando, por exemplo, parâmetros

relacionados à movimentação processual e à antiguidade dos

magistrados, sem olvidar a previsibilidade das designações,

observando, na medida do possível, o zoneamento estabelecido na

Resolução n.º 45/2015. Pondera-se, no entanto, que, não obstante

a consolidação da conduta exitosa encampada pela Corregedoria

Regional na condução das designações dos Juízes substitutos, a

normatização interna da matéria pelo Tribunal trará maior

segurança jurídica e, portanto, respaldará a adoção dos critérios já

atualmente ut i l izados. No tocante ao cumprimento das

determinações insculpidas no Provimento n.º 3/2018 da CGJT,

noticiou-se que o Tribunal não havia tomado conhecimento da

edição do aludido Provimento, vigente desde setembro de 2018, o

que somente ocorreu com os procedimentos preparatórios para a

presente Correição Ordinária. A partir de então, já houve expedição

de ofícios à CGJT, em observância às determinações emanadas do

Provimento n.º 3/2018 da CGJT. Entretanto, examinado, por

amostragem, Processo Administrativo Disciplinar instaurado em

8/11/2018, ainda em trâmite, constatou-se a ausência da devida

comunicação à CGJT acerca de sua abertura. Em relação ao

controle dos processos em situação de “atraso reiterado”, apurou-se

a efetiva e eficiente atuação da Corregedoria Regional, cuja rotina

de cobrança – pormenorizada no tópico 9.8.1 da parte descritiva da

presente Ata – inicia-se diante da constatação de processos

conclusos para prolação de sentença com atraso superior a um dia

após exauridos os 30 dias úteis de que trata o artigo 226, inciso III,

do CPC. Prova da efetividade dos procedimentos adotados nessa

seara – conduzidos com a inestimável colaboração de magistrados

de primeiro grau e servidores – é o quantitativo atual de sentenças

com prazo vencido a prolatar, de acordo com os parâmetros fixados

no artigo 7º, VI, alínea “a”, itens 1 e 2, da Resolução n.º 155/2015

do CSJT. A propósito, em 31/5/2019, havia - distribuídos entre 5

magistrados - 95 processos conclusos há mais de 30 dias, 42

processos conclusos há mais de 60 dias e 33 processos conclusos

há mais de 90 dias, totalizando, nessa situação, 170 processos. Já

em 1º/7/2019, no curso da presente Correição Ordinária, conforme

relatório encaminhado pela Corregedoria Regional, constatou-se o

saldo global de 142 processos aguardando prolação de sentença

com prazo vencido, considerado o critério de apuração adotado na

Região. Afigura-se imprescindível, assim, que a primeira instância

mantenha firme o propósito de aperfeiçoar a celeridade na entrega

da prestação jurisdicional, sem descurar da qualidade dos

pronunciamentos judiciais. Cumpre registrar que, em 2/7/2019,

havia 76 processos distribuídos até 2016 sem prolação de sentença

de conhecimento e 22 Embargos de Declaração pendentes de

julgamento no primeiro grau, sendo a conclusão mais antiga datada
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de dezembro de 2018. Quanto à autorização para residência de

magistrados fora da sede da jurisdição, impõe-se realçar que o ato

normativo regulamentador da matéria no âmbito do TRT8 –

Resolução n.º 207/2009 –, a despeito de estipular requisitos

indispensáveis para a excepcional concessão de prerrogativa dessa

natureza, efetivamente não contempla o pressuposto erigido no

artigo 19, II, da Consolidação dos Provimentos da CGJT. Com

efeito, não há determinação, na referida Resolução, no sentido de

condicionar a autorização à permanência do Juiz na Vara do

Trabalho à satisfação pelo magistrado do requisito de encontrar-se

“à disposição das partes e advogados ou realizando audiências por,

pelo menos, três dias úteis na semana”. Conquanto não haja

atualmente – segundo noticiado – magistrados com residência fora

da sede da respectiva jurisdição, afigura-se pertinente adequar o

texto da Resolução n.º 207/2009 do TRT8 às disposições emanadas

da Consolidação dos Provimentos da CGJT, de modo a que o

Tribunal passe a adotar critério objetivo de aferição da permanência

do magistrado na sede da jurisdição no tocante a eventuais

requerimentos futuros. Insta salientar, por fim, que, no curso da

presente Correição Ordinária, tomou-se conhecimento acerca da

prática de atos processuais, por magistrados de primeiro grau,

mediante  u t i l i zação de fer ramentas tecnológ icas não

regulamentadas (aplicativo de mensagens) - o que denota a

necessidade de atuação da Corregedoria Regional no sentido de

orientar magistrados e servidores do primeiro grau quanto à correta

utilização de tais meios tecnológicos, em consonância com as

formalidades ínsitas aos atos processuais. Quanto à atuação da

Presidência em função corregedora, ou seja, perante a segunda

instância, insta salientar que, de acordo com dados extraídos do e-

Gestão, havia, em 31/5/2019, o saldo total de 51 processos

conclusos aos Relatores há mais de 180 dias, sendo o maior acervo

individual apurado de 32 processos. Observou-se que houve uma

redução de 75% em relação ao resíduo total nos gabinetes dos

Relatores em 31/3/2019. São dignos de louvor os esforços

empreendidos no âmbito do TRT8, e mais especificamente pelos

Desembargadores e seus gabinetes, em diminuir significativamente

o acervo de processos conclusos aos Relatores há mais de 180

dias. Num tal contexto, destaca-se a importância de persistir-se na

atuação diligente até aqui empreendida, de modo a evitar futuro

acúmulo de processos com prazo vencido nos gabinetes dos

Relatores. Por fim, quanto às férias dos Desembargadores, há 6

Desembargadores com períodos de férias vencidas a gozar, todos

com saldos inferiores a 120 dias, em sua grande maioria já

aprazadas para fruição em 2019. No curso da presente Correição

Ordinária, apurou-se o deferimento de suspensão do gozo de férias,

mediante ato da Presidência do TRT, fundado em decisão judicial,

sem alusão a motivos que demonstrem a necessidade do serviço.

No caso, a decisão liminar da Justiça Federal, posteriormente

confirmada em sentença, foi prolatada em novembro de 2014, no

sentido de que “o Tribunal Regional do Trabalho se abstenha de

impedir a fruição dos períodos vincendos de férias do autor,

independente do gozo dos períodos anteriores”. Sobreleva notar

que a excepcional hipótese de suspensão do gozo de férias apenas

de justifica diante da demonstração da imperiosa necessidade do

serviço, na forma do artigo 67, § 1º, da Lei Complementar n.º

35/1979. Não obstante, o magistrado conta com resíduos de férias

vencidas a partir de 2015, totalizando 98 dias de saldo. Constatou-

se, ainda a esse respeito, o deferimento administrativo de

suspensão da fruição de férias referentes ao exercício de 2018,

invocando a liminar deferida nos autos da ação em trâmite na

Justiça Federal, cujo número do processo encontra-se identificado

no tópico 9.14 da parte descritiva da presente Ata. 10. POLÍTICAS

AFIRMATIVAS .  No que se refere às ações af irmativas

empreendidas pelo TRT8, destaca-se o projeto social denominado

“Padrinho-Cidadão”, a partir do qual alunos de escolas públicas de

14 a 21 anos são apadr inhados por  voluntár ios para

acompanhamento nos estudos, desenvolvimento de atividades

profissionalizantes, esportivas e culturais, além de promoção da

conscientização acerca do combate ao trabalho infantil. O projeto é

desenvolvido mediante ampla rede de parcerias, a exemplo da

comunidade acadêmica local, entidades profissionalizantes,

Secretarias de Estado, além de empresários e associações locais

interessadas, com o objetivo de formar na região uma consciência a

respeito da proteção da infância e importância da aprendizagem

como instrumento de transformação social, atingindo atualmente

3.500 jovens de baixa renda em 25 bairros da região metropolitana

de Belém. Nesse mesmo sentido de política afirmativa por meio do

trabalho, oportuno registrar o Programa Jovem Aprendiz do TRT8,

em execução desde 2013, mediante o qual são oferecidas

oportunidades de aprendizagem no Tribunal a adolescentes

carentes. Os 10 aprendizes beneficiados atualmente, oriundos em

parte do programa “Padrinho-Cidadão” e acompanhados por

instituição profissionalizante, são contratados para funções de apoio

administrativo no Tribunal, desenvolvidas em paralelo ao

acompanhamento das atividades regulares da educação básica. As

referidas iniciativas de formação pessoal e profissional são

merecedoras de destacados elogios, na medida em que, além do

aprimoramento cultural e da sensibilização quanto à mensagem de

combate ao trabalho infantil, promovem o desenvolvimento de

habilidades essenciais à inserção dos adolescentes no mercado de

trabalho, materializando oportunidades de qualificação e de

exercício da cidadania em favor de jovens em situação de
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vulnerabilidade social. No tocante às ações afirmativas voltadas ao

âmbito interno do Tribunal, a relevância do debate acerca do

combate à discriminação e do reconhecimento da diversidade no

trabalho conduz à necessidade de promoção de política no sentido

da igualdade de oportunidades para homens e mulheres. A

propósito, quando examinada a distribuição de gênero nas funções

de direção e assessoramento dos setores do TRT8, não obstante os

bons resultados observados nos Gabinetes de Desembargadores e

na área administrativa, constatou-se que apenas 27% dos cargos

comissionados nas Varas do Trabalho da 8ª Região têm ocupação

feminina, apesar do quadro de servidores com 41% de mulheres.

Faz-se oportuna, dessa forma, a manutenção de iniciativas de

valorização da diversidade e igualdade de gênero, tal como

preconiza a Resolução n.º 255/2018 do CNJ, instituidora da Política

Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no

Poder Judiciário, especialmente por meio de 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, em que pese a iniciativa

do Tribunal de instituir Comissão de Acessibilidade e Inclusão, a

promoção de capacitação quanto ao tema e o emprego de amplos

recursos de acessibilidade no portal do TRT8 na internet, observa-

se o atendimento apenas parcial à Resolução n.º 230/2016 do CNJ,

porquanto ainda não implementadas as devidas adaptações em

todos os edifícios que integram o Tribunal. A título de exemplo,

citam-se as pendências de adequação de sanitários, reserva de

vagas e instalação de sinalização tátil nos imóveis onde funcionam

os Anexos II, III e IV da Sede do TRT8 e nos edifícios em que

localizadas as Varas do Trabalho de Tucuruí e Redenção. Ante o

exposto, não obstante os esforços empreendidos, verifica-se a

necessidade do efetivo acompanhamento da execução de metas

anuais pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão, mormente

quanto à adaptação de barreiras físicas ainda existentes nas

instalações do Tribunal.

III – RECOMENDAÇÕES:

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL:

1. Considerando a norma expressa do parágrafo único, parte final,

do artigo 2º da Resolução n.º 71/2009 do CNJ, bem como a

realização de plantão no Tribunal apenas nos dias em que não há

expediente forense, recomenda-se adequar, o mais breve possível,

a Resolução n.º 347/2009 do TRT8 às determinações do CNJ, a fim

de que passe a prever também a divulgação do nome do

magistrado plantonista, até, no máximo, 5 dias antes do plantão,

bem assim a contemplar o regime de plantão também nos dias

úteis, antes ou após o expediente normal;

2. Considerando o teor da Resolução n.º 221/2016 do CNJ,

recomenda-se instituir, mediante devida previsão regimental, o

Comitê de Gestão Participativa, inclusive com o aproveitamento, se

for o caso, de estruturas administrativas assemelhadas já

existentes, a critério do Tribunal;

3. Considerando que o artigo 4º, XIII, da Resolução n.º 26/2017, ao

prever as atribuições do NUPEMEC, confere a tal órgão

competência para organizar e dirigir os trabalhos do CEJUSC de

segundo grau, recomenda-se adequar a norma interna do Tribunal

para que o NUPEMEC passe a atuar estritamente como órgão de

planejamento, conforme definido no aludido dispositivo da

Resolução n.º 174/2016 do CSJT;

4. Considerando a necessidade de guardar observância ao princípio

do juiz natural, bem como ao determinado no artigo 7º, § 10, da

Resolução n.º 174/2016 do CSJT, que expressamente determina

que o magistrado que atua 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 disposto no

artigo 10, II e IV, da Resolução n.º 26/2017, que disciplina a

competência dos magistrados em atuação nos CEJUSCs, bem

como os atos passíveis de serem realizados caso não se obtenha

êxito na tentativa de conciliação, com a norma editada pelo CSJT,

de caráter vinculante;

5. Considerando que a Resolução TRT8 n.º 023/2016, por meio da

qual se instituiu e regulamentou o Núcleo de Pesquisa e

Informação, não atende integralmente à normatização expedida

pelo CSJT, recomenda-se a adoção das medidas necessárias ao

debate e aprovação de ato normativo que adeque integralmente o

regramento interno 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;

6. Considerando que (a) atualmente o Tribunal não conta com

normativo interno que discipline os critérios de designação dos

Juízes do Trabalho substitutos para atuarem nas Varas do Trabalho

da Região, na medida em que a Resolução n.º 45/2015 limita-se a

tratar do zoneamento dos Juízes substitutos; e (b) que a

Corregedoria Regional já vem adotando, com sucesso, critérios

objetivos para tal finalidade, descritos no tópico 9.5 da parte

descritiva da presente Ata, recomenda-se regulamentar a

designação de Juízes substitutos nas Varas do Trabalho,

contemplando, se for o caso, os critérios objetivos já informalmente

adotados pela Corregedoria Regional;

7. Considerando a imperiosa necessidade de observância das

determinações insculpidas no Provimento n.º 3/2018 da CGJT,

recomenda-se o cumprimento da formalidade descrita no referido

Provimento, seja em relação aos casos em andamento, seja no

tocante a casos futuros envolvendo procedimentos prévios de
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apuração e processos administrativos disciplinares em face de

magistrados de primeiro e segundo graus;

8. Considerando que a Resolução n.º 207/2009 do TRT8, que

regulamenta a autorização para residência de magistrados fora da

sede da jurisdição, não contempla o pressuposto erigido no artigo

19, II, da Consolidação dos Provimentos da CGJT, no sentido de

condicionar a autorização à permanência do Juiz na Vara do

Trabalho à satisfação do requisito de encontrar-se o magistrado “à

disposição das partes e advogados ou realizando audiências por,

pelo menos, três dias úteis na semana”, recomenda-se adequar o

seu texto às disposições emanadas da Consolidação dos

Provimentos da CGJT, velando por seu estrito cumprimento.

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA:

1. Considerando a necessidade de padronizar e controlar os

critérios para o cadastramento e para a designação de peritos e

órgãos técnicos ou científicos, recomenda-se a adoção de medidas

necessárias à regulamentação, no âmbito do TRT8, dos requisitos e

procedimentos para o cadastramento e designação de peritos e

órgãos técnicos ou científicos, nos termos previstos na Resolução

n.º 233/2016 do CNJ, com especial atenção à fixação de critério

equitativo e objetivo para os casos de nomeação de peritos de

confiança do Juízo, nos moldes do artigo 9º, § 2º, da referida

resolução. Recomenda-se, ainda, a adoção de medidas

necessárias à implementação, no âmbito do Tribunal, do Cadastro

Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos, destinado ao

gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de

perícia ou exame técnico nos processos judiciais, nos termos do

disposto na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, sem prejuízo da

continuidade dos esforços para implementação do Cadastro

Nacional de Peritos;

2. Considerando que o artigo 5º, III, da Resolução n.º 227/2016 do

CNJ, taxativamente limita a 30% (e, em casos excepcionais, 50%) o

número de servidores da unidade em regime de teletrabalho, bem

como a ausência de previsão para exclusões da regra erigida no

aludido dispositivo, o que obsta reputar excluídas da legislação

quaisquer categorias de servidores, recomenda-se observar

estritamente o referido regramento no exame dos pedidos de

autorização para o regime de teletrabalho, inclusive na hipótese

excepcional de concessão de autorização específica para

extrapolação de tal limite;

3. 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; e considerando a detecção de inconsistências de dados

no que diz respeito às fases de liquidação e execução, recomenda-

se que se envidem esforços no sentido de promover a qualificação

de magistrados e de servidores lotados nas Varas do Trabalho, bem

como 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 se

reúna mensalmente para proceder a criterioso exame e eficaz

saneamento de eventuais dados equivocados e remessas

rejeitadas, com efetivo registro e disponibilização das respectivas

atas por meio do software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato

n.º 7/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho;

4. Considerando a existência de Varas do Trabalho com média

inferior a 600 processos recebidos por ano no último triênio,

recomenda-se avaliar a viabilidade de transferência das referidas

unidades para municípios de maior movimentação processual,

conforme diretrizes do artigo 8º da Resolução n.º 63/2010 do CSJT;

5. Considerando que entre os processos selecionados pelas Varas

do Trabalho para serem encaminhados ao CEJUSC, por vezes

também são remetidos feitos em que figuram como parte entes

públicos, nos quais, em regra, não se vislumbra a possibilidade de

acordo, recomenda-se aperfeiçoar as rotinas empregadas no

processo de triagem, bem como os critérios adotados para a

seleção dos feitos a serem encaminhados aos Centros de

Conciliação, em observância ao disposto no artigo 1º, cabeça e

parágrafos 1º e 2º, da Recomendação n. 1/2019 da Corregedoria-

Geral da Justiça do Trabalho;

6. Considerando a possibilidade de designação de audiências de

conciliação no âmbito do CEJUSC de segundo grau de jurisdição

em processos pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior

do Trabalho, recomenda-se orientar o CEJUSC de segundo grau

quanto à necessidade de observância do regramento previsto nos

artigos 1º, § 2º, II, e 2º-B, cabeça, e parágrafo único, do Ato

Conjunto CSJT.GP.CGJT n.º 1/2018, com as alterações

introduzidas pelo Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n.º 2/2019;

7. Considerando que, em determinadas situações, os feitos são

encaminhados aos CEJUSCs, via sistema, sem qualquer registro,

deixando à margem dos autos do processo a comprovação dos

trâmites da rotina empregada, recomenda-se orientar as unidades

jurisdicionais para que registrem nos autos, por certidão ou

despacho, a sua remessa ao CEJUSC, de modo a demonstrar a

anuência da unidade jurisdicional de origem, em estrita observância

ao princípio do devido processo legal;

8. Considerando o disposto no artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174

do CSJT, que define ser indispensável a presença do advogado do

reclamante nas audiências realizadas no âmbito do CEJUSC, bem
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assim a possibilidade de designação de audiência que envolva

reclamações trabalhistas propostas mediante uso do jus postulandi

para que ocorra no âmbito dos CEJUSCs, recomenda-se que,

nessas hipóteses, as audiências sejam realizadas nas Varas do

Trabalho, diante da impossibilidade de que ocorram no âmbito do

CEJUSC sem a presença do advogado do reclamante, nos termos

da norma emanada do CSJT, de caráter vinculante;

9. Considerando que a presença física do magistrado nas

audiências de conciliação, realizadas no âmbito do CEJUSC, é

indispensável, ainda que esteja atuando como supervisor da

atividade dos conciliadores, conforme previsto no artigo 6º, § 1º, da

Resolução n.º 174/2016 do CSJT, recomenda-se  que o

Desembargador designado para atuar na condição de supervisor

permaneça no âmbito do CEJUSC de segundo grau durante todo o

período de realização das audiências;

10. Considerando as dificuldades detectadas para o pleno

funcionamento do Núcleo de Pesquisa e Informação no âmbito do

TRT8, recomenda-se a realização de estudo a fim de identificar

possíveis melhorias no referido Núcleo, notadamente no que se

refere ao número e à qualificação de servidores, especialmente

Oficiais de Justiça, à promoção de cursos voltados ao conhecimento

e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, à

celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e à

racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da

execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos para os

magistrados e servidores lotados nas Varas do Trabalho;

11. Considerando que, a despeito do incremento de 22% no número

de Recursos de Revista despachados ao TST em 2018, ainda se

observa no TRT8 um resíduo de 2.691 recursos pendentes de

admissibilidade, recomenda-se a intensificação dos esforços no

sentido de debelar o resíduo de Recursos de Revista pendentes de

juízo de admissibilidade no Tribunal;

12. Considerando as inconsistências nos dados extraídos do

Sistema e-Gestão em relação ao prazo médio para o juízo de

admissibilidade dos Recursos de Revista, recomenda-se a

adequação da rotina de movimentação processual no Sistema PJe,

com a imediata conclusão dos autos à Vice-Presidência para a

decisão de admissibilidade de Recurso de Revista, de modo a evitar

etapas processuais não computadas nos resultados do Tribunal;

13. Considerando que o convênio mantido entre o TRT8 e o TJAP

não permite o regular acompanhamento da situação de cada ente

público devedor, bem assim que o Tribunal Regional não dispõe de

informações próprias quanto aos valores depositados mensalmente

pelos entes públicos vinculados ao regime especial, tampouco em

relação aos repasses a cargo do TJAP, recomenda-se aprimorar,

em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, as

rotinas até então adotadas pelo Comitê Gestor, visando a

elaboração de plano de pagamento de cada ente público, do qual

constem todas as informações referentes ao valor total devido e a

forma de cálculo com percentuais, valores e rateio, consagrando

mecanismos que permitam monitorar a regularidade dos

pagamentos efetuados pelos devedores, bem como dos repasses a

cargo do Tribunal de Justiça;

14. Considerando que, após o cumprimento do precatório pelo ente

púbico, o Tribunal despende extenso prazo na tramitação interna

até a efetiva disponibilização do crédito ao beneficiário, recomenda

-se adotar medidas para que o credor receba o valor que lhe é

devido no menor prazo possível, em sintonia com o princípio da

efetividade da jurisdição;

15. Considerando (a) o teor da decisão proferida no âmbito da

Justiça Federal, em novembro de 2014, no sentido de que “o

Tribunal Regional do Trabalho se abstenha de impedir a fruição dos

períodos vincendos de férias do autor, independente do gozo dos

períodos anteriores”; (b) que o provimento judicial prolatado na

referida ação respalda-se na imprescindibilidade da recomposição

do desgaste físico ocasionado pela sobrecarga de trabalho,

buscando assegurar, assim, a higidez física e mental do magistrado;

e (c) que, atualmente, Sua Ex.a conta com resíduos de férias

vencidas a partir de 2015, recomenda-se que se abstenha de

autorizar a suspensão do gozo de férias sem a devida

demonstração da imperiosa necessidade do serviço (único critério

apto a justificar tal medida, na forma do artigo 67, § 1º, da Lei

Complementar n.º 35/1979), em estrita observância aos termos da

já aludida decisão da Justiça Federal;

16. 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, recomenda-

se a manutenção dos esforços no sentido de construir política

permanente de promoção de igualdade de oportunidades, inclusive

mediante a adoção de medidas efetivas que viabilizem o acesso à

formação, o estímulo à participação e o aproveitamento dos talentos

das servidoras, com especial atenção às oportunidades nas Varas

do Trabalho da 8ª Região;

17. Considerando que, não obstante o desenvolvimento de

atividades de capacitação e o emprego de recursos de

acessibilidade no portal do TRT8 na internet, ainda se observa o

atendimento apenas parcial da Resolução n.º 230/2016 do CNJ no

tocante à acessibilidade às instalações do Tribunal, recomenda-se

o acompanhamento da execução de metas anuais por parte da

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a fim de, na

medida da disponibilidade orçamentária, promover as adequações

pendentes nas instalações físicas do Tribunal.
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RECOMENDAÇÃO À PRESIDÊNCIA E À CORREGEDORIA

REGIONAL:Considerando os auspiciosos resultados alcançados

nas primeira e segunda instâncias, respectivamente, em relação à

evolução do quantitativo global de processos em situação de atraso

reiterado na prolação de sentenças e de processos conclusos aos

gabinetes dos Relatores há mais de 180 dias, recomenda-se

manter os esforços conjuntos até aqui empreendidos com as

unidades judiciárias de primeiro e segundo graus, de modo a velar

pela permanência do grau de excelência da prestação jurisdicional e

evitar futuro acúmulo de processos com prazo vencido.

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 no 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 no primeiro grau de jurisdição, o prazo médio de

duração dos processos na fase de conhecimento apresentou

substancial elastecimento quanto ao período compreendido entre a

realização da primeira audiência e o encerramento da fase

instrutória, recomenda-se a intensificação dos esforços no sentido

de obter a redução do tempo médio de tramitação processual nas

Varas do Trabalho da 8ª Região, com especial atenção ao prazo

para o encerramento da instrução;

3. Considerando a possibilidade de incrementar os índices relativos

à execução na Região, 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

do TRT;

4. Considerando a informação de que significativa parcela das

execuções encerradas encontra-se identificada como “outras

extinções” e de que, dentre elas, constatou-se, por amostragem, a

existência de sentenças que fizeram incidir a prescrição

intercorrente, recomenda-se alertar os magistrados para os termos

do artigo 2º da Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da

Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, de modo a garantir segurança jurídica aos jurisdicionados;

5. Considerando que foi identificada a extinção de execuções em

decorrência de expedição de certidão de crédito em favor do

exequente, bem como em face da reunião de execuções, mantendo

-se em trâmite apenas o processo piloto, recomenda-se determinar

aos magistrados a observância dos termos do artigo 86 da

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, no sentido de que a extinção da execução se dá pela

verificação de uma das hipóteses contempladas nos incisos II, III e

IV do artigo 924 do Código de Processo Civil, bem como dos termos

do Provimento n.º 01/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho, que, ao normatizar a reunião de execuções, prevê a

suspensão das execuções em curso nas unidades de origem, com

prosseguimento do processo piloto;

6. Considerando a elaboração de despachos no âmbito das Varas

do Trabalho, com a finalidade de designar audiências nos CEJUSCs

envolvendo ações coletivas, em que há expressa previsão para que

não seja notificado o Ministério Público do Trabalho, bem como o

disposto no artigo 92 da Lei n.º 8.078/90, segundo o qual o MPT

obrigatoriamente deve atuar nas ações coletivas, seja como parte

ou como fiscal da lei, recomenda-se orientar os magistrados para

que observem a determinação contida no aludido dispositivo;

7. Considerando que norma interna do TRT8 prevê a possibilidade

de que, no âmbito dos CEJUSCs, sejam utilizados recursos

tecnológicos com a finalidade de realizar mediação, inclusive pela

via eletrônica, e considerando, ainda, a notícia da prática de atos

processuais no âmbito de Varas do Trabalho mediante utilização de

ferramentas tecnológicas não regulamentadas (aplicativo de

mensagens), recomenda-se orientar magistrados e servidores

quanto à necessidade de assegurar que a utilização de tais meios

tecnológicos, quando cabível e justificada pela ausência de outros

meios para a prática do ato, se dê em observância das formalidades

ínsitas aos atos processuais, indispensáveis à segurança e

estabilidade das relações jurídicas, seja no âmbito dos CEJUSCs ou

das Varas do Trabalho;

8. Considerando que, no âmbito do TRT8, os processos de

competência da Corregedoria Regional tramitam em autos físicos,

recomenda-se que implemente a sua tramitação eletrônica, por

meio do PJe-JT, valendo-se, inclusive, do compartilhamento de

informações com as Corregedorias Regionais que já utilizam o

referido sistema.

IV - REGISTROS:

Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo.

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a Presidente do

Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Desembargadora

Pastora do Socorro Teixe i ra Leal ,  a  Vice-Pres idente,

Desembargadora Mary Anne Acatauassú Camelier Medrado, a

Corregedora Regional, Desembargadora Graziela Leite Colares, e o

Ouvidor, Desembargador Julianes Moraes das Chagas, bem como

os Desembargadores Vicente José Malheiros da Fonseca, Rosita

de Nazaré Sidrim Nassar, Georgenor de Sousa Franco Filho, José
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Edílsimo Eliziário Bentes, Francisca Oliveira Formigosa, Francisco

Sérgio Silva Rocha, Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, Alda Maria

de Pinho Couto, Marcus Augusto Losada Maia, Mário Leite Soares,

Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, Luis José de Jesus Ribeiro,

Diretor da EJUD8, Walter Roberto Paro, Gestor Regional do

Programa “Trabalho Seguro”, Ida Selene Duarte Sirotheau Correa

Braga, Maria Zuíla Lima Dutra, Gestora Regional do Programa de

Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, e Paulo

Isan Coimbra da Silva Júnior; os Juízes Raimundo Itamar Lemos

Fernandes Júnior, Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro,

Océlio de Jesus Carneiro de Morais, Vice-Diretor da EJUD, Paulo

Henrique Silva Ázar, membro do Conselho Consultivo e de

Programas da EJUD, Paula Maria Pereira Soares, Maria de Nazaré

Medeiros Rocha, Vanilza de Souza Malcher, Gestora Regional do

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à

Aprendizagem, Erika Moreira Bechara e Roberta de Oliveira Santos,

respectivamente Coordenadora e Coordenadora Suplente do

CEJUSC-JT – Belém, Vanilson Rodrigues Fernandes, Deodoro

José de Carvalho Tavares, Juiz Coordenador do Núcleo de

Pesquisa Patrimonial, o Presidente da Associação dos Magistrados

da Justiça do Trabalho da 8ª Região – Pará e Amapá – AMATRA

VIII –, Pedro Tourinho Tupinambá, acompanhado da Diretora de

Direitos Humanos e Cidadania, Juíza Elinay Almeida Ferreira de

Melo; a Procuradora-Chefe do Ministério Público do Trabalho no

Pará e Amapá, Cíntia Nazaré Pantoja Leão, acompanhada dos

Procuradores do Trabalho Allan de Miranda Bruno, Rejane de

Barros Meirelles Alves e Sandoval Alves da Silva; o Procurador-

Chefe da Procuradoria da União no Pará – AGU-PA -, Leonardo de

Oliveira Sirotheau; o Presidente da Ordem dos Advogados do

Brasil, Seção Pará – OAB/PA -, Alberto Antônio de Albuquerque

Campos, acompanhado do Secretário-Geral, Eduardo Imbiriba de

Castro, do Secretário-Geral Adjunto e Corregedor, Antônio Cândido

Barra Monteiro de Britto, do Diretor Tesoureiro, André Luiz Pinheiro,

do Conselheiro Federal Jader Kahwage David, dos Conselheiros

Seccionais Ana Ialis Baretta, Claudiovany Gonçalves Teixeira, João

Carlos Batista e Lorena Mamede Napoleão Alvarez; o Presidente da

Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado do Pará – ATEP

-, Daniel Rodrigues Cruz, acompanhado do Vice-Presidente,

Evandro Costa Antunes, dos Secretários Mário Paiva e Sérgio Leite,

dos Tesoureiros Renato Coutinho e Robert Encarnação, da Diretora

Social Carla Zalouth, da Diretora de Comunicação Mary Cohen e

das representantes da ABRAT Sílvia Mourão e Paula Frassinetti; A

Coordenadora-Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder

Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá – SINDJUF – PA-

AP -, Nilce Loureiro Figueira, acompanhada da Coordenadora de

Assuntos Jurídicos, Maria Adélia Mercês de Oliveira, dos

Coordenadores de Finanças e Patrimônio, Severino Portilho Vilhena

e José de Ribamar França Silva, e da Assessora Jurídica Lara

Castanheira Iglezias Dias; os servidores Liliane Calixto, Chefe da

Divisão de Execução, Mandados, Pesquisa e Leilão, e Marco

Aurélio Fidélis Rêgo, Diretor da Secretaria de Tecnologia da

Informação e Secretário do Comitê de Governança de TIC. No

curso das audiências, foram discutidos assuntos diversos,

relacionados ao funcionamento do TRT8 no primeiro e segundo

graus, inclusive quanto à sua estrutura e qualidade da prestação

jurisdicional. Durante a reunião com o Presidente da AMATRA VIII e

magistrados de primeiro grau, destacaram-se os seguintes pontos:

i) remoções internas de magistrados; ii) promoções de Juízes

substitutos; iii) promoção para o cargo vago de Desembargador,

atualmente sob exame no CNJ; iv) implantação da Resolução n.º

219 do CNJ no âmbito do TRT8; v) recente nomeação de 12 Juízes

substitutos para a Região, oriundos do Concurso Nacional da

Magistratura; vi) instauração de processo administrativo disciplinar

em face de magistrada de primeiro grau, relacionado à utilização de

procedimentos de pesquisa patrimonial; vii) consolidação da cultura

de sentenças líquidas na 8ª Região. O Corregedor-Geral reuniu-se

com as gestoras regionais do Programa de Combate ao Trabalho

Infantil e Estímulo à Aprendizagem, oportunidade em que foram

debatidas estratégias e ações interinstitucionais voltadas ao

engajamento no combate ao trabalho infantil. Foram destacadas as

seguintes ações: (i) projeto social Padrinho-Cidadão e seus

desdobramentos, desenvolvido mediante ampla rede de parcerias, a

exemplo da ação de incentivo ao primeiro emprego denominada

"Elo da Solidariedade Empresarial em Prol da Adolescência”, do

Projeto de incentivo à leitura “Armário-Coruja” e dos projetos

culturais de extensão universitária “Cineclube” e “Conhecer Belém”;

(ii)programa Jovens Aprendizes, em execução desde 2013, a partir

do qual são disponibilizadas atualmente 10 vagas de aprendizagem

no Tribunal; (iii) idealização do projeto “Nos Rios do Marajó -

Navegar para proteger e empreender”, de capacitação profissional e

conscientização acerca do combate ao trabalho infantil no interior

do estado do Pará.O Corregedor-Geral teve a oportunidade de

conhecer no Tribunal espaço próprio para apresentação das ações

do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

Aprendizagem, destinado a exposições, reuniões e atendimento

comunitário. O Corregedor reuniu-se com os gestores do Programa

Trabalho Seguro, ocasião em que foram discutidos os problemas

enfrentados na região, com destaque para os setores econômicos

em que se observa maior concentração de acidentes. Os gestores

expuseram as ações voltadas à conscientização acerca da saúde e

segurança do trabalhador, tendo sido apresentadas propostas de

ações coordenadas com o Programa de Combate ao Trabalho
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Infantil e Estímulo à Aprendizagem e ampliação de parcerias

institucionais para expansão das ações do programa. Abordou-se,

ainda, a implementação de estratégias internas para adoção de

medidas de prevenção quanto à saúde de magistrados e servidores

no Tribunal. Foram destacadas as seguintes medidas: (i) aplicativo

de celular SIMVIDA, voltado a mapear incidentes e situações

irregulares a partir de denúncias de usuários; e (ii) campanha Abril

Verde, com ampla divulgação da temática atinente à saúde e

segurança do trabalhador, oportunidade em que foi realizado

também o Encontro de Responsabilidade Social do TRT8, com

participação do público interno e externo.Estiveram em audiência

com o Ministro Corregedor a Procuradora-Chefe do Ministério

Público do Trabalho no Pará e Procuradores do Trabalho. No curso

da audiência, foram abordados os seguintes temas: i) atuação do

MPT na 8ª Região e dificuldades de deslocamento de seus

membros, em face da extensão do estado do Pará, agravadas em

virtude de restrições orçamentárias; ii) implementação de sistema

de videoconferência nas unidades judiciárias de primeiro grau,

como forma de facilitar a participação dos Procuradores do Trabalho

nas audiências; iii) ausência de estrutura física adequada nas Varas

do Trabalho para viabilizar o assento do membro do MPT à direita

do magistrado nas salas de audiência; iv) aspectos relacionados à

submissão de ações coletivas ao CEJUSC; v) disponibilização de

vagas de garagem no prédio em que se situam as Varas do

Trabalho de Belém, como forma de amenizar o sentimento de

insegurança generalizada dos Procuradores do Trabalho, em

decorrência da violência urbana; e vi) a preocupação institucional

com a tendência de atomização das tutelas coletivas na Região. O

Corregedor-Geral recebeu o Procurador-Chefe da Procuradoria da

União no Pará – AGU/PA. Na oportunidade, foram abordadas

questões concernentes à intimação de membros da Procuradoria

para comparecer a audiências referentes a processos judiciais que

versam temas exclusivamente de direito. Destacaram-se, também,

os seguintes pontos: i) eventual violação a prerrogativas

institucionais – perpetrada por magistrados de primeiro grau –, no

tocante à definição das atribuições da Procuradoria da União e da

Procuradoria da Fazenda Nacional; ii) atrasos na realização de

audiências em Varas do Trabalho; e (iii) questões relacionadas às

intimações dos Procuradores da União por meio do PJe-JT e à

implementação de sistema de videoconferência nas Varas do

Trabalho. O Corregedor-Geral recebeu dirigentes da Ordem dos

Advogados do Brasil – Seção Pará – OAB/PA, que reportaram

questionamentos da categoria em relação aos seguintes assuntos:

i) dificuldades enfrentadas junto à Caixa Econômica Federal e

Banco do Brasil para o levantamento de alvarás judiciais na Região;

ii) ameaça de extinção de Varas do Trabalho com baixa

movimentação processual, a impactar negativamente o acesso à

Justiça do Trabalho na 8ª Região, mormente considerando a

extensão do estado do Pará e as consequentes dificuldades de

deslocamento; iii) atrasos na marcação de audiências de instrução,

na prolação de sentenças e no julgamento de embargos de

declaração, atribuídos à conduta de magistrados que atuam em

determinadas Varas do Trabalho de Belém; iv) atuação do CEJUSC

na Região e possibilidade de triagem prévia de processos judiciais

antes da remessa ao “Quintal da Conciliação”, como meio de evitar

retardamentos desnecessários na tramitação dos feitos; v) atuação

de magistrados de primeiro grau no tocante à instauração do

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e seus

desdobramentos; vi) inexistência de unidade judiciária responsável

pela centralização de processos em fase de execução; vii)

necessidade de padronização de procedimentos nas execuções; e

viii) questões pontuais relacionadas à inversão de pauta nas

sessões de julgamento e a eventuais prejuízos causados às

sustentações orais. O Ministro Corregedor-Geral recebeu o

Presidente e membros da Associação dos Advogados Trabalhistas

do Estado do Pará – ATEP. Na oportunidade, mereceram destaque

a boa interlocução entre a Associação e a atual administração do

Tribunal, tendo sido abordados os seguintes temas: i) centralização

de execuções; ii) críticas à atuação do CEJUSC de primeiro grau; iii)

possibilidade de divulgação on-line das sessões de julgamento, no

segundo grau, como forma de promover maior transparência e

facilitar o acompanhamento das sessões pela comunidade jurídica;

iv) dificuldades no levantamento de alvarás judiciais; v) necessidade

de cooperação ent re  os  órgãos do Poder  Jud ic iár io ,

especificamente no tocante à divulgação das empresas em

processo de recuperação judicial; vi) responsabilidade institucional

do Tribunal, relativamente à necessidade de observância à

jurisprudência pacífica do TST; e vii) repercussões do jus postulandi

na Justiça do Trabalho, mormente após a reforma trabalhista. O

Corregedor-Geral recebeu a Coordenadora-Geral, a Assessora

Jurídica e membros do Sindicato dos Trabalhadores do Poder

Judiciário Federal dos Estados do Pará e Amapá – SINDJUF-

PA/AP. Na ocasião, foram apresentadas reinvindicações quanto à

disponibilização de acesso externo ao ambiente virtual em que

tramitam os processos eletrônicos relativos a procedimentos

administrativos disciplinares em face de servidores, bem assim em

relação à autorização, pela Presidência, para a afixação de

informativos de interesse dos servidores em local apropriado na

sede do Tribunal. Os representantes do Sindicato demonstraram

preocupação em relação ao adoecimento de servidores em face do

acometimento de LER/DORT e teceram comentários sobre

processos administrativos disciplinares em face de servidores,
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atualmente em curso no Tribunal. O Ministro Corregedor-Geral

recebeu, ainda, os membros do Comitê de Governança Tecnológica

da Informação e Comunicação e do Comitê Gestor Regional do

PJe, que apresentaram as ações implementadas pelo Tribunal na

área de execução trabalhista, em cumprimento às recomendações

expedidas em Ata na última Correição Ordinária realizada no TRT8.

Reuniram-se com o Corregedor-Geral os Desembargadores

integrantes das quatro Turmas que compõem a segunda instância.

Na oportunidade, foram abordadas diversas questões institucionais,

a exemplo dos impactos da reforma trabalhista na Região e em

nível nacional, a formação dos magistrados recém-ingressos no

Tribunal, aprovados no Concurso Nacional da Magistratura, a

responsabilidade institucional do Tribunal frente à jurisprudência

pacífica do TST e o deficit de servidores nos gabinetes dos

Desembargadores. O CEJUSC-JT – 1º e 2º Graus – recebeu a

visita do Corregedor-Geral, momento em que lhe foram

apresentadas as instalações físicas, os projetos desenvolvidos e

implantados na unidade, a rotina de audiências, os procedimentos e

as formas de submissão dos processos à tentativa de conciliação. O

Ministro Corregedor enfatizou 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 a imprescindibilidade da observância do princípio do juiz

natural e de que os referidos Centros não estejam voltados apenas

ao objetivo de incrementar o número de acordos, mas atentem à

qualidade das conciliações, a fim de produzir resultados

satisfatórios para ambas as partes. Em visita à EJUD8, o

Corregedor-Geral conheceu as novas instalações físicas e as

equipes de trabalho e de coordenação. Foram apresentadas as

propostas pedagógicas, bem como a programação de cursos e

eventos realizados no primeiro semestre e as perspectivas para o

segundo semestre de 2019. Entre os diversos assuntos abordados,

destacam-se a adoção de estratégias no intuito de despertar o

interesse de magistrados na participação em cursos e eventos

realizados pela Escola Judicial e a preocupação da Diretoria com a

adoção de medidas destinadas a estimular o amadurecimento

profissional e humano dos magistrados. O Corregedor-Geral visitou

a sala de sessões da 3ª Turma do Tribunal, momento em que

acompanhou a sessão de julgamento, e esteve presente nos

estúdios da TV Liberal, afiliada à Rede Globo, onde concedeu

entrevista ao programa jornalístico “Bom Dia Pará”.

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 8ª Região, nas pessoas dos Excelentíssimos Desembargadores

Pastora do Socorro Teixeira Leal, Presidente do Tribunal Regional

do Trabalho da 8ª Região, Mary Anne Acatauassú Camelier

Medrado, Vice-Presidente, Graziela Leite Colares, Corregedora

Regional, e Julianes Moraes das Chagas, Ouvidor; Aos

Excelentíssimos Juízes do Trabalho da 8ª Região, nas pessoas de

Pedro Tourinho Tupinambá, Presidente da Associação dos

Magistrados da Justiça do Trabalho da 8ª Região – Pará e Amapá –

AMATRA VIII; Aos Procuradores do Ministério Público do Trabalho

no Pará e Amapá, na pessoa de Cíntia Nazaré Pantoja Leão,

Procuradora-Chefe; aos servidores, nas pessoas de Álvaro José da

Silva Rôlo, Diretor-Geral, Márcia Martins Corrêa, Secretária-Geral

da Presidência, Narlicelma Sobral Ramos, Secretária-Geral

Judiciária, Marco Aurélio Fidélis Rêgo, Diretor da Secretaria de

Tecnologia da Informação, Regina Uchôa de Azevedo, Diretora da

Secretaria Administrativa, Helaine Carvalho, Diretora da Secretaria

de Gestão de Pessoas, Paulo Sandro Lopes da Gama Alves,

Secretário da Corregedoria Regional, Jonathas Matos Soares,

Chefe de Gabinete da Corregedoria Regional, Daniela Chamma

Farias de Souza, Chefe da Divisão de Precatórios, Liliane Cohen

Calixto Trindade, Chefe da Divisão de Execução, Mandados,

Pesquisa e Leilão, Daniel Silva Fampa, Assessor-Chefe de

Cerimonial e Eventos, Nélia Rosa Sampaio Ruffeil, Assessora-

Chefe de Comunicação Social, Gizele do Socorro Lima Fernandes,

Assessora-Chefe da Assessoria de Desenvolvimento de Pessoas,

Edilberto Cardoso de Oliveira, Diretor de Secretaria da 11ª Vara do

Trabalho de Belém, Alexandre Henriques Van Dijk Vergolino, Chefe

da Divisão de Manutenção e Instalações Prediais, Carlo Amaral

Costa Savino, Chefe do Núcleo Permanente de Mediação e

Conciliação, Ieda Rodrigues Alves de Almeida, Coordenadora de

Administração e Pagamento de Pessoal, Rafael Pinheiro Miranda,

Chefe do Núcleo de Pagamento, Rodopiano Rocha da Silva Neto,

Coordenador de Gestão Estratégica, Édme dos Santos Tavares

Júnior, Chefe do Núcleo de Apoio ao PJe, Maria de Nazaré Baia

Brito Lemos, Coordenadora de Manutenção e Projetos, Danilo Silva

Barbosa, Chefe da Seção Socioambiental, Rosângela Maria Fiel

Lopes, Assessora do Gabinete da Desembargadora Corregedora

Regional, Andresa Antoniazzi, Assistente da Assessoria de

Comunicação Social, Rosineide dos Santos Marques, Assistente da

Escola Judicial, Maria Helena Silva Guerra, Assistente de

Governança e Planejamento em Gestão de Pessoas, Fabrício de

Figueirêdo Hadad, lotado na Secretaria de Recurso de Revista,

Elizangela Magalhães de Holanda e Gisele Cicalise de Souza,

Assistentes do Gabinete da Presidência, Nara Maria Santos de

Souza, Assistente da Revista e Publicações, Jorge Luiz Durans de

Almeida, Assistente de Cerimonial e Eventos, Simonne Callegario,

Analista da Tecnologia da Informação, Henrique Silva Vila Nova e

Michel Fernandes Moura, Assistentes da Corregedoria, Jorge
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Fernando Avelar Barbosa Júnior, Assistente de Gabinete da

Desembargadora Corregedora Regional, Maria Bernadette Gomes

Lobato, Assistente da Secretária-Geral Judiciária, Paulo Rodrigo

Barroso de Mendonça, Analista Judiciário vinculado à Secretaria-

Geral Judiciária, bem assim a Rudvaldo Antônio Alves de Souza

Júnior, Paulo Sérgio de Lima Carvalho Júnior e Raimundo Favacho

da Cunha, garçons, Francileide Miranda Ramos e Janaína de

Regina dos Santos Araújo, copeiras, Rosangela da Conceição

Pereira Milho, encarregada, Fábio Alex Mendes Campos

Vasconcelos, Silvanne Cristina Neves Tavares, Taís Luana

Machado dos Santos e Rafael Correa Albuquerque, estagiários.

Agradecimentos extensivos às equipes de transporte e segurança,

nas pessoas de João Vasconcelos Carvalho, Coordenador de

Segurança Institucional, Cledisson Tavares Santos, Chefe da Seção

de Segurança, João Rodrigues Medeiros, Assistente de Operações

Especiais da Segurança, José Maria Amaral Nunes, Cláudio

Barbosa de Miranda, Irenaldo José Nascimento de Oliveira, Carlos

Benedito Sabat Cardoso e Ivan Ferreira Alves, Agentes de

Segurança, pela atenção, cortesia e hospitalidade com que

distinguiram toda a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do

Trabalho.

A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A

Ata vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro LELIO

BENTES CORRÊA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pela

Excelentíssima Desembargadora PASTORA DO SOCORRO

TEIXEIRA LEAL, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da

8ª 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

Desembargadora PASTORA DO SOCORRO TEIXEIRA LEAL

Presidente do TRT da 8ª Região

ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO

Diretor de Secretaria

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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