PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª
REGIÃO, NO PERÍODO DE 30 DE SETEMBRO A 4
DE OUTUBRO DE 2019
CorOrd – 6253-18.2019.5.00.0000
No período de 30 de setembro a 4 de outubro de 2019, o

meio de ofício encaminhado à Secretaria da Corregedoria-Geral e

Excelentíssimo Senhor Ministro Lelio Bentes Corrêa, Corregedor-

nos dados colhidos pela Coordenadoria de Estatística e Pesquisa

Geral da Justiça do Trabalho, esteve no Tribunal Regional do

do Tribunal Superior do Trabalho e extraídos dos sistemas e-

Trabalho da 1ª Região, sediado na cidade do Rio de Janeiro, no

Gestão, Sigest (Sistema de Gestão Estratégica) e SAD (Sistema de

estado do Rio de Janeiro. Sua Excelência esteve acompanhado da

Apoio à Decisão), o Ministro Corregedor-Geral registra o seguinte:

Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Anna

I - ANÁLISE GLOBAL:

Carolina Marques Gontijo, do Diretor de Secretaria da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, Rogério Corrêa Ribeiro, e dos

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
1ª REGIÃO. 1.1. ESTRUTURA JUDICIAL. 1.1.1. ÓRGÃOS

assessores Antônio Braga da Silva Júnior, Giovani Nogueira

FRACIONÁRIOS (fonte: TRT1): O Tribunal Regional do Trabalho

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

da 1ª Região é composto pelos seguintes órgãos (artigo 6º, I a VIII,

Vanessa Marsiglia Gondim para realizar a Correição Ordinária

do RITRT1): Tribunal Pleno, Órgão Especial, Presidência,

objeto do edital publicado no Diário Eletrônico da Justiça do

Corregedoria Regional, Seção Especializada em dissídios Coletivos,

Trabalho de 2 de agosto de 2019. Foram previamente cientificados

Seção Especializada em Dissídios Individuais, composta por duas

do trabalho correicional o Excelentíssimo Senhor Ministro João

subseções, 10 Turmas e 146 Varas do Trabalho. A Seção

Batista Brito Pereira, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; o

Especializada em Dissídios Coletivos é integrada por 11

Excelentíssimo Senhor Desembargador José da Fonseca Martins

Desembargadores, nela figuram, como membros natos, o

Junior, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; o

Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal. A Seção Especializada

Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins, Corregedor

em Dissídios Individuais é formada por duas subseções, a primeira

Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Ronaldo Curado

é composta por 11 Desembargadores e a segunda por 14, já

Fleury, Procurador-Geral do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor

incluído o Presidente da Seção. Cinco Desembargadores integram

Fabio Goulart Villela, Procurador Regional do Trabalho da 1ª

cada uma das 10 Turmas do Tribunal. (artigo 10 do RITRT1). 1.1.2.

Região; o Excelentíssimo Senhor Carlos Eduardo Possidente

DESEMBARGADORES (fonte: TRT1): O TRT1 possui 54 cargos

Gomes, Procurador-Chefe da União no Estado do Rio de Janeiro; o
Excelentíssimo Senhor Luciano Bandeira Arantes, Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro; o
Excelentíssimo Senhor Paulo Rubens de Souza Máximo Filho,
Presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas ACAT; o Excelentíssimo Senhor Marcelo Gomes Cruz, Presidente
da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas - AFAT; o
Excelentíssimo Senhor Ronaldo da Silva Callado, Presidente da
Associação dos Magistrados do Trabalho da 1ª Região – AMATRA
I; e o Excelentíssimo Senhor Otávio Amaral Calvet, Presidente da
Associação dos Juízes do Trabalho - AJUTRA. Com fundamento
nas observações registradas durante a visita à sede do Tribunal
Regional, nas informações prestadas pelo Tribunal Regional por

de Desembargador do Trabalho (artigo 2° do RITRT1). Integram o
Tribunal os Desembargadores José da Fonseca Martins Junior
(Presidente), Cesar Marques Carvalho (Vice-Presidente), Mery
Bucker Caminha (Corregedora Regional), Luiz Alfredo Mafra Lino
(Vice-Corregedor Regional), Maria das Graças Cabral Viegas
Paranhos, Tânia da Silva Garcia, Ana Maria Soares de Moraes,
Fernando Antônio Zorzenon da Silva, José Nascimento Araújo
Netto, Edith Maria Corrêa Tourinho, Rosana Salim Villela
Travesedo, José Antônio Teixeira da Silva, Antônio Carlos de
Azevedo Rodrigues, Flávio Ernesto Rodrigues Silva, Jorge
Fernando Gonçalves da Fonte, Gustavo Tadeu Alkmim, Theocrito
Borges dos Santos Filho, Valmir de Araújo Carvalho, Alexandre
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Teixeira de Freitas Bastos Cunha, Maria Aparecida Coutinho

Varas em cada um dos municípios de Macaé, São João de Meriti e

Magalhães, Celio Juaçaba Cavalcante, Roque Lucarelli Dattoli,

Volta Redonda, 2 Varas em cada um dos municípios de Nova

Marcelo Augusto Souto de Oliveira, Rildo Albuquerque Mousinho de

Friburgo, Petrópolis e Resende e 1 Vara em cada um dos

Brito, Mário Sérgio Medeiros Pinheiro, Rogério Lucas Martins,

municípios de Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, Barra

Roberto Norris, Cláudia de Souza Gomes Freire, Sayonara Grillo

Mansa, Itaboraí, Itaperuna, Magé, Maricá, Nilópolis, Queimados, Rio

Coutinho Leonardo Silva, Dalva Amélia de Oliveira, Marcelo Antero

Bonito, Teresópolis e Três Rios. 1.1.6. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS

de Carvalho, Ivan da Costa Alemão Ferreira, Giselle Bondim Lopes

PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT1): O estado do

Ribeiro, Enoque Ribeiro dos Santos, Leonardo Dias Borges,

Rio de Janeiro é integrado por 92 municípios, todos abrangidos pela

Leonardo da Silveira Pacheco, Antônio César Coutinho Daiha,

jurisdição trabalhista. 1.1.7. ATIVIDADE ITINERANTE NO 1º GRAU

Ângelo Galvão Zamorano, Álvaro Luiz Carvalho Moreira, Cláudia
Regina Vianna Marques Barrozo, José Luís Campos Xavier, Mônica

(fonte: TRT1): A atividade itinerante no TRT1 encontra-se
regulamentada pelas Resoluções Administrativas de n.os 3/2009 e

Batista Vieira Puglia, Carina Rodrigues Bicalho, Gláucia Zuccari

5/2019. Durante o período da Correição Ordinária, o Tribunal

Fernandes Braga, Marcos Pinto da Cruz, Maria Helena Motta, Jorge

informou que há 2 unidades que desenvolvem atividade itinerante:

Orlando Sereno Ramos e Eduardo Henrique Raymundo Von

(i) Justiça Itinerante de Rio Bonito, com área de atuação nesse

Adamovich. 1.1.3. QUANTITATIVO DE JUÍZES TITULARES E

município e nos de Silva Jardim e Tanguá, vinculada às Varas do

SUBSTITUTOS E O NÚMERO E DE CARGOS VAGOS (fonte:

Trabalho de Itaboraí. O espaço para o seu funcionamento foi cedido

TRT1): Havia, em 31 de setembro de 2019, no TRT1, 146 cargos de

pela Prefeitura local; (ii) Justiça Itinerante de Paraty, vinculada à

Juiz do Trabalho Titular (140 providos, 6 vagos) e 146 cargos de

Vara do Trabalho de Angra dos Reis, com jurisdição apenas sobre o

Juiz do Trabalho Substituto (121 providos, 25 vagos). 1.1.4.

município de Paraty. 1.1.8. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT1):

ESCOLHA DE MAGISTRADOS QUE IRÃO SUBSTITUIR OS
MEMBROS DO TRT – RESOLUÇÕES DE N.os 17 E 72 DO CNJ

O Tribunal Regional da 1ª Região possui 4 Postos Avançados: (i)

(fonte: TRT1): Durante o período da Correição Ordinária, o TRT1

do Piraí, com jurisdição sobre os municípios de Valença e Rio das

informou que a substituição provisória dos membros do Tribunal é

Flores; (ii) Posto Avançado de Santo Antônio de Pádua, vinculado à

disciplinada pelo RITRT1, bem como pelos parâmetros fixados pelo

Vara do Trabalho de Itaperuna, com jurisdição sobre os municípios

CNJ, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n.º

de Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Cambuci, Itaocara e

00005894-98.2011.2.00.0000. Assim, em caso de afastamento de

Miracema; (iii) Posto Avançado de Rio das Ostras, vinculado às

Desembargador, por prazo superior a 30 dias, o Órgão Especial

Varas do Trabalho de Macaé, com jurisdição nos municípios de Rio

convocará, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, Juiz

das Ostras e Casimiro de Abreu; (iv) Posto Avançado de Cantagalo,

Titular de Vara do Trabalho para atuar como substituto no Tribunal.

vinculado às Varas do Trabalho de Nova Friburgo, com jurisdição

A escolha recairá sobre um dos juízes que integram a primeira

nos municípios de Cantagalo, Bom Jardim, Carmo, Cordeiro, Duas

quinta parte da lista de antiguidade, observados os critérios de

Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e

antiguidade e merecimento, alternadamente. Nos termos do

Trajano de Morais. Nos postos, além de atendimento ao público,

disposto no § 1° do artigo 78 do RITRT1, não será convocado o juiz

são realizadas audiências e demais atos processuais voltados ao

que: (i) possua sentenças em atraso nas estatísticas divulgadas

impulsionamento do processo. 1.1.9. NÚCLEO DE PESQUISA

pela Corregedoria Regional relativas aos três meses anteriores à

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

data de realização da sessão do Órgão Especial; e (ii) tenha sido

TRT1): O Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT1 é disciplinado

punido pelo Tribunal Pleno nos doze meses anteriores à data de

por meio da Resolução Administrativa n.º 8/2012. Dentre as

realização da sessão do Órgão Especial. O juiz convocado não

atribuições do núcleo, destacam-se: (i) a busca de bens que

participará das deliberações administrativas no âmbito das Turmas

possam garantir a execução; (ii) recepcionar e examinar denúncias,

e das Seções Especializadas. 1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO

sugestões e propostas para a realização de diligências, análise de

TRABALHO INSTALADAS (fonte: e-Gestão e TRT1): O TRT1

fraudes e investigação de outros ilícitos, sem prejuízo da

possui 146 Varas do Trabalho, todas instaladas, distribuídas da

competência das Varas do Trabalho; (iii) produzir relatórios

seguinte forma: 82 Varas no município do Rio de Janeiro, 8 Varas

circunstanciados dos resultados obtidos a partir das pesquisa e

no município de Niterói, 7 Varas em cada um dos municípios de

investigação realizadas; (iv) formar banco de dados com os

Duque de Caxias e Nova Iguaçu, 6 Varas no município de São

resultados de suas atividades. Segundo informações prestadas pelo

Gonçalo, 4 Varas no Município de Campos dos Goytacazes, 3

Tribunal, integram o Núcleo de Pesquisa Patrimonial: (i) Erika de

Posto Avançado de Valença, vinculado à Vara do Trabalho de Barra
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Aguiar Xavier Sepúlveda; (ii) Bruno Dutra Cid Cruz; (iii) Eduardo

de Analista Judiciário e 2.659 cargos de Técnico Judiciário. Havia,

bastos Salles; (iv) Anna Carolina Borges Magalhães Bergamini; (v)

em 31 de julho de 2019, 3.755 servidores efetivos em exercício no

Bianca de Sousa Schroder; (vi) Tatiana Viana de Oliveira; e (vii)

Tribunal, 185 servidores cedidos/removidos para outro órgão, 3 em

Renata Pedreira de Freitas Gaudio. 1.1.10. PLANTÃO JUDICIAL

lotação provisória e 340 cargos vagos. Encontravam-se lotados,

(fonte: TRT1): No âmbito do TRT1, o plantão judicial é disciplinado

naquela data, 3.778 servidores, dos quais 37 ocupam cargos

por meio do Ato Conjunto n.º 2/2009 da Presidência e da

comissionados sem vínculo administrativo e 171 são oriundos de

Corregedoria Regional. Nos termos do disposto no artigo 1° da

outros órgãos mediante remoção/requisição. Havia, ainda, 383

referida norma, o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao

estagiários e 825 trabalhadores que prestam serviços ao TRT1 por

exame dos pedidos de: (i) habeas corpus e mandado de segurança;

meio de contratos de prestação de serviços. Do total de servidores,

(ii) medida liminar em dissídio coletivo de greve; (iii) busca e

2.908 (77%) encontravam-se lotados na área-fim e 870 (23%) na

apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente

área-meio, atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 14 da

comprovada a urgência; e (iv) medida cautelar que não possa ser

Resolução n.º 63/2010 do CSJT, por meio do qual se determina

realizada no horário normal de expediente ou nos casos em que da

que, “nos Tribunais regionais do Trabalho, o quantitativo de

demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil

servidores vinculados às unidades de apoio administrativo

reparação. O plantão ocorrerá nos sábados, domingos, feriados e

corresponderá a no máximo 30% do total de servidores, incluídos

em outros dias em que não haja expediente forense, bem como nos

efetivos, removidos, cedidos e ocupantes de cargos em comissão

dias de expediente normal, fora do horário de atendimento ao

sem vínculo com a Administração Pública”. Do total de servidores

público. No primeiro grau, a escala de plantão é elaborada pela

lotados na área judicial, 2.188 (75,2%) encontravam-se lotados no

Corregedoria Regional. No segundo grau, pela Presidência,

primeiro grau e 720 (24,7%) na segunda instância. 1.2.3.

observada a ordem inversa de antiguidade. Nos termos do disposto

QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES

no artigo 8° do referido ato, a escala do plantão será elaborada

COMISSIONADAS (fonte: TRT1 e e-Gestão): Há, no TRT1, 490

mensalmente, sendo de uma semana o período de plantão de cada

cargos em comissão e 2.418 funções comissionadas, totalizando

unidade jurisdicional, com início na segunda-feira, ao final do

2.908 CJs/FCs, o que corresponde a 71% do quantitativo de cargos

horário de atendimento ao público, e término na segunda-feira

efetivos (4.094). Esse percentual não atende ao disposto no artigo

seguinte, ao início do horário de atendimento ao público. O

2º da Resolução CSJT n.º 63/2010, de seguinte teor: “Na estrutura

Gabinete da Presidência e a Corregedoria Regional, cada qual em

dos Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos em

sua esfera de competência, publicará no Diário Oficial a escala

comissão e funções comissionadas deve corresponder a no máximo

mensal de plantão. 1.1.11. JUÍZO AUXILIAR DA EXECUÇÃO

70% do quantitativo de cargos efetivos do órgão”. Segundo

(fonte: TRT1): Por meio da Portaria n.º 26/2019, o Presidente do

informações extraídas do sistema e-Gestão, do total de cargos e

TRT1 designou o Juiz do Trabalho Mucio Nascimento Borges para

funções comissionados, 16% são ocupados/exercidas por

atuar como Gestor Regional da Efetividade da Execução Trabalhista

servidores lotados na área administrativa e 84% na área judiciária,

e o Juiz do Trabalho Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond

atendendo-se, assim, ao disposto no artigo 14, § 3°, da Resolução

como suplente. 1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA. 1.2.1.

n.º 63/2010 do CSJT, por meio do qual se estabelece que “as

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT1): O

unidades de apoio administrativo dos Tribunais não poderão contar

organograma administrativo do TRT1 pode ser acessado no sítio

com mais do que 30% do total de cargos em comissão e de funções

e l e t r ô n i c o

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

h t t p s : / / t r t 1 .

jus.br/documents/21795/9896456/GERAL+res+20-

SERVIDORES

LOTADOS

NOS

GABINETES

DE

18+art.4+Rev.pdf. Durante o período da Correição Ordinária, apurou

DESEMBARGADORES E NAS VARAS DO TRABALHO (fonte:

-se que foram realizadas diversas alterações na estrutura do
Tribunal (Resoluções Administrativas de n.os 15/2017, 16/2017,

TRT1): Segundo informações prestadas pelo Tribunal, havia, em 31

27/2017, 53/2017, 56/2017, 8/2018, 93/2018, 95/2018, 20/2018,

Desembargadores e 1.635 em Varas do Trabalho. O número de

21/2018, 22/2018, 38/2018, 39/2018 e 9/2019). 1.2.2.

servidores em todos os Gabinetes encontra-se abaixo dos

QUANTITATIVO DE SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E

parâmetros fixados pela Resolução Administrativa n.º 63/2010 do

EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇO (fonte: TRT1 e

CSJT. Em razão da média de processos recebidos por

e-Gestão): O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região dispõe de

Desembargador no triênio 2016/2018 (1.648), deveriam estar

4.094 cargos efetivos, distribuídos da seguinte forma: 1.435 cargos

lotados, em cada um dos 54 Gabinetes, entre 13 e 14 servidores,

de julho de 2019, 540 servidores lotados em Gabinetes de
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nos termos do disposto no Anexo I da referida norma, perfazendo

individualmente por meio de um processo administrativo eletrônico –

um total de 702 a 756 servidores. O número total de servidores

PROAD, instruído com um requerimento assinado pelo magistrado

lotados nas 146 Varas do Trabalho do TRT1 também se encontra

ou gestor da unidade e um plano de trabalho e enviado à Divisão de

abaixo dos parâmetros fixados pelo Anexo III da Resolução

Planejamento e Movimentação de Pessoal – DPMOV. A DPMOV

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

verifica se alguma das vedações elencadas no artigo 5°, I, do Ato

processos recebidos no triênio 2016/2018, deveriam estar lotados

está presente: (i) não estar em estágio probatório; (ii) não ter

nas Varas do Trabalho do TRT1 entre 1.920 e 2.066 servidores.

subordinados ou ocupar cargo de direção e chefia; (iii) não

1.2.5. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E

apresentar contraindicações médicas; e (iv) não ter sofrido

O SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO N.º

penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação, a partir

219/2016 DO CNJ (fonte: TRT1): Segundo informações prestadas

das informações prestadas pela Divisão de Controle de Pessoal.

pelo TRT1, em 2018, o CNJ homologou o plano de ação presentado

Posteriormente, o PROAD é encaminhado à Secretaria de Gestão

pelo Tribunal visando à implementação da Resolução n.º 219/2016

de Pessoas, que tem, por delegação, a competência para autorizar

do CNJ. 1.2.6. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS

o trabalho à distância. Após a publicação da portaria que autoriza o

CARREIRAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS (fonte: TRT1): Havia no

teletrabalho, o PROAD é encaminhado para a unidade requerente,

Tribunal, em 31 de julho de 2019, 32 servidores que não pertenciam

que encaminhará um relatório anual sobre o teletrabalho realizado

às carreiras judiciárias federais. Esse quantitativo corresponde a,

pelo servidor. Durante o período da Correição Ordinária, foi

aproximadamente, 0,8% da força de trabalho do Tribunal (3.788),

apresentado à equipe da corregedoria o sistema de

percentual que atende ao disposto no artigo 3º da Resolução n.º

acompanhamento de servidores em teletrabalho desenvolvido pelo

63/2010 do CSJT, segundo o qual “o Tribunal Regional do Trabalho

Tribunal. Tal software auxiliará os gestores das unidades envolvidas

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

no controle e fiscalização das metas de trabalho atribuídas aos

oriunda de servidores que não pertençam às carreiras judiciárias

servidores em teletrabalho. A Comissão de Gestão do Teletrabalho

federais”. 1.2.7. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE

encontra-se regulamentada nos artigos 26 a 28 do Ato n.º 31/2019.

EXECUÇÃO DE MANDADOS (fonte: TRT1): Havia no quadro do

A Comissão é responsável por acompanhar o desenvolvimento do

TRT1, em 31 de julho de 2019, 257 servidores que exerciam a

teletrabalho por meio das avaliações e relatórios apresentados

função de execução de mandado. O número de oficiais de justiça

pelos gestores e por propor soluções quanto aos problemas

encontrava-se abaixo do número ideal de servidores previsto no

detectados na realização do teletrabalho. Integram a Comissão: (i)

artigo 7º da Resolução n.º 63/2010 do CSJT, de seguinte teor: “além

Desembargador Marcos Pinto da Cruz, responsável pela

do quantitativo de servidores previsto no Anexo III, as Varas do

coordenação da Comissão; (ii) juiz de 1° grau Marcelo Antônio de

Trabalho que não disponham de Central de Mandados e recebam

Oliveira Alves de Moura; (iii) Renata de Azevedo Amâncio de

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

Magalhães, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas; (iv)

servidores ocupantes do cargo de Analista Judiciário, Área

Ricardo Sidney Nascimento Silva, representante da Coordenadoria

Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, e as

de Saúde; (v) Marcos Caruso Mota, diretor de Secretaria de Vara do

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

Trabalho; (vi) João Victor Fernandes do Nascimento, representante

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

da entidade sindical dos servidores; e (vii) Janúbia Rodrigues

em decorrência do movimento processual e da extensão da área

Almeida de Castro, indicada pela Corregedoria Regional. Durante o

abrangida pela competência territorial da Vara do Trabalho”. A partir

período correicional, chegou ao conhecimento da equipe da

de tal critério, segundo dados informados pela Coordenadoria de

corregedoria que algumas unidades adotam o teletrabalho de

Estatística e Pesquisa do TST, deveriam ser lotados, nas 146 Varas

maneira informal e em percentuais que extrapolam os limites de

do Trabalho do TRT1, 438 servidores dessa especialidade. 1.2.8.

30% e 50%, previstos no artigo 5º, III, da Resolução n.º 227/2016 do

SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE

CNJ. 1.2.10. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS

MANDADOS AD HOC (fonte: TRT1): Atualmente, não há, no

TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS (CPTEC) (fonte: TRT1): No âmbito

TRT1, servidor que exerça a função de execução de mandados ad

do TRT1, o cadastramento de peritos, tradutores e intérpretes

hoc. 1.2.9. SERVIDORES EM REGIME DE TELETRABALHO

encontra-se disciplinado por meio do Provimento Conjunto n.º

(fonte: TRT1): O teletrabalho, no âmbito do TRT1, está

2/2015. 1.2.11. CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DA

regulamentado pelo Ato n.º 31/2019. Nos termos da referida norma,

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO 1º GRAU

a indicação do servidor para o teletrabalho é processada

DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO N.º 194/2014 DO CNJ (fonte:
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TRT1): O Comitê Gestor Regional para gestão e implementação da

(ii) atuar na interlocução com a Rede de Gestão de Pessoas do

Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de

Poder Judiciário, compartilhando iniciativas, dificuldades,

Jurisdição foi instituído por meio do Ato n.º 80/2014. Segundo o

aprendizados e resultados; (iii) monitorar, avaliar e divulgar,

artigo 2° do Ato, ao Comitê compete: (i) fomentar, coordenar e

continuamente, o desempenho e os resultados alcançados pela

implementar os programas, projetos e ações vinculados à Política

gestão de pessoas, propondo ajustes e atualizações do Plano

Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição; (ii)

Estratégico Institucional ao Conselho de Gestão Estratégica; e (iv)

auxiliar na captação das necessidades ou demandas do TRT1; e (ii)

instituir grupos de discussão e trabalho, com o objetivo de propor e

auxiliar na elaboração da proposta orçamentária e na execução do

de subsidiar a avaliação da Política e medidas de Gestão de

orçamento. Atualmente, integram o Comitê: (i) Juiz Fábio Rodrigues

Pessoas. 1.2.14. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E

Gomes, indicado pelo Presidente do TRT1 (suplente: Juiz Maurício

APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER

Paes Barreto Pízarro Drumond); (ii) Juíza Maria Thereza da Costa

JUDICIÁRIO (RESOLUÇÃO N.º 192/2014 DO CNJ) (fonte: TRT1):

Prata, eleita por votação direta entre os magistrados de primeiro

Segundo informações prestadas pelo próprio Tribunal, as ações de

grau (suplente: Juiz Antônio Carlos Amigo da Cunha); (iii) Juíza

formação e aperfeiçoamento de seus servidores obedecem às

Lívia Fanaia Furtado Siciliano, escolhida pelo Presidente do TRT1

diretrizes traçadas na Política Nacional de Formação e

(suplente: Juiz Michael Pinheiro McCloghrie); (iv) Servidor Luís

Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário - Resolução n.º

Amauri Pinheiro de Souza, eleito por votação direta entre os

192/2014 do CNJ. As ações pedagógicas são oferecidas

servidores do TRT1 (suplente: Servidora Andréa Christina

mensalmente, salvo em janeiro, no formato presencial ou a

Marcondes Abdelhany); e (v) Servidor Maurício Nogueira Macedo

distância, a fim de atender ao maior número de servidores. 1.2.15.

Silva, escolhido pelo Presidente do TRT1 (suplente: Servidor Bruno

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÃO

Henrique Fernandes Fonseca). O exame por amostragem das atas,

COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL (fonte: TRT1):

disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal na internet,

Segundo informações prestadas pelo TRT1, a Escola de

demonstra a efetiva atuação do referido comitê. 1.2.12. POLÍTICA

Administração e Capacitação de Servidores do TRT1 oferece,

DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E

continuamente, ações pedagógicas voltadas para o

SERVIDORES - RESOLUÇÃO N.º 207/2015 DO CNJ (fonte:

desenvolvimento gerencial dos servidores titulares de funções

TRT1): A Coordenadoria de Saúde – CSAD - é a unidade

comissionadas. 1.2.16. SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E

responsável por desenvolver e implementar, no âmbito do TRT1, as

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE DE

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

SERVIDORES NO BIÊNIO 2017/2018 (fonte: TRT1): Segundo

magistrados e servidores. A CSAD, vinculada à Presidência, é

informações prestadas pelo TRT1, foram instaurados, no ano de

integrada pelas seguintes unidades: (i) Divisão de Administração de

2017, 26 Processos Administrativos Disciplinares, dos quais 5

Benefícios; (ii) Seção de Assistência Complementar à Saúde; (iii)

culminaram na aplicação da pena de advertência, 16 foram

Divisão de Atendimento Pericial; e (iv) Divisão de Promoção de

arquivados, 1 resultou na aplicação da pena de suspensão, 1 está

Saúde. Em relação às políticas e ações voltadas ao bem-estar

em andamento e 3 tiveram o recuso provido e a pena de

físico, mental e social dos magistrados e servidores, destacam-se:

advertência foi cancelada. No ano de 2018, foram instaurados 27

(i) adequação ergonômica; (ii) alongue-se no trabalho; (iii) grupo de

Processos Administrativos Disciplinares, dos quais 1 culminou na

apoio para reabilitação financeira; (iv) Semana da Saúde; (v)

aplicação da pena de demissão, 2 resultaram na aplicação da pena

acompanhamento aos magistrados e servidores em licença

de advertência, 1 culminou na aplicação da pena de advertência e

prolongada; (vi) avaliação da saúde e do condicionamento físico dos

suspensão por 30 dias, 1 teve o recurso provido e a demissão foi

Agentes de Segurança; e (vii) vistorias do Engenheiro de Segurança

afastada, 3 estão em andamento e 19 foram arquivados. Em 2019,

do Trabalho. 1.2.13. CRIAÇÃO DO COMITÊ GESTOR LOCAL DE

foram instaurados 4 PADs, dos quais 1 culminou na aplicação da

GESTÃO DE PESSOAS – RESOLUÇÃO N.º 240/2016 DO CNJ

pena de advertência, 2 foram arquivados e 1 está em andamento.

(fonte: TRT1): O Tribunal Regional da 1ª Região instituiu o Comitê

1.2.17. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E

Gestor Local de Gestão de Pessoas por meio da Resolução

ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT1): Segundo informações

Administrativa n.º 26/2017. São atribuições do Comitê: (i) propor e

prestadas pelo TRT1, o Tribunal possui, atualmente, 25 imóveis

coordenar o plano estratégico de gestão de pessoas no TRT1,

próprios (localizados em 16 municípios do Estado do Rio de

alinhado aos objetivos institucionais e às diretrizes do Conselho

Janeiro), 15 alugados (situados em 10 municípios do Estado do Rio

Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

de Janeiro) e 17 cedidos por terceiros, perfazendo um total de 57
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imóveis, distribuídos em 32 municípios. Na capital do Estado (Rio

para o desenvolvimento dos projetos socioambientais e de

de Janeiro), localizam-se: o Edifício-Sede, 2 Edifícios nos quais

segurança no trabalho; (iii) promover e participar de eventos de

ficam as 82 Varas do Trabalho da Capital, a Administração, o

disseminação da segurança no trabalho e socioambientais,

Edifício Darcy Vargas, o Passadiço Cultural e 10 Galpões. 1.2.18.

campanhas de doação e visitas escolares; (iv) elaborar e divulgar

NÚCLEO DE SEGURANÇA – RESOLUÇÃO N.º 291/2019 DO CNJ

matérias sobre datas comemorativas e temas que abordem a

(fonte: TRT1): O TRT1 utiliza-se do assessoramento prestado por

segurança no trabalho e a responsabilidade socioambiental; (v)

policiais e bombeiros militares, conforme prevê o Decreto n.º

gerenciar os processos de descarte, armazenamento e destinação

46.760/2019 e a Portaria CBMERJ n.º 469/2006. Segundo

de resíduos; (vi) manter procedimentos de gestão de resíduos

informações prestadas pelo TRT1, atualmente, há 16 policiais

atualizados conforme legislação vigente; e (vii) administrar as ações

militares e 4 bombeiros cedidos ao TRT1. 1.2.19. OUVIDORIA

socioambientais oriundas de projetos estratégicos. O Plano de

(fonte: TRT1): A Ouvidoria do TRT1, vinculada à Presidência do

Logística Sustentável - PLS, instituído pelo Ato da Presidência n.º

TRT1, encontra-se instalada no edifício-sede do Tribunal. Nos

114/2015, encontra-se disponível no sítio eletrônico do Tribunal em

termos do disposto no artigo 14 do RITRT1, o Ouvidor será eleito

https://www.trt1.jus.br/documents/21828/2521256/PLS+2017+2a+ed

pelo Tribunal Pleno, em atenção ao disposto no artigo 3° da

ição.pdf. Constituem objetivos do PLS: (i) adotar modelos de gestão

Resolução Administrativa n.º 163/2016 do CSJT. Os canais de

organizacional e de processos estruturados na promoção da

acesso à Ouvidoria são aqueles determinados na referida

sustentabilidade ambiental, econômica e social; (ii) revisar os

resolução: pessoalmente ou por correspondência, e-mail e

processos de trabalho que impactem no orçamento administrativo,

formulário eletrônico disponível. Segundo informações prestadas

com vistas ao aperfeiçoamento contínuo e gradativo da gestão do

pelo TRT1, entre o ano de 2017 e junho de 2019, foram recebidas

gasto público; e (iii) estimular a reflexão, a capacitação e a mudança

22.900 manifestações, assim classificadas: (i) 15.299 solicitações;

nos padrões de compra, contratações, consumo, gestão dos

(ii) 7.211 reclamações; (iii) 75 pedidos de acesso à informação; (iv)

documentos, resíduos, qualidade de vida no ambiente de trabalho,

15 denúncias, (v) 248 elogios; e (vi) 52 sugestões. Com o intuito de

corpo funcional, força auxiliar de trabalho da instituição e de outras

dar publicidade aos dados estatísticos, regularmente são divulgados

partes interessadas. 1.2.22. UNIDADE OU NÚCLEO DE

relatórios acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria, no

CONTROLE INTERNO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 86/2009

sítio

internet

DO CNJ (fonte: TRT1): A Secretaria de Controle Interno do TRT1,

(https://www.trt1.jus.br/web/guest/relatorios). 1.2.20. UNIDADE

regulamentada pelo Ato n.º 10/2014, vincula-se à Presidência e tem

ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (fonte: TRT1): A

a finalidade de assessorar o Presidente do Tribunal na supervisão

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social – AIC - subordina-se

da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão. Dentre

à Secretaria-Geral da Presidência. À AIC compete, dentre outras

suas competências, destacam-se: (i) realizar, por iniciativa própria

atribuições: (i) promover a comunicação institucional com os

ou por solicitação do Presidente, fiscalizações nos sistemas

públicos interno e externo; (ii) dar amplo conhecimento à sociedade

administrativo, contábil, financeiro, patrimonial, operacional e de

das políticas públicas, ações e programas da Justiça do Trabalho,

pessoal das unidades administrativas do TRT1, com objetivo de

em especial do TRT1; (iii) promover a gestão do relacionamento

verificar a legalidade e legitimidade de atos de gestão dos

entre o TRT1 e a imprensa; (iv) orientar as unidades

responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e

organizacionais quanto ao conteúdo e à forma das comunicações;

avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e

(v) gerir a comunicação institucional nos níveis estratégico, tático e

eficácia; (ii) orientar os gestores do Tribunal no desempenho efetivo

operacional; e (vi) gerir a política de comunicação institucional.

de suas funções e responsabilidades; (iii) elaborar e submeter

1.2.21. NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA

previamente à aprovação do Presidente do Tribunal, até 30 de

SUSTENTÁVEL (fonte: TRT1): No âmbito do TRT1, a

novembro de cada ano, o Plano Anual de Auditoria – PAA do ano

Coordenadoria de Disseminação da Segurança do Trabalho e de

subsequente e, até 30 de novembro de cada quadriênio, o Plano de

Responsabilidade Socioambiental – CDIS, instituída pela Resolução

Auditoria de Longo Prazo – PALP; e (iv) propor rotinas e

Administrativa n.º 65/2012, é a unidade responsável pela gestão

procedimentos, normas, manuais e ações referentes à sua área de

socioambiental do TRT1, nos termos do disposto na Resolução n.º

atuação, com vistas à melhoria contínua das atividades, processos

201/2015 do CNJ. À CDIS compete: (i) planejar o desdobramento

de trabalho e resultados da unidade. 1.2.23. PLANO

dos projetos socioambientais e de segurança do trabalho nas

ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E

unidades do TRT1; (ii) propor convênios e parcerias que contribuam

COMUNICAÇÃO (PETIC) (fonte: TRT1): O Plano Estratégico de

eletrônico

do

TRT

na
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Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC 2015-2020 –

pagamento de diárias a magistrados, servidores e colaboradores. O

encontra-se

endereço

TRT1 disponibiliza no seu sítio a correlação de todas as diárias do

https://www.trt1.jus.br/documents/8892272/17245040/PETIC+-

ano de 2018, com o nome do destinatário, o valor e a finalidade,

+Plano+Estratégico+de+Tecnologia+da+Informação+e+Comunicaç

acessível em https://www.trt1.jus.br/diarias-e-passagens. A análise,

ões+2015-2020+%28anexo%29.pdf/127eaae2-0c93-4032-8514-

por amostragem, dos dados registrados no Portal da Transparência,

41534f528d06. O PETIC é estabelecido, dirigido e monitorado pelo

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

Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e

decorreram do exercício das atividades ordinárias do Tribunal, de

Comunicação. Segundo informações prestadas pelo TRT1, o nível

natureza administrativa e/ou jurisdicional. 2. SISTEMA DE

de cumprimento da Resolução n.º 211/2015 do CNJ é auferido por

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E

meio do Levantamento de Governança, Gestão e Infraestrutura de

JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO. O

TIC do Poder Judiciário (IGovTIC-JUD). 1.2.24. GESTÃO

Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e

ESTRATÉGICA (fonte: TRT1): O Plano Estratégico do TRT1 2015-

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

2020 – PEI 2015-2020 – encontra-se acessível no sítio do TRT1 em

como ferramenta eletrônica de apoio destinada a disponibilizar aos

https://www.trt1.jus.br/documents/21798/18085769/PEP_2015-

usuários acesso às informações relativas à estrutura administrativa

2020_V110..pdf/effc2242-4de4-4003-2c75-3471c1454de2. Segundo

e ao exercício da atividade jurisdicional dos órgãos da Justiça do

informações prestadas pelo TRT1, há a realização de ações e

Trabalho de primeiro e segundo graus. Atualmente, o sistema

eventos institucionais de promoção da estratégia, como, por

apresenta-se como ferramenta imprescindível de que dispõem o

exemplo, Fóruns Anuais de Gestão, audiências públicas sobre

Corregedor-Geral e os Corregedores Regionais para realizar o

grandes litigantes e demandas repetitivas, oficinas de

controle estatístico-processual do movimento judiciário e da atuação

conscientização de gestores e servidores. O TRT1, para atender

jurisdicional dos primeiro e segundo graus da Justiça do Trabalho.

aos Macrodesafios do Poder Judiciário, vem adotando diversas

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

medidas, dentre elas: (i) Governança Participativa; (ii) Código de

da presunção de veracidade das informações disponibilizadas,

Ética; (iii) implantação da Secretaria de Apoio à Efetividade

sendo de responsabilidade dos Presidentes dos Tribunais Regionais

Processual; (iv) implantação da sistemática da Hasta Pública

do Trabalho a fidedignidade das informações estatísticas

unificada, de modo a conferir maior transparência e celeridade aos

disponibilizadas, conforme prevê o artigo 133 da Consolidação dos

procedimentos periciais em autos judiciais; e (v) implantação e

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

expansão dos CEJUSCs, a partir da previsão de que todas as

ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA

unidades de 1ª instância da capital (Rio de Janeiro) tenham

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte:

audiências iniciais submetidas ao CEJUSC. 1.2.25.

TRT1): A fim de subsidiar o aprimoramento contínuo do sistema e-

FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

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

CELEBRADOS COM EMPRESAS PRESTADORAS DE

por suas Presidências, instituam Comitês Gestores Regionais para

SERVIÇOS (fonte: TRT-1): Segundo informações prestadas pelo

receber as orientações emanadas do Comitê Gestor Nacional

TRT1, a fiscalização dos contratos administrativos celebrados com

relativas às regras para a coleta e disponibilização das informações

empresas prestadoras de serviços no âmbito do Tribunal é

que serão repassadas aos respectivos Tribunais Regionais do

disciplinada, atualmente, pelo Ato n.º 171/2018. Nos termos do

Trabalho e Varas do Trabalho da Região. O Comitê Gestor Regional

artigo 3° do referido Ato, as atividades de gestão e fiscalização da

do sistema e-Gestão deve ser “coordenado, preferencialmente, por

execução contratual objetivam auferir o cumprimento dos resultados

desembargador e deverá ter composição multidisciplinar, contando

previstos pela Administração para os serviços contratados, liquidar

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

despesas públicas e verificar a regularidade das obrigações

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

previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Essas atividades são

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

atribuídas ao gestor da execução dos contratos. 1.2.26.

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

CONCESSÃO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES –

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

RESOLUÇÃO N.º 124/2013 DO CSJT (fonte: TRT1/CCAUD-

outras ações, corrigir eventuais inconsistências nos dados

CSJT): Informações colhidas junto à Coordenadoria de Controle e

remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, retratadas nos

Auditoria do CSJT – CCAUD – dão conta de que, entre janeiro e

relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de

dezembro de 2018, o Tribunal despendeu R$ 799.940,41 a título de

Erros” do Sistema e-Gestão, e encaminhará ao Comitê Gestor

disponível

no
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Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva ata, conforme prevê o

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

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

saldo de processos pendentes de solução é composto pelas

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

seguintes situações: 1) Processos que aguardam a primeira sessão

e-Gestão do TRT1, intitulado Grupo Gestor Regional do Sistema de

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

Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da

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

Justiça do Trabalho - e-Gestão, é coordenado por Desembargador e

Processos conclusos aguardando a prolação da sentença. Não

possui em sua composição multidisciplinar uma Juíza do Trabalho e

existe previsão para que um processo conste simultaneamente em

servidores afeitos às áreas de tecnologia da informação, de

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

estatística, de pessoal e de negócio judicial de primeiro e segundo

identificados processos pendentes de solução em 31 de julho de

graus, atendendo ao § 1º do artigo 135 da Consolidação dos

2019 que constassem em mais de um item. b) pendentes de

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

execução. Os processos que estão pendentes de execução não

Compõem o Grupo Gestor Regional do TRT1: Leonardo Dias

podem estar pendentes em mais de um sistema de tramitação

Borges – Desembargador (coordenador); Glaucia Alves Gomes -

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

Juíza do Trabalho; João Machado Fonseca Neto - Assessor do

tempo. Igualmente, não podem ser classificados como pendentes

Gabinete do Desembargador Leonardo Dias Borges; Alvaro José

de execução e em arquivo provisório simultaneamente. Partindo

Ockuizzi de Aguiar - Diretor da Seção Especializada em Dissídios

dessas premissas, foram identificados 32 processos pendentes de

Individuais; Alana Bueno Otsuka - Coordenadora de Sistemas da

execução em 31 de julho de 2019 que constavam em mais de um

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação; Bruno

sistema ou situação ao mesmo tempo. c) pendentes de

Henrique Fernandes Fonseca - Diretor da Secretaria de

finalização. O saldo de processos pendentes de finalização é

Desenvolvimento Institucional; Simone Dias Cruz - Servidora da

classificado por fase processual. Os processos que estão na fase

Secretaria de Gestão de Pessoas; Rosane Alves Moreira -

de liquidação não podem figurar nas fases de conhecimento ou de

Servidora da Secretaria-Geral Judiciária; Patrícia Ferreira Maciel -

execução. Do mesmo modo, processos em execução não são

Servidora da Secretaria da Corregedoria Regional; e Gustavo

compatíveis com as fases de conhecimento e de liquidação, e vice-

Galluzzi Nunes Santos - Supervisor da Secretaria de

versa. Os processos também não podem estar pendentes em mais

Desenvolvimento Institucional. Com relação ao § 2º do artigo 135 da

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

Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do

de uma Vara do Trabalho ao mesmo tempo. Partindo dessas

Trabalho, de janeiro de 2017 a julho de 2019, foram encaminhadas

premissas, foram identificados 51 processos pendentes de

22 atas das reuniões realizadas pelo Grupo Gestor Regional do

finalização em 31 de julho de 2019 que constavam em mais de uma

TRT1 para disponibilização em ambiente compartilhado. 2.2.

fase ou sistema simultaneamente. 2.3.2. SEGUNDO GRAU (fonte:

SITUAÇÃO DAS REMESSAS. 2.2.1. PRIMEIRO GRAU (fonte: e-

e-Gestão): pendentes de julgamento. O saldo de processos

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

pendentes de julgamento é composto pelos processos pendentes

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

de autuação, pendentes de remessa ao MPT, no MPT - distribuídos

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

e pendentes de distribuição -, pendentes de distribuição, pendentes

Detalhamento de Erros”, constitui aquele utilizado para a avaliação

de conclusão ao relator, com o relator, em diligência, com revisor,

da situação das remessas de primeiro e segundo graus da Justiça

suspensos ou sobrestados, aguardando pauta, incluídos em pauta e

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

em vista regimental. Não existe previsão para que um processo seja

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

informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que

2017 até julho de 2019 foram aprovadas, salientando-se, por

conste simultaneamente em mais de um dos referidos itens.

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

Partindo dessas premissas, em 31 de julho de 2019, foram

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

identificados 2 processos pendentes de julgamento informados mais

remessas mensais efetuadas pelo TRT1 de janeiro de 2017 a julho

de uma vez no mesmo item e 39 processos pendentes de

de 2019 encontram-se aprovadas. Portanto, em relação ao referido

julgamento que constavam em mais de um item simultaneamente.

período, o Tribunal Regional encontra-se adaptado ao Manual de

Inexiste, igualmente, previsão para que um processo seja informado

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

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

de Orientações Unificado do e-Gestão de 2º Grau – versão 1.2. 2.3.

pendentes de julgamento. Nessa situação, foram identificados 408

PROCESSOS SUSPEITOS DE INCONSISTÊNCIAS. 2.3.1.

processos pendentes de julgamento em 31 de julho de 2019. Do
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mesmo modo, não existe previsão para que um processo seja

Justiça do Trabalho 2015-2020). Resultado da ativa participação

informado no saldo de pendentes de julgamento sem que conste

dos Tribunais Regionais do Trabalho sob a coordenação do CSJT, o

também em um dos itens de pendência. Nessa condição, foram

Plano Estratégico da Justiça do Trabalho para o período 2015-2020

identificados 8.017 processos pendentes de julgamento em 31 de

reflete a preocupação do Judiciário Trabalhista em aperfeiçoar suas

julho de 2019. 2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe

formas de atuação em prol da realização da justiça no âmbito das

(fonte: e-Gestão): Conforme consulta realizada em 24 de setembro

relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o

de 2019, dos 539.499 processos pendentes de baixa no âmbito do

fortalecimento da cidadania. O Relatório Anual é elaborado a partir

TRT1, incluídas as ações originárias do segundo grau,

da extração dos dados do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça

aproximadamente 41.640 (7,7%) processos tramitavam no Sistema

do Trabalho - Sigest. Foram utilizados dados constantes do

Legado e 497.859 (92,3%) no Sistema PJe. A média nacional, na

Relatório de Resultados do ano de 2018 (com informações

referida data, era de 18,2% dos processos tramitando no Sistema

extraídas no período de 28 a 31 de janeiro e no dia 14 de fevereiro

Legado e 81,8% no Sistema PJe. 2.5. PROCESSOS PENDENTES

de 2019). Os resultados são reveladores do desempenho de cada

DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: e-Gestão e TRT1): As

um dos Tribunais Regionais na execução do Plano Estratégico e

Varas do Trabalho da 1ª Região possuem um resíduo novo, com

servirão de parâmetro para a adoção de medidas corretivas ou de

90,9% dos processos pendentes de solução na fase de

aperfeiçoamento com a finalidade de que haja melhor rendimento e,

conhecimento distribuídos nos anos de 2017 a 2019. Foram

por consequência, se alcancem as metas estabelecidas no Plano

identificados 1.726 processos pendentes de julgamento na fase de

Estratégico. 3.1. META 4 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE

conhecimento distribuídos há mais de 5 anos, sendo que o mais

DURAÇÃO DO PROCESSO NA 2ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO

antigo foi distribuído no ano de 1991. Há integral observância ao

ANO-BASE 2016: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a

Provimento n.º 4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador:

Trabalho, visto que são divulgados, no sítio do TRT1 na internet, os

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

processos aptos a julgamento em primeiro e segundo graus. 2.6.

Meta 4 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho “Reduzir

ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA

o tempo médio de duração do processo, em relação ao ano-base

JUSTIÇA DO TRABALHO – IGEST (fonte: e-Gestão): O Índice

2016 – 2º grau”, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder

Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho –

Judiciário. A meta estabelecida para o TRT1 era que o Tempo

IGEST foi desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do

Médio de Duração do Processo no segundo grau fosse igual ou

Trabalho com o objetivo de contribuir para o aprimoramento da

inferior a 132 dias. No período, o TRT1 alcançou o prazo médio de

gestão das Varas do Trabalho no País. Para tanto, apresenta um

154 dias - 22 dias a mais do que o necessário ao cumprimento da

referencial numérico que sintetiza os seguintes mesoindicadores:

meta. Constata-se, no entanto, uma diminuição de 204 dias no

Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e

prazo médio em relação a 2017. Meta não cumprida. 3.2. META 5 -

Força de Trabalho, adotados em consonância com os objetivos

REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA

judiciários estabelecidos no Plano Estratégico da Justiça do

1ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 2016: Perspectiva

Trabalho 2015-2020. De julho de 2018 a junho de 2019, entre as

Processos Internos - Assegurar a celeridade e a produtividade na

145 Varas do Trabalho da 1ª Região examinadas, 5 estiveram entre

prestação jurisdicional – Indicador: Tempo Médio de Duração do

as 25% que obtiveram os melhores desempenhos no País, sendo

Processo – Fase de Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c). A Meta

elas a 1ª VT de São João de Meriti (149ª posição), a 5ª VT de

5 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho “Reduzir o

Duque de Caxias (200ª posição), a 4ª VT de São Gonçalo (213ª

tempo médio de duração do processo, em relação ao ano-base

posição), a 26ª VT do Rio de Janeiro (255ª posição) e a 11ª VT do

2016 – 1º grau”, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder

Rio de Janeiro (375ª posição). Por outro lado, 71 Varas do Trabalho

Judiciário. A Meta do TRT1 era que o tempo médio de duração do

da 1ª Região figuraram entre as 25% que obtiveram os piores

processo no primeiro grau fosse igual ou inferior a 250 dias. No

desempenhos no País no mesmo período, dentre elas a 10ª VT do

período, foi alcançado o prazo médio de 300 dias - 50 dias a mais

Rio de Janeiro (1.565ª posição), a 47ª VT do Rio de Janeiro (1.558ª

do que o necessário ao cumprimento da meta. Ressalte-se, ainda,

posição), a 23ª VT do Rio de Janeiro (1.553ª posição), a 1ª VT de

que o TRT1 apresentou um aumento de 25 dias no prazo médio em

Angra dos Reis (1.552ª posição) e a 70ª VT do Rio de Janeiro

relação a 2017. Meta não cumprida. 3.3. META 6 - JULGAR PELO

(1.551ª posição). 3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO

MENOS 92% DA QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE

TRABALHO PARA O ANO DE 2018 (Plano Estratégico da

CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO: Perspectiva
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Processos Internos - Assegurar a celeridade e a produtividade na

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

prestação jurisdicional - Indicador: Índice de Processos Julgados

Nacional 3, aprovada no XI Encontro Nacional do Poder Judiciário.

(IPJ). A Meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho

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

equivale à Meta Nacional 1 para 2018, aprovada no XI Encontro

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

Nacional do Poder Judiciário. No âmbito do TRT1, foram

TRT1, para tanto, alcançar o percentual de 45,37%, extraídos do

distribuídos, no primeiro e segundo graus, 266.933 casos novos em

cômputo dos processos solucionados arquivamentos, desistências e

2018 e julgados 329.898 processos – 84.320 julgados a mais do

declarações de incompetência. Em 2018, o TRT1 atingiu o

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

percentual de 41,25%. Dos 221.026 processos solucionados no

percentual de julgados de 124%. Meta cumprida. 3.4. META 7 -

ano, 91.184 derivaram de conciliação – 9.095 conciliações a menos

IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, PELO MENOS 90%

do que o número necessário para o alcance da meta. Meta não

DOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ATÉ 31/12/2016, NOS 1º E 2º

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

GRAUS: Perspectiva Processos Internos - Assegurar a celeridade e

ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES EM RELAÇÃO AO

a produtividade na prestação jurisdicional – Indicador: Índice de

ANO ANTERIOR: Perspectiva Processos Internos - Gerir as

Processos Antigos (IPA). A Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça

demandas repetitivas e os grandes litigantes – Indicador: Índice de

do Trabalho equivale à Meta Nacional 2 para 2018, aprovada no XI

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

Encontro Nacional do Poder Judiciário. No ano de 2018, ainda

Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional

pendiam de julgamento 245.095 processos distribuídos até

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

31/12/2016. Para o cumprimento da Meta, o TRT1 deveria julgar

alcançar a meta, o TRT1 deveria julgar 18.683 processos dos dez

220.585 processos. Foram julgados 224.140 processos, o que

maiores litigantes, ao passo que julgou um total de 23.299

corresponde a 3.555 processos a mais do que o necessário para o

processos – 5.316 processos a mais do que o número de julgados

cumprimento da meta. O TRT1 alcançou o Índice de Processos

necessário para que fosse alcançada a meta estabelecida. O TRT1

Antigos (IPA) de 91% e foi destacado no Relatório de Resultados de

alcançou o Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes de

2018, em virtude de haver mantido o IPA em patamar acima do

129%, tendo reduzido o seu acervo em 12,65%. Meta cumprida.

percentual exigido nos anos de 2017 e 2018. Meta cumprida. 3.5.

3.8. META 11 – BAIXAR PELO MENOS 92% DA QUANTIDADE

META 8 – IDENTIFICAR E JULGAR, ATÉ 31/12/2018, 98% DAS

DE EXECUÇÕES INICIADAS NO ANO-BASE: Perspectiva

AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS ATÉ 31/12/2015, NO 1º

Processos Internos - Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

GRAU, E ATÉ 31/12/2016, NO 2º GRAU: Perspectiva Processos

– Indicador: Índice de Execução (IE). A Meta 11 do Plano

Internos - Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação

Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 5 do

jurisdicional – Indicador: Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ).

Poder Judiciário, aprovada no XI Encontro Nacional do Judiciário. O

A Meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à

TRT1 iniciou, em 2018, 95.056 execuções, baixando o total de

Meta Nacional 6 para 2018, aprovada no XI Encontro Nacional do

66.910 – 20.542 processos a menos do que o necessário para o

Poder Judiciário. 3.5.1. Primeiro Grau: foram julgadas 844 das 904

cumprimento da meta. O Índice de Execução (IE) foi de 70%. Meta

ações coletivas distribuídas até 31/12/2015 – 42 ações coletivas a

não cumprida. 4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL,

menos do que o necessário para o cumprimento da meta. O TRT1

ARRECADAÇÃO E VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES.

alcançou índice de produtividade de 93,36% e, apesar de não haver

4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1.1. MOVIMENTAÇÃO

alcançado a meta, o seu desempenho foi destacado no Relatório de

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

Resultados de 2018, tendo em vista que elevou em quase 4 pontos

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

percentuais o IACJ de 1º Grau. Meta não cumprida. 3.5.2. Segundo

2016: 219.463; casos novos: 276.436; processos recebidos:

Grau: foram julgadas 15 das 16 ações coletivas distribuídas até

278.511; processos solucionados: 285.417; taxa de produtividade:

31/12/2016. O Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ) no

102,5% (média dos TRTs de grande porte: 103,2%; média nacional:

segundo grau foi de 93,75%. Meta não cumprida. 3.6. META 9 –

103,9%); taxa de congestionamento: 42,7% (média dos TRTs de

AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE

grande porte: 40,7%; média nacional: 34,8%). Pendentes de

CONHECIMENTO, EM RELAÇÃO AO PERCENTUAL DO BIÊNIO

solução para 2018: 220.494. b) Movimentação em 2018: estoque

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

remanescente de 2017: 220.494; casos novos: 178.772; processos

Perspectiva Processos Internos - Estimular a conciliação e as

recebidos: 180.821; processos solucionados: 250.535; taxa de

soluções alternativas de conflitos – Indicador: Índice de Conciliação

produtividade: 138,6% (média dos TRTs de grande porte: 140,2%;
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média nacional: 137,9%); taxa de congestionamento: 37,6% (média

grande porte foi de 275,9 dias e, no País, de 256,7 dias. Quanto às

dos TRTs de grande porte: 33,6%; média nacional: 27%).

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

Pendentes de solução para 2019: 157.903. c) Movimentação em

ação até a realização da 1ª audiência foi de 121,2 dias; o prazo

2019 (até 31 de julho): estoque remanescente de 2018: 157.903;

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

casos novos: 105.818; processos recebidos: 106.896; processos

instrução foi de 198,6 dias; da etapa da conclusão até a prolação da

solucionados: 136.296; taxa de produtividade: 127,5% (média dos

sentença, o prazo médio foi de 37,9 dias. g) Recursos Interpostos:

TRTs de grande porte: 121,9%; média nacional: 120%); taxa de

Em 2017, foram interpostos nas Varas do Trabalho da 1ª Região

congestionamento: 48,5% (média dos TRTs de grande porte:

118.665 recursos, 30,9% a mais do que no ano anterior, quando

44,4%; média nacional: 37,2%). Pendentes de solução em julho de

foram interpostos 90.673 recursos. No ano de 2018, foram

2019: 132.675. Resíduo calculado para 2020: 114.655. No número

interpostos nas Varas do Trabalho da 1ª Região 120.110 recursos,

de processos recebidos mencionados acima não foram incluídos os

1,2% a mais do que no ano de 2017. De janeiro a julho de 2019,

processos redistribuídos à mesma região judiciária, a fim de evitar

foram interpostos nas Varas do Trabalho da 1ª Região 72.519

duplicidade. Do mesmo modo, no número de processos

recursos. 4.1.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão): a)

solucionados não foram incluídos os processos solucionados por

Liquidações Iniciadas, Encerradas e Resíduo: Liquidações

declaração de incompetência. No âmbito das Varas do Trabalho da

iniciadas em 2017: 80.597 (média dos Tribunais de grande porte:

1ª Região, no ano de 2018, entre as 146 unidades judiciárias, 136

84.947,8; média nacional: 28.052,4); liquidações encerradas em

conseguiram solucionar mais processos do que o número de

2017: 63.868 (média dos Tribunais de grande porte: 74.968,2;

recebidos no ano. A média de processos recebidos por Vara do

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

Trabalho, incluindo os processos recebidos por redistribuição, foi de

liquidações que estavam em arquivo provisório): 50.044 (média dos

1.315 e a média de solucionados foi de 1.741; portanto, em média,

Tribunais de grande porte: 52.757,8; média nacional: 14.984,5).

as Varas do Trabalho solucionaram 426 processos a mais do que

Liquidações iniciadas em 2018: 68.397 (média dos Tribunais de

receberam. Já em 2019, 132 Varas do Trabalho conseguiram

grande porte: 88.979; média nacional: 29.813,5); liquidações

solucionar mais processos do que o número de recebidos no

encerradas em 2018: 63.972 (média dos Tribunais de grande porte:

período. d) Prazo Médio em 2017: O prazo médio nas Varas do

86.439,6; média nacional: 27.285,9); resíduo em 2018 (incluídas as

Trabalho da 1ª Região, do ajuizamento da ação até a prolação da

liquidações que estavam em arquivo provisório): 27.297 (média dos

sentença, foi de 275 dias, enquanto que a média nos Tribunais de

Tribunais de grande porte: 34.477,6; média nacional: 9.487,3).

grande porte foi de 259,7 dias e, no País, de 238,2 dias. Destacam-

Liquidações iniciadas entre janeiro e julho de 2019: 41.278 (média

se, na fase de conhecimento, as seguintes etapas: do ajuizamento

dos Tribunais de grande porte: 52.791,6; média nacional: 18.201,4);

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

liquidações encerradas entre janeiro e julho de 2019: 46.267 (média

audiência e o encerramento da instrução; e da conclusão até a

dos Tribunais de grande porte: 57.714,4; média nacional: 18.581,9);

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

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

realização da 1ª audiência foi de 154,1 dias. O prazo médio entre a

estavam em arquivo provisório): 23.508 (média dos Tribunais de

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

grande porte: 29.590,8; média nacional: 8.204,9). Taxa de

140,5 dias. Já da etapa da conclusão até a prolação da sentença, o

produtividade em 2017: 79,2%; taxa de produtividade em 2018:

prazo foi de 31 dias. e) Prazo Médio em 2018: O prazo médio nas

93,5%; taxa de produtividade de janeiro a julho de 2019: 112,1%. b)

Varas do Trabalho da 1ª Região, do ajuizamento da ação até a

Prazo Médio das Liquidações: O prazo médio nas Varas do

prolação da sentença, foi de 299,5 dias, enquanto que a média nos

Trabalho da 1ª Região, do início da fase de liquidação até o seu

Tribunais de grande porte foi de 280,9 dias e, no País, de 264,2

encerramento, no ano de 2017, foi de 273,8 dias (média dos

dias. Quanto às etapas processuais, extrai-se que o prazo médio do

Tribunais de grande porte: 193,9; média nacional: 175,7). O prazo

ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência foi de 152,7

médio em 2018 foi de 271,1 dias (média dos Tribunais de grande

dias; o prazo médio entre a realização da 1ª audiência e o

porte: 190,5; média nacional: 180,8). O prazo médio verificado de

encerramento da instrução foi de 170,5 dias; da etapa da conclusão

janeiro a julho de 2019 foi de 260,1 dias (média dos Tribunais de

até a prolação da sentença, o prazo médio foi de 32,6 dias. f) Prazo

grande porte: 209; média nacional: 200,3). c) Sentenças Líquidas

Médio em 2019 (até 31 de julho): O prazo médio nas Varas do

Proferidas: Considerando-se as decisões de procedência total e as

Trabalho da 1ª Região, do ajuizamento da ação até a prolação da

de procedência parcial, foram proferidas, em 2017, 96.987

sentença, foi de 301,2 dias, enquanto que a média nos Tribunais de

sentenças pelas Varas do Trabalho da 1ª Região, sendo 17.761
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(18,3%) líquidas (média dos Tribunais de grande porte: 6%; média

2018: estoque remanescente de 2017: 40.217; casos novos:

nacional: 15,5%). Em 2018, de 90.374 sentenças proferidas, 16.598

88.987; processos recebidos: 114.597; recursos e ações originárias

(18,4%) corresponderam a sentenças líquidas (média dos Tribunais

julgados: 88.335; total solucionados: 109.138; produtividade: 95,2%

de grande porte: 5,8%; média nacional: 14,9%). De janeiro a julho

(média dos TRTs de grande porte: 88,9%; média nacional: 93,7%);

de 2019, de 55.100 sentenças proferidas, 11.782 (21,4%)

taxa de congestionamento: 29,5% (média dos TRTs de grande

corresponderam a sentenças líquidas (média dos Tribunais de

porte: 31,8%; média nacional: 27,8%); resíduo processual para

grande porte: 6,8%; média nacional: 15,9%). 4.1.1.3. FASE DE

2019: 40.609. c) Movimentação Processual em 2019 (até 31 de

EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão): a) Execuções Iniciadas,

julho): estoque remanescente de 2018: 40.609; casos novos:

Encerradas e Resíduo: Execuções iniciadas em 2017: 106.833

54.396; processos recebidos: 68.151; recursos e ações originárias

(média dos Tribunais de grande porte: 87.954; média nacional:

julgados: 53.198; total solucionados: 64.966; produtividade: 95,3%

35.134,9); execuções encerradas em 2017: 55.846 (média dos

(média dos TRTs de grande porte: 89,6%; média nacional: 92,5%);

Tribunais de grande porte: 63.762; média nacional: 28.270,8);

taxa de congestionamento: 40,3% (média dos TRTs de grande

resíduo em 2017 (incluídas as execuções que estavam em arquivo

porte: 44,1%; média nacional: 41,2%); pendentes de julgamento:

provisório): 341.796 (média dos Tribunais de grande porte: 296.052;

43.403; resíduo processual calculado para 2020: 46.105. No ano de

média nacional: 111.641,5). Execuções iniciadas em 2018: 85.116

2017, cada Desembargador recebeu, em média, 2.190 processos,

(média dos Tribunais de grande porte: 84.286,8; média nacional:

enquanto a média dos TRTs de mesmo porte foi de 2.196

33.288,3); execuções encerradas em 2018: 55.595 (média dos

processos recebidos por magistrado; e julgou, em média, 2.036

Tribunais de grande porte: 66.000,2; média nacional: 30.394,3);

processos, enquanto a média dos TRTs de mesmo porte foi de

resíduo em 2018 (incluídas aí as execuções que estavam em

2.046 processos julgados por magistrado. Já no ano de 2018, cada

arquivo provisório): 356.576 (média dos Tribunais de grande porte:

Desembargador recebeu, em média, 2.292 processos, enquanto a

305.393; média nacional: 112.547,1). Execuções iniciadas entre

média dos TRTs de mesmo porte foi de 2.426 processos recebidos

janeiro e julho de 2019: 49.244 (média dos Tribunais de grande

por magistrado; e julgou, em média, 2.183 processos, enquanto a

porte: 51.434,8; média nacional: 20.423,6); execuções encerradas

média dos TRTs de mesmo porte foi de 2.132 processos julgados

entre janeiro e julho de 2019: 33.932 (média dos Tribunais de

por magistrado. d) Prazos médios em 2017: da distribuição à

grande porte: 44.371,2; média nacional: 19.121); resíduo de janeiro

restituição com visto do relator: 93,5 dias (média dos TRTs de

a julho de 2019 (incluídas aí as execuções que estavam em arquivo

grande porte: 84,1 dias; média nacional: 92,6 dias); do recebimento

provisório): 370.556 (média dos Tribunais de grande porte: 314.338;

para inclusão em pauta ao julgamento: 45 dias (média dos TRTs de

média nacional: 114.927,8). Taxa de produtividade em 2017: 52,3%;

grande porte: 48,3 dias; média nacional: 42,7 dias); da autuação ao

taxa de produtividade em 2018: 65,3%; taxa de produtividade de

julgamento do recurso: 143 dias (média dos TRTs de grande porte:

janeiro a julho de 2019: 68,9%. b) Prazo Médio das Execuções: O

143,1 dias; média nacional: 144,5 dias); do julgamento até a

prazo médio nas Varas do Trabalho da 1ª Região, do início da fase

publicação do acórdão: 21,7 dias (média dos TRTs de grande porte:

de execução até o seu encerramento, no ano de 2017, foi de

13,7 dias; média nacional: 14,5 dias); prazo total, da autuação até a

1.016,3 dias (média dos Tribunais de grande porte: 1.160; média

baixa do recurso: 350,5 dias (média dos TRTs de grande porte:

nacional: 1.021,8). O prazo médio em 2018 foi de 1.160,4 dias

254,1 dias; média nacional: 251,5 dias). e) Prazos médios em

(média dos Tribunais de grande porte: 1.361,7; média nacional:

2018: da distribuição à restituição com visto do relator: 96,1 dias

1.288,2). O prazo médio verificado de janeiro a julho de 2019 foi de

(média dos TRTs de grande porte: 82,9 dias; média nacional: 92,4

1.390,3 dias (média dos Tribunais de grande porte: 1.486,4; média

dias); do recebimento para inclusão em pauta ao julgamento: 46,6

nacional: 1.489,9). 4.1.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO

dias (média dos TRTs de grande porte: 48,2 dias; média nacional:

SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão): a) Movimentação

43,8 dias); da autuação ao julgamento do recurso: 154,1 dias

Processual em 2017: estoque remanescente de 2016: 37.052;

(média dos TRTs de grande porte: 147,4 dias; média nacional:

casos novos: 84.807; processos recebidos: 109.506; recursos e

151,1 dias); do julgamento até a publicação do acórdão: 20,9 dias

ações originárias julgados: 83.346; total solucionados: 101.789;

(média dos TRTs de grande porte: 11,9 dias; média nacional: 12,7

produtividade: 93% (média dos TRTs de grande porte: 93,5%;

dias); prazo total, da autuação até a baixa do recurso: 343,8 dias

média nacional: 94,4%); taxa de congestionamento: 30,5% (média

(média dos TRTs de grande porte: 286,5 dias; média nacional:

dos TRTs de grande porte: 29%; média nacional: 27,7%); resíduo

283,9 dias). f) Prazos médios em 2019 (até 31 de julho): da

processual para 2018: 40.217. b) Movimentação Processual em

distribuição à restituição com visto do relator: 95,5 dias (média dos
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TRTs de grande porte: 96,3 dias; média nacional: 104,3 dias); do

recursos internos conclusos: 46; solucionados: 264); CELIO

recebimento para inclusão em pauta ao julgamento: 50,4 dias

JUAÇABA CAVALCANTE (recebidos por distribuição e por

(média dos TRTs de grande porte: 55,7 dias; média nacional: 50,1

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.245; solucionados:

dias); da autuação ao julgamento do recurso: 162,4 dias (média dos

1.324); CESAR MARQUES CARVALHO (recebidos por distribuição

TRTs de grande porte: 164,4 dias; média nacional: 164,4 dias); do

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.822;

julgamento até a publicação do acórdão: 19,5 dias (média dos TRTs

solucionados: 2.358); CLAUDIA DE SOUZA GOMES FREIRE

de grande porte: 12,3 dias; média nacional: 13,2 dias); prazo total,

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

da autuação até a baixa do recurso: 457 dias (média dos TRTs de

conclusos: 2.534; solucionados: 2.143); CLAUDIA REGINA VIANNA

grande porte: 340,1 dias; média nacional: 320 dias). g) Carga de

MARQUES BARROZO (recebidos por distribuição e por

trabalho per capita dos Desembargadores em 2017: magistrados

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.360; solucionados:

atuando em turmas: 50; estoque inicial por magistrado: 741;

2.427); DALVA AMELIA DE OLIVEIRA (recebidos por distribuição e

processos recebidos por magistrado: 2.190,1; carga de trabalho por

por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.167;

magistrado: 2.931,2; processos solucionados por magistrado:

solucionados: 2.487); EDITH MARIA CORREA TOURINHO

2.035,8. h) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

em 2018: magistrados atuando em turmas: 50; estoque inicial por

conclusos: 1.701; solucionados: 1.027); EDUARDO HENRIQUE

magistrado: 804,3; processos recebidos por magistrado: 2.291,9;

RAYMUNDO VON ADAMOVICH (recebidos por distribuição e por

carga de trabalho por magistrado: 3.096,3; processos solucionados

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.128; solucionados:

por magistrado: 2.182,8. i) Carga de trabalho per capita dos

2.188); ENOQUE RIBEIRO DOS SANTOS (recebidos por

Desembargadores em 2019 (até 31 de julho): magistrados

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

atuando em turmas e que participaram da distribuição de processos:

2.046; solucionados: 2.291); EPILOGO PINTO DE MEDEIROS

50; estoque inicial por magistrado: 868,1; processos recebidos por

BAPTISTA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

magistrado: 1.363; carga de trabalho por magistrado: 2.231,1;

recursos internos conclusos: 0; solucionados: 7); EVANDRO

processos solucionados por magistrado: 1.299,3. j) Movimentação

PEREIRA VALADÃO LOPES (recebidos por distribuição e por

Processual dos Desembargadores em Exercício: j.1. Em 2017.

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.476; solucionados:

ALEXANDRE TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA (recebidos

1.361); FERNANDO ANTONIO ZORZENON DA SILVA (recebidos

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

2.299; solucionados: 2.303); ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA

140; solucionados: 307); FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 2.431; solucionados: 2.524); ANA MARIA SOARES DE

conclusos: 2.193; solucionados: 1.598); GISELLE BONDIM LOPES

MORAES (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

RIBEIRO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 1.259; solucionados: 809); ANGELA

internos conclusos: 2.785; solucionados: 2.313); GLAUCIA

FIORENCIO SOARES DA CUNHA (recebidos por distribuição e por

ZUCCARI FERNANDES BRAGA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.946; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 862; solucionados:

1.682); ANGELO GALVÃO ZAMORANO (recebidos por distribuição

340); GUSTAVO TADEU ALKMIM (recebidos por distribuição e por

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.128;

redistribuição e recursos internos conclusos: 90; solucionados: 0);

solucionados: 1.992); ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO

IVAN DA COSTA ALEMÃO FERREIRA (recebidos por distribuição e

RODRIGUES (recebidos por distribuição e por redistribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.954;

recursos internos conclusos: 1.943; solucionados: 1.736); ANTONIO

solucionados: 1.788); JORGE FERNANDO GONÇALVES DA

CESAR COUTINHO DAIHA (recebidos por distribuição e por

FONTE (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.295; solucionados:

internos conclusos: 2.024; solucionados: 2.065); JORGE ORLANDO

1.791); BRUNO LOSADA ALBUQUERQUE LOPES (recebidos por

SERENO RAMOS (recebidos por distribuição e por redistribuição e

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

recursos internos conclusos: 1.449; solucionados: 1.672); JOSE

2.609; solucionados: 2.651); CARINA RODRIGUES BICALHO

ANTONIO PITON (recebidos por distribuição e por redistribuição e

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

recursos internos conclusos: 2.251; solucionados: 1.948); JOSE

conclusos: 1.949; solucionados: 1.539); CARLOS HENRIQUE

ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA (recebidos por distribuição e por

CHERNICHARO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.211; solucionados:
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2.335); JOSE DA FONSECA MARTINS JUNIOR (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.129; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

2.294); RAQUEL DE OLIVEIRA MACIEL (recebidos por distribuição

2.055; solucionados: 2.135); JOSE GERALDO DA FONSECA

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.161;

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

solucionados: 1.441); RILDO ALBUQUERQUE MOUSINHO DE

conclusos: 2.035; solucionados: 2.187); JOSE LUIS CAMPOS

BRITO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

XAVIER (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

internos conclusos: 2.318; solucionados: 2.778); ROBERTO

internos conclusos: 2.106; solucionados: 2.334); JOSE

NORRIS (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

NASCIMENTO ARAUJO NETTO (recebidos por distribuição e por

internos conclusos: 2.226; solucionados: 2.082); ROGERIO LUCAS

redistribuição e recursos internos conclusos: 16; solucionados: 4);

MARTINS (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

LEONARDO DA SILVEIRA PACHECO (recebidos por distribuição e

internos conclusos: 1.852; solucionados: 2.664); ROQUE

por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.288;

LUCARELLI DATTOLI (recebidos por distribuição e por

solucionados: 2.325); LEONARDO DIAS BORGES (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.921; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.132); ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO (recebidos por

2.382; solucionados: 1.541); LUIZ ALFREDO MAFRA LINO

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 202;

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

solucionados: 815); SAYONARA GRILLO COUTINHO LEONARDO

conclusos: 1.884; solucionados: 1.943); MARCELO ANTERO DE

DA SILVA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

CARVALHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

internos conclusos: 2.589; solucionados: 2.386); TANIA DA SILVA

recursos internos conclusos: 2.199; solucionados: 1.425);

GARCIA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA (recebidos por

internos conclusos: 2.213; solucionados: 2.328); THEOCRITO

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

BORGES DOS SANTOS FILHO (recebidos por distribuição e por

2.130; solucionados: 2.080); MARCIA LEITE NERY (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.987; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

2.038); VALMIR DE ARAUJO CARVALHO (recebidos por

2.567; solucionados: 2.376); MARCIA REGINA LEAL CAMPOS

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

1.917; solucionados: 1.553); VOLIA BOMFIM CASSAR (recebidos

conclusos: 332; solucionados: 517); MARCOS DE OLIVEIRA

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

CAVALCANTE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

2.460; solucionados: 2.163); j.2. Em 2018. ALEXANDRE TEIXEIRA

recursos internos conclusos: 2.077; solucionados: 2.395); MARCOS

DE FREITAS BASTOS CUNHA (recebidos por distribuição e por

PINTO DA CRUZ (recebidos por distribuição e por redistribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.211; solucionados:

recursos internos conclusos: 570; solucionados: 220); MARIA

1.376); ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA (recebidos por

APARECIDA COUTINHO MAGALHÃES (recebidos por distribuição

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 2.069;

1.658; solucionados: 1.353); ANA MARIA SOARES DE MORAES

solucionados: 2.131); MARIA DAS GRACAS CABRAL VIEGAS

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

PARANHOS (recebidos por distribuição e por redistribuição e

conclusos: 1.067; solucionados: 978); ANGELA FIORENCIO

recursos internos conclusos: 1.131; solucionados: 745); MARIA

SOARES DA CUNHA (recebidos por distribuição e por

HELENA MOTTA (recebidos por distribuição e por redistribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.495; solucionados:

recursos internos conclusos: 22; solucionados: 0); MARIO SERGIO

1.206); ANGELO GALVÃO ZAMORANO (recebidos por distribuição

MEDEIROS PINHEIRO (recebidos por distribuição e por

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.477;

redistribuição e recursos internos conclusos: 2.434; solucionados:

solucionados: 1.215); ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO

1.888); MERY BUCKER CAMINHA (recebidos por distribuição e por

RODRIGUES (recebidos por distribuição e por redistribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 312; solucionados:

recursos internos conclusos: 1.438; solucionados: 1.585); ANTONIO

701); MONICA BATISTA VIEIRA PUGLIA (recebidos por

CESAR COUTINHO DAIHA (recebidos por distribuição e por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.490; solucionados:

2.053; solucionados: 1.896); PATRICIA PELLEGRINI BAPTISTA DA

1.208); BRUNO LOSADA ALBUQUERQUE LOPES (recebidos por

SILVA (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

internos conclusos: 9; solucionados: 2); PAULO MARCELO DE

1.302; solucionados: 1.228); CARINA RODRIGUES BICALHO

MIRANDA SERRANO (recebidos por distribuição e por

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos
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conclusos: 1.439; solucionados: 1.175); CARLOS HENRIQUE

solucionados: 346); JOSE ANTONIO PITON (recebidos por

CHERNICHARO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

recursos internos conclusos: 8; solucionados: 0); CELIO JUAÇABA

1.442; solucionados: 1.080); JOSE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

CAVALCANTE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

recursos internos conclusos: 1.291; solucionados: 1.435); CESAR

conclusos: 1.431; solucionados: 1.240); JOSE DA FONSECA

MARQUES CARVALHO (recebidos por distribuição e por

MARTINS JUNIOR (recebidos por distribuição e por redistribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.178; solucionados:

recursos internos conclusos: 1.327; solucionados: 1.144); JOSE

1.226); CLAUDIA DE SOUZA GOMES FREIRE (recebidos por

GERALDO DA FONSECA (recebidos por distribuição e por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 256; solucionados:

1.286; solucionados: 1.065); CLAUDIA REGINA VIANNA

171); JOSE LUIS CAMPOS XAVIER (recebidos por distribuição e

MARQUES BARROZO (recebidos por distribuição e por

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.532;

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.142; solucionados:

solucionados: 1.216); JOSE NASCIMENTO ARAUJO NETTO

970); DALVA AMELIA DE OLIVEIRA (recebidos por distribuição e

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.156;

conclusos: 16; solucionados: 19); LEONARDO DA SILVEIRA

solucionados: 887); EDITH MARIA CORREA TOURINHO

PACHECO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

recursos internos conclusos: 1.656; solucionados: 2.089);

conclusos: 1.532; solucionados: 1.130); EDUARDO HENRIQUE

LEONARDO DIAS BORGES (recebidos por distribuição e por

RAYMUNDO VON ADAMOVICH (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.284; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.120; solucionados:

1.040); LUIZ ALFREDO MAFRA LINO (recebidos por distribuição e

895); ENOQUE RIBEIRO DOS SANTOS (recebidos por distribuição

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.062;

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.191;

solucionados: 976); MARCELO ANTERO DE CARVALHO

solucionados: 1.226); EPILOGO PINTO DE MEDEIROS BAPTISTA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 1.419; solucionados: 1.161); MARCELO AUGUSTO

conclusos: 0; solucionados: 1); EVANDRO PEREIRA VALADÃO

SOUTO DE OLIVEIRA (recebidos por distribuição e por

LOPES (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.470; solucionados:

internos conclusos: 1.207; solucionados: 1.184); FERNANDO

1.329); MARCIA LEITE NERY (recebidos por distribuição e por

ANTONIO ZORZENON DA SILVA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.537; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 36; solucionados: 16);

1.164); MARCIA REGINA LEAL CAMPOS (recebidos por

FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA (recebidos por distribuição

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 18;

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.474;

solucionados: 0); MARCOS ANTONIO PALACIO (recebidos por

solucionados: 1.351); GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

solucionados: 1); MARCOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

conclusos: 1.813; solucionados: 1.505); GLAUCIA ZUCCARI

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

FERNANDES BRAGA (recebidos por distribuição e por

conclusos: 1.464; solucionados: 1.434); MARCOS PINTO DA CRUZ

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.247; solucionados:

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

1.091); GLORIA REGINA FERREIRA MELLO (recebidos por

conclusos: 1.567; solucionados: 1.304); MARIA APARECIDA

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 0;

COUTINHO MAGALHÃES (recebidos por distribuição e por

solucionados: 1); GUSTAVO TADEU ALKMIM (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.510; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.310); MARIA DAS GRACAS CABRAL VIEGAS PARANHOS

1.145; solucionados: 631); IVAN DA COSTA ALEMÃO FERREIRA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

conclusos: 712; solucionados: 724); MARIA HELENA MOTTA

conclusos: 1.384; solucionados: 1.655); JORGE FERNANDO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

GONÇALVES DA FONTE (recebidos por distribuição e por

conclusos: 880; solucionados: 552); MARIO SERGIO MEDEIROS

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.404; solucionados:

PINHEIRO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

1.162); JORGE ORLANDO SERENO RAMOS (recebidos por

recursos internos conclusos: 1.419; solucionados: 1.182); MERY

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 343;

BUCKER CAMINHA (recebidos por distribuição e por redistribuição
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e recursos internos conclusos: 39; solucionados: 108); MONICA

recursos internos conclusos: 1.600; solucionados: 1.302); ANTONIO

BATISTA VIEIRA PUGLIA (recebidos por distribuição e por

CESAR COUTINHO DAIHA (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.379; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.540; solucionados:

1.287); PAULO MARCELO DE MIRANDA SERRANO (recebidos

1.396); ANTONIO PAES ARAUJO (recebidos por distribuição e por

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 330; solucionados: 45 -

788; solucionados: 599); RAQUEL DE OLIVEIRA MACIEL

Juiz convocado de 10/5/2019 a 14/6/2019 e a partir de 7/8/2019);

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

BRUNO LOSADA ALBUQUERQUE LOPES (recebidos por

conclusos: 51; solucionados: 130); RILDO ALBUQUERQUE

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 315;

MOUSINHO DE BRITO (recebidos por distribuição e por

solucionados: 524); CARINA RODRIGUES BICALHO (recebidos por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.274; solucionados:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.174); ROBERTO NORRIS (recebidos por distribuição e por

1.624; solucionados: 1.415); CARLOS HENRIQUE CHERNICHARO

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.274; solucionados:

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

1.122); ROGERIO LUCAS MARTINS (recebidos por distribuição e

conclusos: 658; solucionados: 660 - Juiz convocado de 18/2/2019 a

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.262;

18/3/2019 e a partir de 19/3/2019); CELIO JUAÇABA

solucionados: 1.228); ROQUE LUCARELLI DATTOLI (recebidos por

CAVALCANTE (recebidos por distribuição e por redistribuição e

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 746;

recursos internos conclusos: 1.597; solucionados: 1.117); CESAR

solucionados: 1.032); ROSANA SALIM VILLELA TRAVESEDO

MARQUES CARVALHO (recebidos por distribuição e por

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

redistribuição e recursos internos conclusos: 440; solucionados:

conclusos: 37; solucionados: 180); SAYONARA GRILLO

252); CLAUDIA DE SOUZA GOMES FREIRE (recebidos por

COUTINHO LEONARDO DA SILVA (recebidos por distribuição e

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.368;

1.573; solucionados: 1.501); CLAUDIA REGINA VIANNA

solucionados: 1.329); TANIA DA SILVA GARCIA (recebidos por

MARQUES BARROZO (recebidos por distribuição e por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.606; solucionados:

1.444; solucionados: 1.171); THEOCRITO BORGES DOS SANTOS

1.534); DALVA AMELIA DE OLIVEIRA (recebidos por distribuição e

FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.542;

internos conclusos: 1.191; solucionados: 1.129); VALMIR DE

solucionados: 1.477); EDITH MARIA CORREA TOURINHO

ARAUJO CARVALHO (recebidos por distribuição e por

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

redistribuição e recursos internos conclusos: 928; solucionados:

conclusos: 1.284; solucionados: 1.150); EDUARDO HENRIQUE

1.029); VOLIA BOMFIM CASSAR (recebidos por distribuição e por

RAYMUNDO VON ADAMOVICH (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.472; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.606; solucionados:

1.326); j.3. Em 2019 (até 31 de julho). ALEXANDRE TEIXEIRA DE

1.204); ENOQUE RIBEIRO DOS SANTOS (recebidos por

FREITAS BASTOS CUNHA (recebidos por distribuição e por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.499; solucionados:

1.427; solucionados: 1.446); EVANDRO PEREIRA VALADÃO

1.222); ALVARO ANTONIO BORGES FARIA (recebidos por

LOPES (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 84;

internos conclusos: 883; solucionados: 1.049); FERNANDO

solucionados: 0); ALVARO LUIZ CARVALHO MOREIRA (recebidos

ANTONIO ZORZENON DA SILVA (recebidos por distribuição e por

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 697; solucionados:

319; solucionados: 198); ANA MARIA SOARES DE MORAES

345); FLAVIO ERNESTO RODRIGUES SILVA (recebidos por

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

conclusos: 1.316; solucionados: 1.343); ANGELA FIORENCIO

1.564; solucionados: 1.498); GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO

SOARES DA CUNHA (recebidos por distribuição e por

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.008; solucionados:

conclusos: 1.497; solucionados: 1.354); GLAUCIA ZUCCARI

1.188); ANGELO GALVÃO ZAMORANO (recebidos por distribuição

FERNANDES BRAGA (recebidos por distribuição e por

e por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.643;

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.727; solucionados:

solucionados: 1.280); ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO

1.300); GUSTAVO TADEU ALKMIM (recebidos por distribuição e

RODRIGUES (recebidos por distribuição e por redistribuição e

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.355;

2825/2019
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019

Tribunal Superior do Trabalho

solucionados: 1.329); IVAN DA COSTA ALEMÃO FERREIRA

conclusos: 1.830; solucionados: 1.435); MARIO SERGIO

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

MEDEIROS PINHEIRO (recebidos por distribuição e por

conclusos: 1.210; solucionados: 1.585); JORGE FERNANDO

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.364; solucionados:

GONÇALVES DA FONTE (recebidos por distribuição e por

1.796); MARISE COSTA RODRIGUES (recebidos por distribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.543; solucionados:

por redistribuição e recursos internos conclusos: 481; solucionados:

1.402); JORGE ORLANDO SERENO RAMOS (recebidos por

113- Juíza convocada de 24/5/2019 a 16/7/2019 e a partir de

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

17/7/2019); MERY BUCKER CAMINHA (recebidos por distribuição e

1.456; solucionados: 1.269); JOSE ANTONIO PITON (recebidos por

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1; solucionados: 6);

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

MONICA BATISTA VIEIRA PUGLIA (recebidos por distribuição e

1.432; solucionados: 1.297); JOSE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.590;

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

solucionados: 1.335); PAULO MARCELO DE MIRANDA SERRANO

conclusos: 1.195; solucionados: 1.161); JOSE DA FONSECA

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

MARTINS JUNIOR (recebidos por distribuição e por redistribuição e

conclusos: 1; solucionados: 0); RAQUEL DE OLIVEIRA MACIEL

recursos internos conclusos: 688; solucionados: 787); JOSE

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

GERALDO DA FONSECA (recebidos por distribuição e por

conclusos: 296; solucionados: 92 - Juíza convocada de 27/5/2019 a

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

16/7/2019 e a partir de 17/7/2019); RILDO ALBUQUERQUE

JOSE LUIS CAMPOS XAVIER (recebidos por distribuição e por

MOUSINHO DE BRITO (recebidos por distribuição e por

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.471; solucionados:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.455; solucionados:

1.058); JOSE NASCIMENTO ARAUJO NETTO (recebidos por

1.285); ROBERTO NORRIS (recebidos por distribuição e por

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.141; solucionados:

1.110; solucionados: 641); LEONARDO DA SILVEIRA PACHECO

1.163); ROGERIO LUCAS MARTINS (recebidos por distribuição e

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

por redistribuição e recursos internos conclusos: 1.359;

conclusos: 1.403; solucionados: 1.277); LEONARDO DIAS

solucionados: 1.331); ROQUE LUCARELLI DATTOLI (recebidos por

BORGES (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

internos conclusos: 1.645; solucionados: 1.357); LUIZ ALFREDO

1.280; solucionados: 2.371); ROSANA SALIM VILLELA

MAFRA LINO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

TRAVESEDO (recebidos por distribuição e por redistribuição e

recursos internos conclusos: 202; solucionados: 931); MARCELO

recursos internos conclusos: 1.183; solucionados: 558); ROSANE

ANTERO DE CARVALHO (recebidos por distribuição e por

RIBEIRO CATRIB (recebidos por distribuição e por redistribuição e

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.470; solucionados:

recursos internos conclusos: 83; solucionados: 0); SAYONARA

1.344); MARCELO AUGUSTO SOUTO DE OLIVEIRA (recebidos

GRILLO COUTINHO LEONARDO DA SILVA (recebidos por

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

1.432; solucionados: 1.314); MARCIA LEITE NERY (recebidos por

1.116; solucionados: 917); TANIA DA SILVA GARCIA (recebidos

distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos: 707;

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

solucionados: 1.135); MARCIA REGINA LEAL CAMPOS (recebidos

1.308; solucionados: 1.229); THEOCRITO BORGES DOS SANTOS

por distribuição e por redistribuição e recursos internos conclusos:

FILHO (recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos

5; solucionados: 0); MARCOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

internos conclusos: 1.247; solucionados: 1.199); VALMIR DE

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

ARAUJO CARVALHO (recebidos por distribuição e por

conclusos: 1.487; solucionados: 1.379); MARCOS PINTO DA CRUZ

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.226; solucionados:

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

1.507); VOLIA BOMFIM CASSAR (recebidos por distribuição e por

conclusos: 1.462; solucionados: 1.429); MARIA APARECIDA

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

COUTINHO MAGALHÃES (recebidos por distribuição e por

Resíduo processual – situação em 31/12/2017: pendentes de

redistribuição e recursos internos conclusos: 1.549; solucionados:

autuação: 105; pendentes de distribuição: 795; aguardando

1.500); MARIA DAS GRACAS CABRAL VIEGAS PARANHOS

manifestação do MPT: 365; pendentes de conclusão ao relator: 312;

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

pendentes com o relator: 12.613; pendentes em diligência: 797;

conclusos: 261; solucionados: 634); MARIA HELENA MOTTA

pendentes suspensos ou sobrestados: 1.793; resíduo total: 40.217.

(recebidos por distribuição e por redistribuição e recursos internos

l) Resíduo processual – situação em 31/12/2018: pendentes de
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autuação: 39; pendentes de distribuição: 104; aguardando

R$ 2.562.342.252,89. c) Em 2019 (até 31 de julho): decorrentes de

manifestação do MPT: 373; pendentes de conclusão ao relator: 312;

execução: R$ 698.918.736,14; decorrentes de acordo: R$

pendentes com o relator: 14.478; pendentes em diligência: 637;

876.807.815,31; decorrentes de pagamento espontâneo: R$

pendentes suspensos ou sobrestados: 1.893; resíduo total: 40.609.

312.305.930,76; total: R$ 1.888.032.482,21. No ano de 2017, foram

m) Resíduo processual – situação em 31/7/2019: pendentes de

pagos aos reclamantes R$ 2.555.179.388,40, montante 21,3%

autuação: 30; pendentes de distribuição: 103; aguardando

superior ao do ano de 2016. Já no ano de 2018, o TRT1 pagou R$

manifestação do MPT: 257; pendentes de conclusão ao relator: 412;

2.562.342.252,89, 0,3% a mais do que em 2017. Nos três últimos

pendentes com o relator: 14.705; pendentes em diligência: 599;

anos, o TRT1 pagou menos que a média dos Tribunais de grande

pendentes suspensos ou sobrestados: 1.936; resíduo total: 43.403.

porte e mais que a média do País. 5. CONCILIAÇÃO. 5.1. TAXA

4.1.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO (fonte: e-

DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA. 5.1.1. FASE DE CONHECIMENTO.

Gestão): O prazo médio total de duração do processo em 2017, do

CONCILIAÇÕES LÍQUIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE

ajuizamento da ação até o arquivamento definitivo, foi de 1.209,4

JURISDIÇÃO (EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO AS

dias, enquanto a média nos Tribunais de grande porte foi de 1.028,6

DECISÕES DE ARQUIVAMENTO, DESISTÊNCIAS E

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

DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA – META 3 DO CNJ) –

foi de 1.097,4 dias, enquanto a média nos Tribunais de grande porte

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

foi de 1.045,2 dias e, no País, de 985,6 dias. Até o mês de julho de

Tribunal Regional teve uma taxa média de conciliação abaixo da

2019, referido prazo médio total foi de 920 dias, enquanto a média

média dos Tribunais de grande porte e do País nos anos de 2017,

nos Tribunais de grande porte foi de 1.039,4 dias e, no País, de

2018 e 2019 (até o mês de julho). ANO DE 2017: Total de

986,9 dias. 4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão). a) Em 2017:

processos conciliados: 100.826; processos solucionados: 239.792;

recolhimentos previdenciários: R$ 348.433.282,12; recolhimentos

percentual de conciliação líquida: 42% (média nacional: 45,8%;

fiscais: R$ 58.138.618,17; custas processuais: R$ 24.650.512,58;

média dos TRTs de grande porte: 46,5%). No ano de 2017, das 146

emolumentos: R$ 1.932.279,16; multas: R$ 1.622.991,06; total

VTs do TRT1, 40 VTs (27,4%) estiveram acima da média nacional

arrecadado no primeiro grau: R$ 432.845.403,93. No segundo grau,

de 45,8%, são elas: VT de Araruama (57,7%); 1ª VT de Itaguaí

foi arrecadado o total de R$ 888.107,62. b) Em 2018: recolhimentos

(48,5%); VT de Magé (53%); VT de Maricá (61,5%); 2ª VT de Niterói

previdenciários: R$ 299.879.262,90; recolhimentos fiscais: R$

(57,4%); 3ª VT de Niterói (50,4%); 5ª VT de Niterói (53,1%); 7ª VT

47.973.343,32; custas processuais: R$ 26.464.477,72;

de Niterói (47,8%); 8ª VT de Niterói (65,7%); 1ª VT de Nova Iguaçu

emolumentos: R$ 2.478.979,27; multas: R$ 433.964,68; total

(56,7%); 2ª VT de Nova Iguaçu (48,3%); 3ª VT de Nova Iguaçu

arrecadado no primeiro grau: R$ 374.751.048,62. No segundo grau,

(52,9%); 5ª VT de Nova Iguaçu (55,1%); 7ª VT de Nova Iguaçu

foi arrecadado o total de R$ 698.242,56. c) Em 2019 (até 31 de

(50,7%); 1ª VT de Petrópolis (53,4%); 2ª VT de Petrópolis (56,2%);

julho): recolhimentos previdenciários: R$ 174.839.637,34;

VT de Queimados (54,7%); 2ª VT de Resende (51,2%); VT de Rio

recolhimentos fiscais: R$ 33.474.432,27; custas processuais e

Bonito (61,6%); 7ª VT de Rio de Janeiro (48,4%); 16ª VT de Rio de

emolumentos: R$ 15.989.563,96; multas: R$ 99.569,68; total

Janeiro (46,3%); 18ª VT de Rio de Janeiro (47,2%); 28ª VT de Rio

arrecadado no primeiro grau: R$ 224.403.203,25. No segundo grau,

de Janeiro (46%); 39ª VT de Rio de Janeiro (48,2%); 48ª VT de Rio

foi arrecadado o total de R$ 287.364,02. No ano de 2017, o TRT1

de Janeiro (48,2%); 49ª VT de Rio de Janeiro (50,9%); 56ª VT de

arrecadou 8% a mais do que em 2016. Já no ano de 2018, o TRT1

Rio de Janeiro (48,8%); 73ª VT de Rio de Janeiro (46,7%); 81ª VT

arrecadou 13,4% a menos do que em 2017. Nos anos de 2017,

de Rio de Janeiro (46,7%); 1ª VT de São Gonçalo (50,2%); 2ª VT de

2018 e 2019 a arrecadação manteve-se acima da média do País.

São Gonçalo (56%); 3ª VT de São Gonçalo (55,8%); 4ª VT de São

Com relação aos Tribunais de mesmo porte, o TRT1 arrecadou

Gonçalo (60,8%); 5ª VT de São Gonçalo (60,8%); 6ª VT de São

mais no ano de 2017 e menos nos anos de 2018 e 2019. 4.3.

Gonçalo (61%); 1ª VT de São João do Meriti (60,2%); 2ª VT de São

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

João do Meriti (53,6%); 3ª VT de São João do Meriti (59,5%); VT de

Em 2017: decorrentes de execução: R$ 1.222.819.378,93;

Teresópolis (53,3%); e VT de Três Rios (55,1%). Registre-se que,

decorrentes de acordo: R$ 1.115.223.684,45; decorrentes de

no ano de 2017, 3 VTs constaram no rol daquelas com os menores

pagamento espontâneo: R$ 217.136.325,02; total: R$

índices de conciliação, quais sejam: 3ª VT de Macaé (21,9% - 31º

2.555.179.388,40. b) Em 2018: decorrentes de execução: R$

menor do País); VT de Barra Mansa (22,5% - 33º menor do País); e

1.081.834.639,83; decorrentes de acordo: R$ 1.214.734.452,27;

74ª VT de Rio de Janeiro (24,1% - 47º menor do País). ANO DE

decorrentes de pagamento espontâneo: R$ 265.773.160,79; total:

2018: Total de processos conciliados: 91.184; processos
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solucionados: 221.026; percentual de conciliação líquida: 41,3%

(42,6%); 1ª VT de Nova Iguaçu (42,7%); 3ª VT de Nova Iguaçu

(média nacional: 43,7%; média dos TRTs de grande porte: 44,7%).

(50,8%); 5ª VT de Nova Iguaçu (45%); 7ª VT de Nova Iguaçu (47%);

No ano de 2018, das 146 VTs do TRT1, 52 VTs (35,6%) estiveram

1ª VT de Petrópolis (46,6%); 2ª VT de Rio de Janeiro (42,4%); 6ª VT

acima da média nacional de 43,7%, são elas: VT de Araruama

de Rio de Janeiro (43,7%); 9ª VT de Rio de Janeiro (44%); 13ª VT

(45,5%); 1ª VT de Campos dos Goytacazes (53,9%); 2ª VT de

de Rio de Janeiro (42,6%); 39ª VT de Rio de Janeiro (44,4%); 46ª

Campos dos Goytacazes (50,6%); 3ª VT de Campos dos

VT de Rio de Janeiro (45,5%); 48ª VT de Rio de Janeiro (45,6%);

Goytacazes (50,9%); 4ª VT de Campos dos Goytacazes (55,3%); 1ª

49ª VT de Rio de Janeiro (44,4%); 60ª VT de Rio de Janeiro (43%);

VT de Duque de Caxias (48,2%); 3ª VT de Duque de Caxias

64ª VT de Rio de Janeiro (42,4%); 77ª VT de Rio de Janeiro

(45,2%); 4ª VT de Duque de Caxias (43,9%); 6ª VT de Duque de

(45,6%); 79ª VT de Rio de Janeiro (42,4%); 1ª VT de São Gonçalo

Caxias (45,7%); 2ª VT de Itaboraí (66,5%); 1ª VT de Itaguaí

(51%); 2ª VT de São Gonçalo (47%); 3ª VT de São Gonçalo

(48,6%); VT de Magé (57,2%); VT de Maricá (65%); 1ª VT de Niterói

(45,8%); 5ª VT de São Gonçalo (52,3%); 6ª VT de São Gonçalo

(44,7%); 3ª VT de Niterói (47,3%); 4ª VT de Niterói (44,8%); 5ª VT

(49,3%); 1ª VT de São João do Meriti (59,5%); 2ª VT de São João

de Niterói (50,7%); 7ª VT de Niterói (44,5%); 8ª VT de Niterói

do Meriti (48,6%); 3ª VT de São João do Meriti (51,4%); e VT de

(55,9%); 1ª VT de Nova Iguaçu (51,4%); 2ª VT de Nova Iguaçu

Três Rios (42,4%). 5.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-

(46,2%); 3ª VT de Nova Iguaçu (57,8%); 4ª VT de Nova Iguaçu

Gestão): ANO DE 2017: Total de processos extintos por acordo:

(48%); 5ª VT de Nova Iguaçu (57,5%); 1ª VT de Petrópolis (58,7%);

740; liquidações encerradas: 63.868; percentual de conciliação:

2ª VT de Petrópolis (49,2%); VT de Queimados (44,2%); 2ª VT de

1,1%. ANO DE 2018: Total de processos extintos por acordo: 578;

Resende (44,9%); VT de Rio Bonito (57,2%); 2ª VT de Rio de

liquidações encerradas: 63.972; percentual de conciliação: 0,9%.

Janeiro (47,7%); 6ª VT de Rio de Janeiro (44,4%); 32ª VT de Rio de

ANO DE 2019 (até o mês de julho): Total de processos extintos

Janeiro (44,2%); 44ª VT de Rio de Janeiro (44,2%); 48ª VT de Rio

por acordo: 374; liquidações encerradas: 46.267; percentual de

de Janeiro (45,4%); 56ª VT de Rio de Janeiro (47,4%); 58ª VT de

conciliação: 0,8%. 5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão):

Rio de Janeiro (49,3%); 68ª VT de Rio de Janeiro (44,5%); 70ª VT

ANO DE 2017: Total de processos extintos por acordo: 2.630;

de Rio de Janeiro (46,6%); 73ª VT de Rio de Janeiro (53,6%); 76ª

execuções encerradas: 55.846; percentual de conciliação: 4,7%.

VT de Rio de Janeiro (44,7%); 81ª VT de Rio de Janeiro (46,2%); 1ª

ANO DE 2018: Total de processos extintos por acordo: 2.093;

VT de São Gonçalo (50,5%); 2ª VT de São Gonçalo (56,5%); 3ª VT

execuções encerradas: 55.595; percentual de conciliação: 3,8%.

de São Gonçalo (64,1%); 4ª VT de São Gonçalo (55,3%); 5ª VT de

ANO DE 2019 (até o mês de julho): Total de processos extintos

São Gonçalo (53,8%); 6ª VT de São Gonçalo (64,3%); 1ª VT de São

por acordo: 838; execuções encerradas: 33.932; percentual de

João do Meriti (48,2%); 2ª VT de São João do Meriti (43,7%); 3ª VT

conciliação: 2,5%. 5.2. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS

de São João do Meriti (48,9%); VT de Teresópolis (46,2%); e VT de

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS E CENTROS

Três Rios (60,5%). Registre-se que 2 VTs constaram no rol

JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

daquelas com os maiores índices de conciliação, quais sejam: 2ª VT

DISPUTAS. 5.2.1. ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES

de Itaboraí (66,5% - 39º maior do País); e VT de Maricá (65% – 46º

(fonte: TRT1): O TRT1 informou que aplica as diretrizes

maior do País). De outro lado, no ano de 2018, 1 VT constou no rol

estabelecidas na Resolução n.º 174/2016 do CSJT. Para tanto,

daquelas com os menores índices de conciliação, qual seja: VT de

editou a Resolução Administrativa n.º 31/2017, que instituiu o

Barra Mansa (19,6% - 30º menor do País). ANO DE 2019 (até o

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de

mês de julho): Total de processos conciliados: 45.899; processos

Disputas (NUPEMEC) e disciplinou os Centros Judiciários de

solucionados: 122.796; percentual de conciliação líquida: 37,4%

Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSCs-JT). O

(média nacional: 42,3%; média dos TRTs de grande porte: 43%). No

CEJUSC de primeiro grau de jurisdição da capital foi criado pelo Ato

ano de 2019, das 146 VTs do TRT1, 39 VTs (26,7%) estiveram

da Presidência n.º 12/2018 e o CEJUSC de segundo grau de

acima da média nacional de 42,3%, são elas: VT de Angra dos Reis

jurisdição foi implementado pelo Ato da Presidência n.º 16/2018. O

(43,5%); 1ª VT de Campos dos Goytacazes (47,4%); 2ª VT de

NUPEMEC está subordinado à Presidência do Tribunal e suas

Campos dos Goytacazes (47,9%); 3ª VT de Campos dos

competências encontram-se disciplinadas no artigo 2º da Resolução

Goytacazes (48,2%); 4ª VT de Campos dos Goytacazes (56,9%); 1ª

Administrativa n.º 31/2017. O Núcleo é composto pelos seguintes

VT de Duque de Caxias (51,3%); 2ª VT de Itaboraí (44,3%); 1ª VT

membros, conforme previsto no artigo 3º da aludida norma interna:

de Itaguaí (43,6%); VT de Magé (47,8%); VT de Nilópolis (45,7%);

um desembargador do trabalho da ativa, que coordenará o Núcleo,

1ª VT de Niterói (45,5%); 5ª VT de Niterói (43,5%); 8ª VT de Niterói

indicado fundamentadamente em critérios objetivos pelo Presidente

2825/2019
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019

Tribunal Superior do Trabalho

do Tribunal, a quem compete, também, analisar a conveniência e a

mediação/conciliação com o primeiro grau. O TRT1 informou que o

oportunidade de dedicação exclusiva; dois juízes de primeiro grau

CEJUSC de segundo grau de jurisdição não possui quadro de

de jurisdição, indicados pelo Presidente do Tribunal; o diretor da

servidores próprio. Por fim, o Tribunal ressaltou que os CEJUSCs

Secretaria Geral Judiciária; e o titular da unidade de apoio

podem se valer de meios tecnológicos (telefone, whatsapp,

operacional ao Núcleo. O TRT1 afirmou que o NUPEMEC não é

aplicativos, email) para a realização de contatos com as partes a fim

dotado de espaço físico e de quadro de servidores próprio, sendo
utilizada a estrutura física e de pessoal da Secretaria de Apoio à

de se alcançar a conciliação, nos termos dos artigos 1º, § 2º, dos
Atos de n.os 12/2018 e 16/2018. Nesse sentido, asseverou que

Efetividade. Por outro lado, no tocante aos CEJUSCs, estes se

durante os meses de outubro e novembro de 2017 desenvolveu

encontram vinculados ao NUPEMEC e subordinados

pauta especial, com cerca de 300 processos, envolvendo a

administrativamente à Presidência do Tribunal. O CEJUSC de

empresa de telecomunicações “OI”. Em razão de as partes

primeiro grau de jurisdição da capital possui jurisdição em todo o

reclamantes desses processos se encontrarem em municípios

Estado do Rio de Janeiro e é responsável pela realização das

distantes, elas compareceram, por meio de videoconferência, à

sessões e audiências de conciliação e mediação em demandas em

Vara de origem e conversaram com o Juiz que presidia a audiência.

curso no primeiro grau de jurisdição, tanto na fase de conhecimento,

Após concordância, o acordo era homologado e, posteriormente,

quanto na execução. O aludido Centro Judiciário está localizado no

enviado em cópia digital para a Vara de origem. 5.2.2. CRITÉRIOS

térreo do edifício sede (Fórum Ministro Arnaldo Süssekind), e conta

UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES

com uma secretaria de atendimento e 12 salas de mediação. No

DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE

segundo andar do mencionado Fórum, há uma sala de audiências

SOLUÇÃO DE DISPUSTAS (fonte: TRT1): O TRT1 informou que,

para conciliação, sempre presididas pelo Juiz coordenador do

nos termos do artigo 3º, cabeça, do Ato n.º 12/2018, o CEJUSC de

CEJUSC. O Centro não possui quadro de servidores próprio. Os

primeiro grau de jurisdição é composto por um magistrado

servidores que atuam no CEJUSC são lotados na Divisão de Apoio

coordenador e por tantos magistrados supervisores da ativa,

aos Métodos Consensuais (DIAME), que dá apoio operacional ao

quantos forem necessários para o funcionamento, designados pelo

NUPEMEC e aos Centros de Conciliação. A aludida Divisão está

Presidente do Tribunal. De acordo com o artigo 5º da Resolução

subordinada à Coordenadoria de Apoio ao NUPEMEC (CNUP),

Administrativa n.º 31/2017, para a designação dos aludidos

ligada à SAE. Segundo o TRT1, a configuração decorre da

magistrados a Presidência deve observar critérios objetivos, qual

Resolução n.° 63/2010 do CSJT que não prevê, em seu artigo 15,

seja: competência técnica. O TRT1 asseverou, entretanto, que não

os CEJUSCs como unidades administrativas. De acordo com o

há, no âmbito do Tribunal, norma interna que discipline os requisitos

artigo 15 do Ato n.º 12/2018, o apoio administrativo para o

a serem observados. Ao magistrado coordenador incumbe presidir

funcionamento do CEJUSC da capital de primeiro grau de jurisdição

audiências de conciliação de demandas solicitadas pelas partes e

será prestado pela Secretaria Geral Judiciária, por meio da unidade

de processos por ele requeridos de demandas, individuais ou

competente. As servidoras a seguir elencadas atuam no CEJUSC:

plúrimas, em face de um mesmo réu, ou grupo de réus, objetivando

Renata Alves Ferreira - Chefe de Divisão; Ana Cristina Feitosa

organizar pautas concentradas ou mutirões, inclusive em bloco. Já

Carvalho; Lucia Martins Fernandes; Monica Cristina Santana de

aos magistrados supervisores cabe presidir as audiências e

Jesus; Tereza Luciana Ribeiro Pessoa Cavalcanti; Cristiane

homologar acordos no bojo das demandas que se encontram em

Campos Latini; Clarice Martins Patrizi; e Luiza Lanna da Silva Pires

fase inicial na unidade jurisdicional de primeiro grau. O Exmo. Juiz

Costa, todas especialistas em conciliação e mediação. Quanto ao

do Trabalho Mucio Nascimento Borges é o atual coordenador do

CEJUSC de segundo grau de jurisdição, este possui jurisdição em

Centro de Conciliação, consoante Portaria n.º 33/2019. O TRTR1

todo o Estado do Rio de Janeiro e é responsável pela realização de

afirmou que o magistrado se encontra designado para atuar

audiências de conciliação ou mediação em demandas em curso no

exclusivamente no CEJUSC. Outrossim, por meio da aludida

segundo grau de jurisdição, em fase recursal, fase de conhecimento

Portaria, o Exmo. Juiz do Trabalho Maurício Paes Barreto Pizarro

e de execução, inclusive aquelas que se encontram aguardando o

Drummond foi designado suplente do magistrado coordenador do

processamento de Recurso de Revista ou de Agravo de Instrumento

Centro para atuação nos impedimentos e afastamentos do titular.

em Recurso de Revista. O aludido Centro Judiciário situa-se no

Ademais, a Exma. Juíza do Trabalho Substituta Giselle Bringel de

segundo andar do prédio sede do Tribunal, sendo composto por

Oliveira Lima David foi nomeada para atuar como supervisora no

uma sala de audiência, além de 5 mediadores, que acumulam

CEJUSC de primeiro grau de jurisdição no período de 8 de abril a 7

funções de atendimento às partes em sessões de

de maio de 2019; e as Exmas. Juízas do Trabalho Substitutas Lívia
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Fanaia Furtado Siciliano e Camila Leal Lima foram designadas para

recebido para inclusão em pauta no Centro de Conciliação, uma vez

exercerem a função de supervisoras do Centro no biênio

que há vedação legal quanto a esse procedimento. De igual modo,

2019/2021. No âmbito do CEJUSC de segundo grau de jurisdição

os processos que se encontram no segundo grau de jurisdição

há um Desembargador-coordenador e a previsão de tantos

também podem ser encaminhados ao CEJUSC por solicitação das

Desembargadores-supervisores quantos forem necessários para

partes, ou por indicação do próprio magistrado de segundo grau de

seu funcionamento, todos designados pelo Presidente do Tribunal,

jurisdição. Além disso, de acordo com o disposto no artigo 5º, II, do

conforme disposto no artigo 3º do Ato n.º 16/2018. O TRT1

Ato n.º 16/2018, constata-se a possibilidade de que o magistrado

esclareceu que a coordenação do CEJUSC de segundo grau de

coordenador do CEJUSC de segundo grau de jurisdição solicite a

jurisdição foi delegada ao Desembargador Vice-Presidente do

remessa de feitos de outras unidades jurisdicionais no âmbito do

Tribunal, o qual também atua presidindo as audiências de

Tribunal, com intuito de organizar pautas temáticas ou mutirões. O

conciliação. Assim, conforme estabelece a Portaria n.º 33/2019, o

Tribunal frisou, por fim, que não há possibilidade de que sejam

Exmo. Desembargador do Trabalho Cesar Marques Carvalho

designadas audiências no âmbito do CEJUSC de reclamações

exerce a função de coordenador do Centro e o Desembargador

trabalhistas ajuizadas por meio do jus postulandi, ou seja, sem que

Marcos Pinto da Cruz foi nomeado seu suplente para atuação nas

haja advogado constituído nos autos. De outro lado, o TRT1

situações de impedimento e de afastamento. O TRT1 acrescentou

asseverou que, ao encaminhar os feitos ao CEJUSC, as unidades

que os atuais coordenadores dos CEJUSCs não participaram de

de origem não observam um padrão de registro. Dessa forma,

curso promovido pela Escola Nacional de Formação e

algumas unidades o fazem por despacho, outras por certidão, e

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) sobre

outras se limitam a remeter o processo sem registro. 5.2.4.

supervisão de Centros de Conciliação, porquanto estão aguardando

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO

a abertura do curso específico. 5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO

ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS

DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE MÉTODOS

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT1): O

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT1): O

TRT1 informou que, no ano de 2017, no âmbito do CEJUSC de

TRT1 informou que são encaminhados ao CEJUSC de primeiro

primeiro grau de jurisdição, foram designadas 3.398 audiências, que

grau de jurisdição os autos de demandas em fase inicial pela

resultaram na homologação de 1.493 acordos. Índice de

unidade jurisdicional de primeiro grau - o Centro atua nos processos

conciliação: 44%. No CEJUSC de segundo grau de jurisdição, foram

em fase de conhecimento mediante colaboração com Varas do

designadas 2.974 audiências, que resultaram na homologação de

Trabalho parceiras, consoante Ato n.º 17/2018. Nesse sentido, o

1.549 acordos. Índice de conciliação: 52,1%. Em 2018, no âmbito

artigo 3º do Ato n.º 17/2018 estabelece que as demandas remetidas

do CEJUSC de primeiro grau de jurisdição, foram designadas 6.097

aos CEJUSCs serão previamente examinadas pelo Juízo de

audiências, que resultaram na homologação de 2.161 acordos.

origem, a fim de realizar triagem com o objetivo de enviar apenas

Índice de conciliação: 35,4%. No CEJUSC de segundo grau de

aquelas que estejam aptas à inclusão em pauta de conciliação,

jurisdição, foram designadas 3.175 audiências, que resultaram na

excluindo as que figurem empresas que, notoriamente, não realizam

homologação de 1.523 acordos. Índice de conciliação: 48%. Em

acordo, ou cuja petição inicial seja inepta. Ademais, os processos

2019 (até o mês de junho), no âmbito do CEJUSC de primeiro grau

também são remetidos ao Centro por solicitação das partes - por

de jurisdição foram designadas 4.318 audiências, que resultaram na

petição dirigida ao magistrado coordenador ou utilizando-se dos

homologação de 2.277 acordos. Índice de conciliação: 52,7%. No

canais disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal na internet;

âmbito do CEJUSC de segundo grau de jurisdição, foram

por requerimento do magistrado coordenador do CEJUSC de

designadas 1.588 audiências, que resultaram na homologação de

primeiro grau de jurisdição da capital de demandas, individuais ou

731 acordos. Índice de conciliação: 46%. 5.2.5. AUDIÊNCIAS DE

plúrimas, em face do mesmo réu, ou grupo de réus, objetivando

CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DOS CENTROS

organizar pautas concentradas ou mutirões, inclusive em bloco,

JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

sempre observando a competência do Juízo de origem; e por

DISPUTAS. CONCILIAÇÃO FRUSTRADA. ATOS PROCESSUAIS

indicação dos próprios magistrados de primeiro grau de jurisdição.

SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA

O TRT1 frisou que na hipótese de o magistrado coordenador do

(fonte: TRT1): O TRT1 informou que na hipótese de restar frustrada

CEJUSC solicitar a remessa dos autos à unidade de origem, estes

a conciliação ou a mediação no âmbito do CEJUSC, não são

sempre serão remetidos com a anuência do Juiz Titular da VT.

praticados outros atos que possam interferir no andamento do

Caso não haja concordância, o processo não é remetido ou

processo. As sessões de mediação de processos em fase inicial
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limitam-se apenas à tentativa de conciliação. Entretanto, a parte

16.911 audiências de conciliação e homologados 39.776 acordos.

requerida deverá apresentar sua resposta, nos termos do artigo 22

Frise-se, por oportuno, que o número de audiências aqui registradas

da Resolução n.º 185 do CSJT, de 24 de março de 2017, mantido o

se refere à designação específica de “audiência de conciliação” no

sigilo para apreciação da Vara do Trabalho. Quando da devolução

movimento do PJe. Assim, o número superior de acordos efetivados

dos autos à unidade de origem, o processo é incluído em nova

decorre do fato de que também são computados aqueles firmados

pauta. Frise-se, no entanto, que, segundo o artigo 1º, § 1º, dos Atos
de n. os 12/2018 e 16/2018, os CEJUSCs adotarão “todas as

nas demais modalidades de audiência. 5.4. CONCILIAÇÃO EM

providências necessárias para ultimar a conciliação ou mediação

JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO

homologada, inclusive com expedição de alvará de valores

(fonte: TRT1): O TRT1 informou que, no ano de 2017, foram

vinculados à demanda examinada, sendo, entretanto,

realizadas 2.974 audiências de conciliação e homologados 1.549

expressamente vedados: a prática de quaisquer atos executórios, a

acordos. Índice de conciliação: 52,1%. Em 2018 foram realizadas

expedição de alvará de valores incontroversos na liquidação ou na

3.175 audiências de conciliação e homologados 1.523 acordos.

execução, a expedição de precatórios, o deferimento de tutela de

Índice de conciliação: 48%. Em 2019 (até o mês de julho), foram

urgência ou evidência, a expedição de certidão de habilitação em

realizadas 2.047 audiências de conciliação e homologados 953

massa falida ou em recuperação judicial e a prática de quaisquer

acordos. Índice de conciliação: 46,5%. 5.5. CONCILIAÇÃO EM

outros atos que não sejam decorrentes da conciliação ou

PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE

mediação”. 5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT1): O

NO ÂMBITO DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS

TRT1 informou que empreendeu esforços no sentido de buscar a

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: sítio do

conciliação em processos que se encontram em fase de

TRT1 na internet): O TRT1 informou que a Corregedoria Regional

admissibilidade de Recurso de Revista, sendo tal medida rotineira

realiza Correições no âmbito do CEJUSC. Nesse sentido, em

no CEJUSC de segundo grau de jurisdição. Ressaltou, entretanto,

22/10/2018, houve Correição ordinária no Centro. O Tribunal frisou

que não há dados específicos sobre os processos que se

que, quando da aludida Correição, foram verificadas: a estrutura da

encontram na fase de admissibilidade de Recurso de Revista,

unidade, com registros atinentes ao corpo funcional, sua forma de

porquanto a estatística é global, abarcando todos os feitos em grau

atuação e produtividade; as atividades vinculadas à gestão do

de recurso. O Tribunal asseverou ainda que, caso haja interesse em

CEJUSC, com exame de prazos e passivos de pendências de

submeter à tentativa de conciliação um processo que esteja em

despachos e cumprimentos; e a movimentação processual, com

tramitação no TST, reporta-se ao Ofício Circular TST.GVP n.º 20, de

ênfase nas pautas e na arrecadação. Além disso, ao final dos

4/12/2018, que trata da sistemática para realização de audiências

trabalhos, restaram assinadas as recomendações necessárias, que

no CEJUSC de processos que tramitam no Tribunal Superior. De

contemplaram: a atuação dos magistrados no CEJUSC, que não foi

acordo com o referido ofício, o Tribunal Regional deve encaminhar a

considerada pelo Corregedor adequada, consoante disposto no

relação de processos, em planilha Excel, nos quais pretende

artigo 7º da Resolução n.º 174/2016 CSJT; o critério para escolha

realizar audiências, para o correio eletrônico: gvp-

das Varas do Trabalho a serem atendidas, a fim de privilegiar as

conciliacao@tst.jus.br. Após recebimento da relação de processos,

que apresentam os prazos mais longos para realização das

a Vice-Presidência do TST expede ofício ao Ministro Relator ou ao

audiências; o método de seleção dos processos a serem enviados,

Presidente do TST, solicitando a baixa para a realização das

de forma a privilegiar aqueles que tenham por objeto verbas

audiências, devendo a baixa ocorrer no prazo de 10 dias. Procedida

rescisórias; e os procedimentos a serem observados pelas Varas do

a baixa do processo, o Tribunal Regional tem 30 dias para a

Trabalho de origem, quando do retorno dos feitos. Por derradeiro, o

realização da audiência. Após a realização da audiência, o

TRT1 salientou que a próxima Correição está agendada para o mês

resultado deve ser comunicado à Vice-Presidência do TST. Não

de dezembro de 2019, conforme disposto na Portaria n.º 89-

havendo acordo, os autos devem ser imediatamente remetidos ao

SCR/2019. 5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS

TST. O TRT1 ressaltou que especificamente no âmbito do Tribunal,

EFETIVADOS NO ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte:

após o encaminhamento do e-mail ao TST, realiza-se

e-Gestão): Em 2017 foram realizadas 31.619 audiências de

acompanhamento periódico para verificar se os autos foram

conciliação e homologados 104.017 acordos. Em 2018 foram

baixados à SJR, já que não são baixados diretamente ao CEJUSC

realizadas 32.209 audiências de conciliação e homologados 93.865

de segundo grau de jurisdição. Em caso positivo, solicita-se à SJR a

acordos. No ano de 2019 (até o mês de junho), foram realizadas

remessa para inclusão em pauta. Após realizada a audiência,

PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO GRAU DE
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devolve-se os autos à SJR com a ata e o resultado da audiência

efetuados – 634; valores homologados - R$ 38.448.231,78; índice

para que seja informado ao TST ou retornados os autos. 5.6.

de conciliação – 56,2%. 5.8. INICIATIVAS EM PROL DA

CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-

CONCILIAÇÃO (fonte: TRT1): O TRT1 informou que, além da

PROCESSUAL (fonte: TRT1, e-Gestão): O TRT1 informou que,

participação nas Semanas Nacionais de Conciliação (CNJ e CSJT)

segundo a Secretaria da Seção de Dissídios Coletivos (SEDIC), não

e Execução Trabalhista (CSJT), promoveu palestras sobre a

foram realizadas audiências de conciliação na fase pré-processual,

atividade conciliatória, dirigidas à formação interna e externa, bem

ou seja, antes da instalação dos dissídios coletivos, nos anos de

como realizou reuniões com grandes litigantes para a formalização

2017, de 2018 e de 2019 (até o mês de julho). Houve a celebração

de pauta de acordo. O Tribunal acrescentou que os aludidos

de audiências de conciliação apenas quando já instaurados os

encontros se deram mediante triagem de processos com

dissídios. De acordo com o relatório da estatística, no ano de 2017,

identificação de grandes empresas devedoras. Assim, foram

foram recebidos 71 dissídios coletivos e homologados 5 acordos.

agendadas audiências prévias às pautas de conciliação pretendidas

No ano de 2018, foram recebidos 70 dissídios coletivos e

e, por meio delas, antecipadamente, elaboradas propostas

homologados 3 acordos. No ano de 2019 (até o mês de julho),

razoáveis de acordo. O resultado foi extremamente positivo,

foram recebidos 43 dissídios coletivos e homologado 1 acordo. 5.7.

inclusive com bom índice de processos conciliados por empresas

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte:

como: Carrefour, Banco Itaú, Brookifield, Nokia, Santander, Hope.

TRT1, sítio do CNJ e do CSJT na internet): O TRT1 participou

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT1): O TRT1 informou

ativamente das semanas nacionais de conciliação e de execução

que os servidores lotados nos CEJUSCs foram capacitados em

promovidas pelo CNJ e pelo CSJT, desenvolvidas nos anos de

métodos consensuais de solução de disputas, ministrado pela

2017 e de 2018. Os resultados alcançados foram os seguintes: XII

Escola Judicial do TRT1. Destacou que os servidores realizaram a

Semana Nacional de Conciliação do CNJ (27 de novembro a 1º

seguinte formação: Curso de Formação de Mediadores, oferecido

de dezembro de 2017): audiências designadas – 5.499; audiências

pela Escola Judicial e pelo CSJT, o qual capacitou 3 servidores:

realizadas – 5.499; acordos efetuados – 1.499; valores

Francisco Luiz Cardoso Pinheiro; Cláudia de Araújo Assumpção; e

homologados - R$ 63.524.484,85; índice de conciliação – 27,5%.

Renata Alves Ferreira; e Curso de Formação de Mediadores,

XIII Semana Nacional de Conciliação do CNJ (5 a 9 de

ministrado pela Escola Judicial do TRT1, o qual capacitou 7

novembro de 2018): audiências designadas – 4.277; audiências

servidoras que desempenham suas atividades nos CEJUSCs: Ana

realizadas – 4.282; acordos efetuados – 1.842; valores

Cristina Feitosa Carvalho; Lucia Martins Fernandes; Monica Cristina

homologados - R$ 46.396.322,27; índice de conciliação – 43%. III

Santana de Jesus; Tereza Luciana Ribeiro Pessoa Cavalcanti;

Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (22 a 26

Cristiane Campos Latini; Clarice Martins Patrizi; e Luiza Lanna da

de junho de 2017): audiências realizadas – 8.898; acordos

Silva Pires Costa. 5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT1): O TRT1

efetuados – 2.570; valores homologados - R$ 137.557.507,29;

informou que a técnica de mediação foi instituída no Tribunal.

índice de conciliação – 28,9%. IV Semana Nacional de

Acrescentou que os mediadores foram formados pela Escola

Conciliação Trabalhista do CSJT (21 a 25 de junho de 2018):

Judicial com prática interna no CEJUSC da capital. 5.11.

audiências realizadas – 7.338; acordos efetuados – 2.023; valores

DIVULGAÇÃO (fonte: TRT1): O TRT1 informou que a divulgação

homologados - R$ 89.741.540,84; índice de conciliação – 27,6%. V

das atividades relacionadas à política conciliatória é realizada por

Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (27 a 31

meio da página oficial do Tribunal na internet, bem como pelas

de junho de 2019): audiências realizadas – 4.371; acordos

redes sociais (Instagram). 6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A

efetuados – 2.436; valores homologados - R$ 366.497.827,84;

questão concernente à efetividade da execução tem papel

índice de conciliação – 55,7%. VII Semana Nacional da Execução

fundamental na plena e eficaz prestação jurisdicional. A satisfação

Trabalhista do CSJT (18 a 22 de outubro de 2017): audiências

do direito material reconhecido em juízo, em tempo razoável e

realizadas – 7.276; acordos efetuados – 39.481; valores

adequado, revela-se imprescindível para a consolidação da

homologados - R$ 56.739.075,20; VIII Semana Nacional da

confiança do jurisdicionado nas instituições democráticas de direito,

Execução Trabalhista do CSJT (17 a 21 de setembro de 2018):

reafirmando-se o Poder Judiciário como pacificador dos conflitos

audiências realizadas – 5.113; acordos efetuados – 1.461; valores

sociais. Nesse contexto, a efetividade da execução tem sido objeto

homologados - R$ 38.955.967,39; índice de conciliação – 28,6%; IX

de relevante preocupação do Poder Judiciário. O Conselho Superior

Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (16 a 20 de

da Justiça do Trabalho, considerando os vetores constitucionais da

setembro de 2019): audiências realizadas – 1.127; acordos

efetividade jurisdicional e eficiência administrativa, bem como a
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constatação da dificuldade das unidades judiciárias em promover a

econômicos na movimentação das contas bancárias dos

pesquisa e a execução patrimonial em face de determinados

executados; 6) ARISP: ferramenta que objetiva identificar os

devedores, editou a Resolução n.º 138/2014, recentemente alterada

imóveis existentes em nome dos executados e os que foram por

pela Resolução n.º 193/2017, a qual dispôs sobre o estabelecimento

eles alienados; 7) SIEL - Sistema de Informações Eleitorais:

obrigatório dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial no âmbito dos

ferramenta que objetiva verificar o endereço atualizado do

Tribunais Regionais do Trabalho. Também editou a Resolução n.º

executado e seu telefone; 8) COAF – Conselho de Controle de

179/2017, regulamentando a instalação e funcionamento do

Atividades Financeiras: ferramenta que permite o acesso a

laboratório de tecnologia para recuperação de ativos e combate à

relatórios de inteligência das movimentações financeiras suspeitas

corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da Justiça do Trabalho

de um CPF, CNPJ e outros envolvidos; e 9) RCPJ/RJ - Registro

(LAB-CSJT), possibilitando que os Núcleos de Pesquisa Patrimonial

Civil das Pessoas Jurídicas do Estado do Rio de Janeiro: permite a

regionais solicitem a atuação do LAB-CSJT naqueles casos em que

pesquisa de dados de devedores trabalhistas. Segundo informações

não obtiveram êxito. 6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT1): Segundo

prestadas pelo TRT1, não há controle fiscalizatório ou estatístico da

informado pelo TRT1, sua Seção de Pesquisa Patrimonial

utilização das ferramentas de pesquisa patrimonial pelos

desempenha as atividades de pesquisa patrimonial avançada no

magistrados. 6.3. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT1):

âmbito da 1ª Região. O referido setor é regulamentado pela

Conforme informado pelo TRT1, há centralização de execuções no

Resolução Administrativa n.º 8/2012 e pelo Ato da Presidência n.º

âmbito do Tribunal Regional, nos termos previstos no Provimento

75/2015. A unidade é coordenada, atualmente, pelo Juiz do

Conjunto n.º 02/2017. 6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA

Trabalho Mucio Nascimento Borges, além de ser integrada pelos

EXECUÇÃO TRABALHISTA (fonte: Relatório da Semana

servidores Erika de Aguiar Xavier Sepulveda, Bruno Dutra Cid Cruz,

Nacional de Execução Trabalhista elaborado pela

Eduardo Bastos Salles, Anna Carolina Borges Magalhães

Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST): Em 2018, foi

Bergamini, Bianca de Sousa Schroder, Tatiana Viana de Oliveira e

realizada a 8ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no

Renata Pedreira de Freitas Gaudio. Consoante noticiado pelo TRT1,

período de 17 a 21 de setembro. Os resultados obtidos nos primeiro

sua Seção de Pesquisa Patrimonial prioriza a pesquisa dos grandes

e segundo graus foram os seguintes: audiências realizadas – 5.113;

devedores, atuando nos casos em que frustradas as execuções

acordos efetuados – 1.461; valor total dos acordos homologados –

trabalhistas nas Varas do Trabalho de origem. Para a atuação da

R$ 38.955.967,39; leilões realizados – nenhum; bloqueios

unidade, por solicitação das Varas do Trabalho da Região, exige-se

efetivados (BACENJUD) – 1.607; valor arrecadado com bloqueios

o mínimo de 20 inclusões do devedor junto ao Banco Nacional de

(BACENJUD) - R$ 16.435.212,04. Em 2019, foi realizada a 9ª

Devedores Trabalhistas – BNDT e a utilização prévia, sem sucesso,

Semana Nacional de Execução Trabalhista, no período de 16 a 20

pela unidade solicitante, das ferramentas básicas de pesquisa

de setembro. Os resultados obtidos nos primeiro e segundo graus

patrimonial - JUCERJA, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS -

foram os seguintes: audiências realizadas – 1.127; acordos

em face do devedor, nos três meses antecedentes ao pedido de

efetuados – 634; valor total dos acordos homologados – R$

pesquisa. 6.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT1):

38.448.231,78; leilões realizados – 2; bloqueios efetivados

Conforme informado pelo TRT1, são utilizadas as seguintes

(BACENJUD) – 3.799; valor arrecadado com bloqueios

ferramentas de pesquisa patrimonial, a fim de garantir melhor

(BACENJUD) - R$ 19.184.867,44. No quadro de variação

efetividade à execução: 1) BACENJUD: convênio utilizado para

percentual entre a 8ª e a 9ª Semana Nacional da Execução,

efetuar bloqueios em contas e aplicações financeiras dos

constatou-se uma diminuição de 78% no número de audiências

executados; 2) RENAJUD: convênio utilizado para pesquisa e

realizadas, de 57% no número de acordos efetuados e de 1% nos

restrição de veículos dos executados; 3) JUCERJA - Junta

valores arrecadados com tais acordos e um aumento de 136% no

Comercial do Estado do Rio de Janeiro: ferramenta que viabiliza a

número de bloqueios efetivados e de 17% nas quantias obtidas por

consulta dos atos constitutivos e das alterações contratuais das

meio dos bloqueios. Num tal contexto, verificou-se um acréscimo de

empresas registradas no estado do Rio de Janeiro; 4) INFOJUD:

61% do valor total obtido em relação ao ano anterior. 6.5. CURSOS

ferramenta utilizada para busca de endereços, de bens móveis e

VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO NOS ANOS DE

imóveis urbanos e rurais e de operações imobiliárias realizadas,

2017, 2018 E NO PRIMEIRO SEMESTRE de 2019 (fonte: TRT1):

além de auxiliar na verificação da existência de grupo econômico; 5)

Conforme informado pelo TRT1, foram ministrados cursos voltados

CCS/BACEN: convênio utilizado para identificar a existência de

à efetividade da execução por sua Escola Judicial em 2017, 2018 e

terceiras pessoas ou pessoas interpostas, sócios ocultos e grupos

no primeiro semestre de 2019. No ano de 2017, foi promovido o
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“Workshop de Pesquisa Patrimonial”. Em 2018, foram ministrados

recorribilidade interna foi da ordem de 21,7% no ano de 2018, uma

os seguintes cursos: “Efetividade da Execução Trabalhista e

diminuição de 12,7% em relação ao ano anterior. Foram interpostos

Sistemas Conveniados”, “Centralização de Execução como Solução

25.478 recursos internos (Agravos, Agravos Regimentais e

de Efetividade” e “Centralização: grandes problemas, algumas

Embargos de Declaração) em 117.352 acórdãos publicados e

soluções; aspectos históricos relevantes”. No primeiro semestre de

decisões monocráticas publicadas. A recorribilidade externa foi da

2019, foi promovido o curso “Ferramentas de Execução

ordem de 38,9% no ano de 2018, uma diminuição de 4,9% em

Trabalhista”. 7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. 7.1.

relação ao ano antecedente. Foram interpostos 25.478 Recursos de

RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT1): a) Recursos

Revista e Recursos Ordinários em 117.352 acórdãos publicados e

de Revista em 2017: Recursos de Revista (RR) interpostos:

decisões monocráticas publicadas. No ano de 2018, os recursos

40.084; RR despachados: 40.807; RR pendentes: 12.630; RR

encaminhados para o TST totalizaram 22.459, sendo 186 Recursos

admitidos: 2.226; RR não admitidos: 38.581; taxa de admissibilidade

Ordinários, 19.223 Agravos de Instrumento e 3.050 Recursos de

do RR: 5,52% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de

Revista. 7.2. REFORMA DE DECISÕES PELO TST (fonte:

grande porte: 12,5%; média nacional: 11,1%); AIRR interpostos:

Sistema de Apoio à Decisão - TST): a) Reforma de decisões

24.982; AIRR remetidos: 21.094; AIRR pendentes de remessa:

pelo TST em 2017: Recursos de Revista (RR) julgados: 2.574; RR

14.124; prazo médio de admissibilidade do Recurso de Revista:

providos (ainda que parcialmente): 1.979; taxa de reforma de RR:

19,5 dias (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande

76,9% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte:

porte: 38,7 dias; média nacional: 40,5 dias). b) Recursos de

71,3%; média nacional: 64,6%); Agravos de Instrumento em

Revista em 2018: Recursos de Revista (RR) interpostos: 45.447;

Recurso de Revista (AIRR) julgados: 17.256; AIRR providos: 1.538;

RR despachados: 45.138; RR pendentes: 10.132; RR admitidos:

taxa de reforma de AIRR: 8,9% (média dos Tribunais Regionais do

3.050; RR não admitidos: 42.088; taxa de admissibilidade do RR:

Trabalho de grande porte: 7,3%; média nacional: 7,2%). b) Reforma

6,8% (média dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte:

de decisões pelo TST em 2018: Recursos de Revista (RR)

10,3%; média nacional: 9,5%); AIRR interpostos: 36.272; AIRR

julgados: 3.566; RR providos (ainda que parcialmente): 2.940; taxa

remetidos: 19.223; AIRR pendentes de remessa: 29.130; prazo

de reforma de RR: 82,4% (média dos Tribunais Regionais do

médio de admissibilidade do Recurso de Revista: 10,1 dias (média

Trabalho de grande porte: 75,1%; média nacional: 65,7%); Agravos

dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte: 49,2 dias;

de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) julgados: 16.855;

média nacional: 33,6 dias). c) Recursos de Revista em 2019 (até

AIRR providos: 2.866; taxa de reforma de AIRR: 17% (média dos

31 de julho): Recursos de Revista (RR) interpostos: 23.263; RR

Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte: 9,7%; média

despachados: 19.596; RR pendentes: 12.868; RR admitidos: 1.470;

nacional: 9%). c) Reforma de decisões pelo TST em 2019 (até 31

RR não admitidos: 18.126; taxa de admissibilidade do RR: 7,5%

de julho): Recursos de Revista (RR) julgados: 1.788; RR providos

(média dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte:

(ainda que parcialmente): 1.365; taxa de reforma de RR: 76,3%

15,3%; média nacional: 10,4%); AIRR interpostos: 20.317; AIRR

(média dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte:

remetidos: 25.695; AIRR pendentes de remessa: 20.643; prazo

72,6%; média nacional: 65,1%); Agravos de Instrumento em

médio de admissibilidade do Recurso de Revista: 11,2 dias (média

Recurso de Revista (AIRR) julgados: 11.559; AIRR providos: 1.803;

dos Tribunais Regionais do Trabalho de grande porte: 25,9 dias;

taxa de reforma de AIRR: 15,6% (média dos Tribunais Regionais do

média nacional: 30,3 dias). No que se refere às medidas de

Trabalho de grande porte: 10,2%; média nacional: 8,5%). 7.3.

estímulo à conciliação em processos pendentes de admissibilidade

INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA,

de Recurso de Revista, constatou-se dos dados extraídos do

INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E

sistema e-Gestão que o número de recursos baixados em razão de

INCIDENTES DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT1):

acordo e desistência em 2019 correspondeu a 197 processos, o

IUJs instaurados (2016): 6. IUJs solucionados (2016): 6. IUJs

equivalente a apenas 1,5% do resíduo pendente de exame de

instaurados (2017): 8. IUJs solucionados (2017): 8. IUJs instaurados

admissibilidade no período. No ano de 2018, dos 45.138 Recursos

(2018): 0. IUJs instaurados (2019): 0. IRDRs instaurados (2017): 8.

de Revista despachados pelo Tribunal, 3.050 foram admitidos e

IRDRs solucionados (2017): 8. IRDRs instaurados (2018): 6. IRDRs

42.088 não admitidos. Além disso, 1.843 recursos foram baixados.

solucionados (2018): 4. IRDRs instaurados (2019): 1. IRDRs

Dos 42.088 Recursos de Revista que não foram admitidos, 19.223

solucionados (2019): 1. IACs instaurados (2017): 2. IACs

foram agravados e encaminhados ao TST, totalizando um

solucionados (2017): 2. IACs instaurados (2018): 1. IACs

percentual de 45,7%, abaixo da média nacional, de 76,8%. A

solucionados (2018): 1. IACs instaurados (2019): 0. Processos
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sobrestados no Tribunal em virtude da pendência de julgamento dos

caso em particular, informa o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª

incidentes: 263 no primeiro grau e 552 no segundo grau de

Região que o NUGEP foi criado pela Resolução n.º 38/2017, de

jurisdição. Como decorrência do julgamento dos mencionados

29/6/2017, e é vinculado à Secretaria-Geral Judiciária,

incidentes, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região publicou

supervisionado pela Comissão de Jurisprudência e Gestão de

10 teses jurídicas prevalecentes até o momento, 3 delas convertidas

Precedentes. Em que pese no NUGEP esteja lotado apenas 1

nas Súmulas de n.º 59, 61 e 62. No Tribunal Regional do Trabalho

servidor, o núcleo conta com apoio permanente da Coordenadoria

da 1ª Região, o Regimento Interno regulamenta os procedimentos

de Apoio Jurisprudencial - CJUS, consoante o atual organograma

de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e

da Secretaria-Geral Judiciária. Suas atribuições estão em

Incidente de Assunção de Competência - IAC nos artigos 119 e 119

consonância com a Resolução n.º 235/2016 do CNJ. Em consulta

-A. As normas inerentes à edição, alteração, cancelamento e

ao sítio do Tribunal Regional da 1ª Região na internet, constata-se a

modulação dos efeitos de súmulas, precedentes normativos e teses

possibilidade de acesso a banco de dados pesquisável quanto aos

jurídicas prevalecentes encontram-se nos artigos, 120, 120-A, 121,

registros de temas e andamento processual de incidentes de

125, 126 e 127 do Regimento Interno. 7.4. NÚCLEO DE

formação de precedentes, com informação das demandas julgadas

GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT1): O

e pendentes de julgamento, nos moldes do artigo 8º da Resolução

Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 235, de

n.º 235/2016 do CNJ. 8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE

13/07/2016, mediante a qual se dispõe sobre a padronização de

PEQUENO VALOR (RPVs). 8.1. NORMAS INTERNAS (fonte:

procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de

TRT1): Normas internas que regulamentam o pagamento 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

precatórios e RPVs no âmbito do TRT1: Acordo de Cooperação
entre os Tribunais (TRT1, TRF2 e TJRJ); Atos GP de n. os

2015 (Código de Processo Civil), nos Tribunais nacionais. Dispõem

3.436/2001; 46/2008; 26/2012; 10/2017; e 155/2018; Ato Executivo

seus artigos 3º e 4º que os Tribunais Regionais do Trabalho são

TJRJ n.º 4.251/2010; Portaria n.º 28/2019; e Manual de Precatórios.

gestores dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas –

8.2. UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO DOS

IRDR e dos Incidentes de Assunção de Competência – IAC

PRECATÓRIOS. JUÍZO AUXILIAR DE PRECATÓRIOS (fonte:

instaurados no âmbito de sua competência. Também foi

TRT1): O TRT1 informou que as unidades responsáveis pelo

determinada a instituição, como unidade permanente, no âmbito dos

processamento dos precatórios são a Coordenadoria de Gestão de

Tribunais Regionais, do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

Precatórios (CPRE) e a Divisão de Cálculo e Atualização de

– NUGEP, o qual será constituído por no mínimo 4 (quatro)

Precatórios (DPREC). Acrescentou que os procedimentos adotados

servidores com formação jurídica e que tem, dentre outras

nos aludidos setores ocorrem conforme as atribuições das

atribuições, a função de gerenciar os procedimentos administrativos

unidades. Assim, após o recebimento do ofício precatório/RPV é

decorrentes da aplicação da repercussão geral, de julgamentos de

realizado o saneamento (verificação dos aspectos formais e legais),

casos repetitivos e de incidente de assunção de competência,

podendo resultar na autuação, ou na devolução à origem para as

acompanhar os processos submetidos à técnica dos casos

retificações pertinentes. O TRT1 salientou que todos os servidores

repetitivos e da assunção de competência em todas as suas fases,

lotados na CPRE e na DPREC são do quadro efetivo do Tribunal.

alimentando o banco de dados eletrônico, tendo em vista a

Os seguintes servidores desempenham suas funções na CPRE:

disponibilização pública, disponibilizar informações para as áreas

Márcio Baptista do Carmo, coordenador do órgão (CJ-2); Fabiane

técnicas do tribunal quanto à atualização dos incidentes de

Martins Silva, assistente secretário (FC-5); Marco Antônio Stefano,

formação de precedente, acompanhar a tramitação dos recursos

assistente administrativo (FC-3); Renata Biavaschi Bittencourt;

selecionados pelo tribunal como representativos da controvérsia

Claudio Silva de Menezes Guerra; Zélia Maria Rodrigues D.

encaminhados ao STF, ao STJ e ao TST (artigo 1.036, § 1º, do

Nogueira; e Cristovão Edgard Souza dos Santos. De outro lado,

CPC), a fim de subsidiar a atividade dos órgãos jurisdicionais

integram o quadro da DPREC os seguintes servidores: Marcelo de

competentes para o juízo de admissibilidade e para o

Figueiredo Maia, chefe de Divisão CJ-1; David Freire Rodrigues,

sobrestamento de feitos, auxiliar os órgãos julgadores na gestão do

assistente administrativo (FC-3); Vânia Lúcia Zani, calculista (FC-4);

acervo sobrestado, além de manter, disponibilizar e alimentar o

Daniela Gomes Valentim, calculista (FC-4); Aline Soares da Silveira,

banco eletrônico de dados, com informações atualizadas acerca dos

calculista (FC-4); Edvaldo Vasconcellos, calculista (FC-4); José Luiz

processos sobrestados na região, conforme o caso, bem como nas

Tadeu da Motta Soares, calculista (FC-4); e Marlos M. de Medeiros,

turmas e colégios recursais e nos juízos de execução fiscal. No

assistente administrativo (FC-3). O Tribunal informou, por fim, que
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observa a Recomendação n.º 39/2012 do Conselho Nacional de

monetariamente para inscrição no orçamento do exercício seguinte,

Justiça (CNJ), porquanto o cargo técnico de assessoramento

nos termos do artigo 100, § 5º, da Constituição da República.

superior na Coordenadoria de Precatórios é ocupado por servidor

Destacou que no último trimestre orçamentário - maio a julho de

do quadro próprio do Tribunal. Além disso, o Tribunal ressaltou que

2019 -, se deu um aumento substancial do número de precatórios

instituiu o Juízo Auxiliar de Gestão de Precatórios, por meio do Ato

autuados, totalizando 1.404 - 67,31% do total registrado no período

n.º 10/2017, que possui competência para desempenhar os

orçamentário de 2/7/2018 a 1/7/2019. Ademais, para o orçamento

seguintes procedimentos: condução de audiências de precatórios

de 2020 foram atualizados todos os precatórios inscritos na esfera

federais, estaduais e municipais, bem assim de RPVs federais;

federal - administrações direta e indireta. Já em relação às esferas

busca da pacificação dos conflitos; determinação e correção de

estadual e municipal, bem como à Empresa Brasileira de Correios e

inexatidões materiais nos autos; exercício do controle e da

Telégrafos – ECT, o TRT1 informou que: a) Parte dos precatórios é

supervisão das preferências constitucionais deferidas e das contas

corrigida pela Taxa Referencial (TR), que permanece sem

bancárias abertas vinculadas ao Tribunal; e validação da

atualização desde setembro de 2017, não havendo demanda para

regularidade dos precatórios e RPVs. Acrescentou que a

nova correção desses valores; b) as Varas do Trabalho são

metodologia de trabalho do Juízo de Precatórios e as reuniões

orientadas pelo Tribunal a encaminhar os processos à

realizadas com as partes estão intimamente ligadas à situação

Coordenadoria de Gestão de Precatórios com atualização

peculiar de pendência de cada ente público, sempre buscando a

monetária mais recente possível; c) o sistema PJe, principal

disseminação da prática da conciliação. Dentre os resultados da

ferramenta utilizada pelos servidores para recebimento de

adoção de tal postura pelo Juízo, tem-se que o Município de Rio

processos judiciais e processamento de Precatórios e RPVs,

das Flores, em 30/5/2019, celebrou acordo, no valor total de R$

apresentou, ainda dentro do período orçamentário de 2020,

4.677.668,43, referente a 23 precatórios para pagamento em 24

instabilidade durante 20 (vinte) dias úteis, segundo consta nos Atos

meses e término em 31/5/2021. Ademais, a Universidade do Estado

nº 115, 117, 124 e 128 de 2019. 8.3. PRECATÓRIOS

do Rio de Janeiro (UERJ), em 28/5/2019, firmou ajuste, no valor

AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte: TRT1 e sistema e-Gestão):

total de R$ 233.580.515,49, referente a um precatório com mais de

Conforme informação prestada pelo TRT1, em 30/6/2019, 5.346

1.500 beneficiários, que se encontra em realização de pagamentos

precatórios aguardavam pagamento (R$ 793.060.704,11), sendo

até o final deste exercício financeiro. A Exma. Juíza do Trabalho

2.360 vencidos (R$ 474.582.536,82) e 2.986 vincendos (R$

Maria Thereza da Costa Prata foi designada para atuar como Juízo

318.478.167,29). Na esfera federal, havia 312 precatórios

Auxiliar de Gestão de Precatórios e o Exmo. Juiz do Trabalho Marco

aguardando pagamento, sendo 3 vencidos e 309 a vencer. Valor

Antônio Belchior da Silveira foi nomeado para atuar como membro

total devido pela União: R$ 123.891.344,51, sendo R$

suplente do aludido Juízo, conforme Portaria n.º 28/2019. O TRT1

103.324.099,94 devido pela Administração Direta, Autárquica e

acresceu, todavia, que os aludidos magistrados não foram

Fundacional; R$ 20.425.183,35, devido pela Empresa Brasileira de

afastados da jurisdição de suas respectivas funções. Assim, a

Correios e Telégrafos (EBCT); e R$ 142.061,22, devido pela Casa

Exma. Juíza Maria Thereza da Costa Prata permanece atuando

da Moeda. Na esfera estadual, havia 807 precatórios aguardando

como titular da 63ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e o Exmo.

pagamento, sendo 416 vencidos e 391 a vencer. Valor total devido:

Juiz Marco Antônio Belchior da Silveira atua como Juiz Titular da

R$ 309.422.454,41 - valor devido pelo Estado do Rio de Janeiro

14ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. 8.2.1. OFÍCIOS

(administração direta e indireta): R$ 306.813.122,66, referente a

PRECATÓRIOS. OFÍCIOS REQUISITÓRIOS. PADRONIZAÇÃO

796 precatórios. Valor devido Estado do Amapá: R$ 55.304,35,

DOS DOCUMENTOS. O TRT1 informou que há definição de

referente a 1 precatório. Valor devido pelo Estado de São Paulo: R$

modelo de ofício precatório e de ofício requisitório a ser utilizado

2.597.473,33, referente a 10 precatórios. Na esfera municipal

pelos Juízos da Execução no âmbito do Tribunal. Acrescentou que

existiam 4.227 precatórios aguardando pagamento, sendo 1.941

sua utilização é de uso obrigatório e que as VTs efetivamente

vencidos e 2.286 a vencer. Valor total devido pelos municípios: R$

utilizam o modelo definido pela administração do Tribunal. 8.2.2.

359.746.905,19. O TRT1 informou, ainda, os cinco entes públicos

ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PRECATÓRIO E DA RPV. O

que apresentam as maiores dívidas: 1º) Instituto Estadual do

TRT1 informou que, antes da requisição ao ente público devedor,

Ambiente (INEA), 25 precatórios, R$ 169.203.923,80; 2º) Estado do

no dia 1º de julho de cada ano, é realizada a atualização dos

Rio de Janeiro (administração direta), 633 precatórios, R$

precatórios, de modo que seja informado ao devedor o valor

116.501.104,88; 3º) Município de Volta Redonda, 559 precatórios,

atualizado. Acrescentou que os precatórios são atualizados

R$ 50.266.442,88; 4º) Município de Duque de Caxias, 511
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precatórios, R$ 33.578.744,22; e 5º) Município de Petrópolis, 25

Precatórios e as RPVs oriundos dos processos eletrônicos e

precatórios, R$ 33.190.164,68. Valor total da dívida: R$

migrados diretamente no sistema PJe. Nesse contexto, procede-se

402.740.380,46. A partir dos dados extraídos do sistema e-Gestão,

a autuação no sistema local e anexa-se certidão informando o ato

em 30/6/2019, 2.995 precatórios aguardavam pagamento (R$

praticado. Assim, os procedimentos subsequentes são realizados

615.653.877,08). O TRT1 esclareceu que a divergência entre os

no sistema local (SAPWEB), por exemplo, expedição de mandados,

dados informados e aqueles extraídos a partir do sistema e-Gestão

memorandos, ofícios, ofícios requisitórios e publicações. Constata-

quanto à quantidade de precatórios aguardando pagamento, deve-

se, ainda, que todos os processos são autuados no sistema local.

se ao fato de os dados estatísticos informados pela Coordenadoria

Após os trâmites regulares e o efetivo pagamento, os processos

de Gestão de Precatórios serem extraídos de planilha de controle

eletrônicos são devolvidos por meio do sistema PJe, sendo que,

própria, em Excel, o que impede a obtenção de dados fidedignos se

devido a inconsistências no sistema local, os Precatórios referentes

confrontados com aqueles do sistema local (Sistema de

a estes feitos, que foram autuados no SAPWEB, não podem ser

Acompanhamento Processual - SAPWEB) e do sistema e-Gestão.

enviados por esse mesmo sistema, através de um lote de remessa,

Para que essas inconsistências sejam sanadas, tornam-se

sendo os mesmos encaminhados “fora do sistema”, dificultando seu

necessários ajustes na ferramenta local (SAPWEB), aprimorando o

rastreamento e aumentando a possibilidade de extravio. Ademais,

processo de alimentação, registro e extração de dados. Durante a

as inconsistências do sistema local (SAPWEB) impossibilitam a

Correição Ordinária, o TRT1 detalhou as principais dificuldades

emissão de relatórios confiáveis para controle dos precatórios e das

encontradas no processamento de Precatórios e RPVs. Destacou-

RPVs, o que exige a manutenção da elaboração de planilhas Excel

se que inicialmente se faz necessário verificar se o processo é físico

para que se tenha efetivo controle. A Coordenadoria de Gestão de

(SAPWEB), eletrônico (PJe) ou migrado (físico e PJe), visto que não

Precatórios destacou o contínuo apoio recebido da Secretaria de

há um sistema unificado que englobe as três formas de processos.

Tecnologia da Informação (STI). O TRT1 informou, ainda, que a

Assim, caso seja físico, o feito será recebido através de um lote de

inconsistência de dados obtidos a partir do sistema e-Gestão e do

remessa no sistema local (SAPWEB). Já os processos eletrônicos

sistema local decorre também dos Precatórios e RPVs incluídas no

serão recebidos por meio do sistema PJe e, se for migrado, o

PJe ou ainda em decorrência de precatórios antigos registrados no

recebimento se dá com a parte física através de um lote de remessa

sistema local. 8.4. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS

no sistema local (SAPWEB) e a parte eletrônica no sistema PJe. Ato

NOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019 (ATÉ O MÊS DE JUNHO)-

contínuo, todos os ofícios requisitórios são ordenados por data e

fonte: TRT1: No ano de 2017, foram expedidos 988 precatórios (R$

hora de chegada, recebendo protocolo de entrada no relógio

161.224.062,20) e cumpridos 590 (R$ 126.421.248,50). No ano de

datador da Coordenadoria de Gestão de Precatórios, que servirá

2018, foram expedidos 1.733 precatórios (R$ 283.931.992,72) e

para a elaboração de duas planilhas, em Excel, uma para RPVs e

cumpridos 374 (R$ 116.356.262,51). No ano de 2019 (até 30 de

outra para Precatórios, o que ocasiona mais uma dificuldade,

junho), foram expedidos 1.541 precatórios (R$ 131.756.811,24) e

relacionada à necessidade de impressão dos ofícios requisitórios

cumpridos 264 (R$ 367.007.782,76). A partir dos dados extraídos

oriundos do PJe, inclusive os migrados, para viabilizar o registro de

do sistema e-Gestão são obtidos os seguintes dados: ano de 2017,

entrada dos mesmos pelo relógio datador para controle. Definida a

301 precatórios expedidos e 343 cumpridos (R$ 191.036.740,62);

ordem de chegada, passa-se a verificar a regularidade do

ano de 2018, 279 precatórios expedidos e 220 cumpridos (R$

preenchimento dos ofícios requisitórios remetidos pelas Varas para

59.890.917,81); e ano de 2019 (até 30 de junho), 8 precatórios

posterior autuação do Precatório e/ou RPV, obedecendo a ordem

expedidos e 232 cumpridos (R$ 54.015.697,76). O TRT1 esclareceu

das planilhas Excel já elaboradas, uma vez que o sistema local não

que a divergência entre os dados informados e aqueles extraídos a

fornece relatórios de Precatórios/RPVs confiáveis. Caso haja

partir do sistema e-Gestão quanto aos precatórios expedidos e

equivoco no preenchimento, o feito é devolvido à Vara do Trabalho

cumpridos deve-se ao fato de os dados estatísticos informados pela

de origem para retificação. Registre-se, ainda, que se o feito for

Coordenadoria de Gestão de Precatórios serem extraídos de

físico a devolução é por meio do sistema local, se for eletrônico,

planilha de controle própria, em Excel, o que impede a obtenção de

anexa-se o despacho ao feito e o devolve por meio do sistema PJe,

dados fidedignos se confrontados com aqueles do sistema local

e, se for migrado, devolve-se a parte física pelo sistema local e o

(Sistema de Acompanhamento Processual - SAPWEB) e do sistema

despacho de devolução é anexado na parte eletrônica, que é

e-Gestão. Para que essas inconsistências sejam sanadas, tornam-

devolvida pelo sistema PJe. De outro lado, estando o processo apto

se necessários ajustes na ferramenta local (SAPWEB), aprimorando

para ser autuado, não há meios de que sejam autuados os

o processo de alimentação, registro e extração de dados. 8.5.
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VALORES RESGATADOS VIA PRECATÓRIO NOS ANOS DE

Armação de Búzios, 13; Município de Arraial do Cabo, 7; Município

2017, 2018 E 2019 - ATÉ O MÊS DE JUNHO (fonte: TRT1): Ano

de Barra Mansa, 6; Município de Belford Roxo, 42; Município de

de 2017: União: R$ 85.882.713,19 - Administração Direta e Indireta,

Bom Jardim, 3; Município de Bom Jesus do Itabapoana, 9;

EBCT: R$ 11.733.394,91; Estado do Rio de Janeiro: R$

Município de Cabo Frio, 11; Município de Cachoeiras de Macacu,

2.339.691,38 - Administração Direta e Indireta; e Municípios: R$

229; Município de Cambuci, 14; Município de Campos dos

26.465.449,02 - Administração Direta e Indireta. Ano de 2018:

Goytacazes, 124; Município de Cordeiro, 23 ; Município de Duas

União: R$ 80.376.843,35 (Administração Direta e Indireta) (EBCT:

Barras, 10; Município de Duque de Caxias, 511; Município de

R$ 5.468.931,44); Estado do Rio de Janeiro: R$ 15.952.141,15

Itaboraí, 22; Município de Itaguaí, 10; Município de Itaocara, 4;

(Administração Direta e Indireta); e Municípios: R$ 14.558.346,57

Município de Itaperuna, 141; Município de Itatiaia, 2; Município de

(Administração Direta e Indireta); Ano de 2019 (até 30 de junho):

Japeri, 14; Município de Laje do Muriaé, 16; Município de Macaé,

União: R$ 89.913.940,32 (Administração Direta e Indireta) (EBCT:

45; Município de Magé, 37; Município de Mangaratiba, 4; Município

R$ 3.120.864,94); Estado do Rio de Janeiro: R$ 259.813.725,33

de Mendes, 7; Município de Mesquita, 313; Município de Miracema,

(Administração Direta e Indireta); Municípios: R$ 14.159.252,17

18; Município de Natividade, 6; Município de Nilópolis, 39; Município

(Administração Direta e Indireta). Por fim, o TRT1 apresentou

de Niterói, 68; Município de Nova Friburgo, 54; Município de Nova

informações relacionadas aos 20 maiores precatórios pagos nos

Iguaçu, 296; Município de Paracambi, 473; Município de Paraíba do

últimos 5 anos, a seguir, tem-se o número do precatório, o ente

Sul, 7; Município de Parati, 32; Município de Petrópolis, 25;

devedor e o valor pago: 0000016-77.2015.5.01.0000, UERJ,

Município de Porto Real, 6; Município de Quissamã, 94; Município

R$233.580.515,49; 0003019-35.2018.5.01.0000, União,

de Resende, 43; Município de Rio Bonito, 3; Município de Santo

R$43.641.490,19; 0004991-45.2015.5.01.0000, União,

Antônio de Pádua, 12; Município de São Francisco de Itabapoana,

R$25.310.676,47; 0115517-16.2014.5.01.0000, Estado do Rio de

2; Município de São Gonçalo, 236; Município de São João de Meriti,

Janeiro, R$24.673.064,09; 0006610-78.2013.5.01.0000, União,

30; Município de São Sebastião do Alto, 9; Município de Sapucaia,

R$17.456.215,35; 0002989-68.2016.5.01.0000, União,

19; Município de Saquarema, 7; Município de Seropédica, 34;

R$16.646.179,22; 0002324-18.2017.5.01.0000, União,

Município de Tanguá, 15; Município de Teresópolis, 62; Município

R$14.289.401,10; 0035000-10.2003.5.01.0000, UERJ,

de Trajano de Morais, 45; Município de Três Rios, 10; Município de

R$13.041.184,54; 0003127-35.2016.5.01.0000, União,

Valença, 27; Município de Varre-Sai, 40; e Município de Volta

R$12.934.241,62; 0000512-04.2018.5.01.0000, INEA,

Redonda, 559. Total de entes públicos submetidos ao regime

R$12.309.305,73; 0288200-35.2009.5.01.0000, Instituto Nacional de

especial: 59. Total de precatórios: 4.849. 8.6.2. INSTITUIÇÃO DO

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), R$11.050.520,93;

COMITÊ GESTOR (fonte: TRT1): O TRT1 informou que o Comitê

0413900-94.2004.5.01.0000, UERJ, R$9.077.318,84; 0008401-

Gestor das Contas Especiais foi instituído no âmbito da unidade

48.2014.5.01.0000, União, R$6.320.833,33; 0008764-

federativa, por intermédio do Ato Executivo n.º 4.251/2010 TJRJ.

06.2012.5.01.0000, Estado do Rio de Janeiro, R$5.249.491,08;

Integram o aludido Comitê a Exma. Juíza do Trabalho Maria

0002984-75.2018.5.01.0000, União, R$4.643.382,01; 1060700-

Thereza da Costa Prata, como membro titular, e o Exmo. Juiz do

78.1997.5.01.0000, UERJ, R$4.443.462,02; 0006966-

Trabalho Marco Antônio Belchior da Silveira, como membro

73.2013.5.01.0000, União, R$4.438.056,25; 0008094-

suplente. O Tribunal Regional destacou as principais deliberações

36.2010.5.01.0000, Município de Campos dos Goytacazes,

do Comitê Gestor, quais sejam: padronização de procedimentos de

R$4.348.011,18; 0000644-66.2015.5.01.0000, Conselho Nacional

pagamentos de RPVs estaduais, em relação ao Tribunal de Justiça

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ),
R$4.340.640,94; e 0001828-52.2018.5.01.0000, Município de

Estadual; procedimentos para fins de pagamento, relativos aos
municípios com base nas Emendas Constitucionais de n.os 94/2016

Duque de Caxias, R$4.208.251,21. 8.6. REGIME ESPECIAL DE

e 99/2017; encaminhamento ao TRF2 da documentação de

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. 8.6.1. ENTES PÚBLICOS

impugnação do precatório, apresentada ao TJRJ pelo Munícipio de

SUBMETIDOS (fonte: TRT1): O TRT1 informou que os seguintes

Araruama, permitindo remessa ao Juízo de origem para exame da

entes públicos aderiram ao regime especial de pagamento de

possibilidade de cancelamento do precatório; determinação de que

precatórios, além de especificar o quantitativo de precatórios de

os Tribunais deverão informar os estoques de precatórios e

cada um deles, quais sejam: Estado do Rio de Janeiro, 796;

respectivos valores ao TJRJ. Ademais, o Comitê Gestor também

Município de Angra dos Reis, 147; Município de Aperibé, 5;

tratou da decisão liminar, publicada em abril de 2019, a qual prevê

Município de Araruama, 2; Município de Areal, 11; Município de

que o montante atualizado da RPV, no momento de sua expedição,
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seja igual ou inferior a 20 salários mínimos, se o crédito for de

Justiça. Registrou que o Acordo de Cooperação entre os Tribunais

natureza comum ou alimentar e a devedora for a Fazenda Estadual

foi celebrado em 9/9/2016. 8.6.5. MEDIDAS ADOTADAS PELO

- artigo 4º da Lei Estadual n.º 7.781/2017. As RPVs que forem feitas

TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO

acima desse teto serão devolvidas, em razão da recente decisão

CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES

nos autos da Representação de Inconstitucionalidade RI n.º

PÚBLICOS (fonte: TRT1): O TRT1 informou que o controle do

0050617-32.2018.8.19.0000. Além disso, houve elaboração, pelo

Tribunal Regional se dá a partir das informações prestadas pelo

TRT1 e pelo TRF2, de um levantamento dos precatórios do Estado

TJRJ, segundo o acordo de cooperação celebrado entre os

e dos municípios que estão atrasados em relação ao TJRJ. A

Tribunais (TRT1, TJRJ e TRF2) e a divida de cada ente público.

aludida investigação foi encaminhada ao Tribunal Estadual no final

Acrescentou, ainda, que insta o Tribunal de Justiça para dirimir o

do mês de maio de 2019. Por derradeiro, o TRT1 afirmou que os

atraso no repasse das parcelas, seja do ente público ao Tribunal de

últimos 2 encontros do Comitê Gestor ocorreram em 27/11/2018 e

Justiça ou deste para o Tribunal Regional. 8.6.6. PAGAMENTO

em 25/4/2019. 8.6.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS

DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS. MEDIDAS

PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES PÚBLICOS AO

ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL (fonte: TRT1): O TRT1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fonte: TRT1): O TRT1 afirmou que o

informou que não realizou acordos diretos com credores, na forma

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – TJRJ - é o órgão

do artigo 102, § 1º, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional

responsável pelo recebimento de valores e pelo controle das contas

n.º 99/2017, tampouco nos termos do artigo 24-A da Resolução n.º

especiais, nas quais os entes públicos devem proceder ao depósito

115/2010 do CNJ. 8.7. REGIME COMUM DE PAGAMENTO DE

das parcelas. Assim, os valores são recebidos e repassados ao

PRECATÓRIOS. 8.7.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS (fonte:

TRT1, conforme homologação do plano de pagamento do ente

TRT1): O TRT1 informou que os seguintes entes públicos se

devedor. O Tribunal Regional esclareceu que não possui meios de

encontram vinculados ao regime comum de pagamento de

informar com precisão se os entes públicos que optaram pelo

precatórios, além de especificar o quantitativo de precatórios

regime especial de pagamento de precatórios repassam

devidos por cada um deles ao Tribunal Regional: União, 201 (3

tempestivamente e de forma regular os valores devidos, porquanto

vencidos e 198 vincendos); EBCT, 110 (vincendos); Casa da

apenas o TJRJ detém tais informações. O TRT1 registrou,

Moeda, 1 (vincendo); Estado do Amapá, 1 (vencido); Estado de São

entretanto, que requereu, junto ao TJRJ, informações sobre a

Paulo, 10 (9 vencidos e 1 vincendo); Município de Barra do Piraí, 1

regularidade, a tempestividade e a integralidade dos pagamentos

(vincendo); Município de Carapebus, 4 (vincendos); Município do

dos entes públicos que estão submetidos ao regime especial. 8.6.4.

Carmo, 3 (1 vencido e 2 vincendos); Município de Casemiro de

REPASSE DE RECURSOS REALIZADO PELO TRIBUNAL DE

Abreu, 2 (1 vencido e 1 vincendo); Município de Comendador Levy

JUSTIÇA AO TRIBUNAL REGIONAL (fonte: TRT1): O Tribunal

Gasparian, 7 (1 vencido e 6 vincendos); Município de Conceição de

informou que os repasses realizados pelo TJRJ ao TRT1 ocorrem

Macabu, 1 (vincendo); Município de Engenheiro Paulo de Frontin, 2

nos termos do acordo de cooperação celebrado entre os Tribunais

(vencidos); Município de Guapimirim, 1 (vencido); Município de

(TRT1, TJRJ e Tribunal Regional Federal - TRF2). Ademais, os

Iguaba Grande, 1 (vencido); Município de Maricá, 8 (vincendos);

valores são rateados conforme passivo existente do ente devedor.

Município de Pinheiral, 5 (3 vencidos e 2 vincendos); Município de

O TRT1 ressaltou que o procedimento de transferência de recursos

Porciúncula, 2 (vincendos); Município de Queimados, 3 (1 vencido e

pelo TJRJ ao Tribunal inicia-se com a informação dos números de

2 vincendos); Município de Rio Claro, 1 (vincendo); Município de Rio

procedimentos e dos entes públicos ao TJRJ. Este, por sua vez,

das Flores, 28 (15 vencidos e 13 vincendos); Município de Rio das

abre as contas judiciais e as indica ao TRT1. Destacou que mantém

Ostras, 2 (vincendos); Município de Rio de Janeiro, 73 (vincendos);

efetivo controle e conferência em relação aos valores depositados

Município de Santa Maria Madalena, 3 (1 vencido e 2 vincendos);

na conta geral do Tribunal Regional no Banco do Brasil, bem como

Município de São João da Barra, 12 (vincendos); Município de São

em face das contas bancárias do Estado do Rio de Janeiro, de São

José de Ubá, 1 (vincendo); e Município de Silva Jardim, 14 (12

Paulo e de todos os municípios que participam do Acordo de

vencidos e 2 vincendos). Total de entes públicos submetidos ao

Cooperação entre o TRT, TJRJ e o TRF2. Esse controle também é

regime comum e que apresentam precatórios a pagar: 26. Total de

feito em planilha excel específica para esse fim. Por derradeiro, o

precatórios: 497. 8.7.2. REGULARIDADE NO CUMPRIMENTO

Tribunal afirmou que há atraso no repasse efetuado pelo TJRJ ao

DOS PRECATÓRIOS (fonte: TRT1): O TRT1 informou que os

TRT1. Asseverou que, quando detecta que há atrasos nos

seguintes entes públicos submetidos ao regime comum possuem

repasses, expede ofício e/ou encaminha e-mail ao Tribunal de

precatórios vencidos: União, 3 precatórios - R$ 48.555.152,43;
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Estado do Amapá, 1 precatório – R$ 55.304,35; Estado de São

precatórios; Município de São João de Meriti, 5 precatórios;

Paulo, 9 precatórios - R$ 2.554.027,40; Município de Carmo, 1

Município de Saquarema, 2 precatórios; Município de Seropédica, 6

precatório - R$ 445.408,05; Município de Cassimiro de Abreu, 1

precatórios; Município de Trajano de Moraes, 14 precatórios;

precatório - R$ 50.430,38; Município de Comendador Levy

Município de Três Rios, 4 precatórios; Município de Valença, 2

Gasparian, 1 precatório - R$ 309.532,70; Município de Engenheiro

precatórios; Município de Volta Redonda, 52 precatórios. No que se

Paulo de Frontin, 2 precatórios - R$ 127.671,69; Município de

refere ao procedimento utilizado para pagamento dos precatórios, o

Guapimirim, 1 precatório - R$ 88.197,96; Município de Iguaba

TRT1 informou que, efetuada a transferência do valor executado,

Grande, 1 precatório - R$ 32.505,20; Município de Pinheral, 3

identifica-se a conta judicial que foi aberta para pagamento,

precatórios - R$ 59.117,44; Município de Queimados, 1 precatório -

conforme previsto no acordo de cooperação. Em seguida, indicam-

R$ 66.321,33; Município de Santa Maria Madalena, 1 precatório -

se os precatórios a serem pagos, por ordem cronológica,

R$ 22.706,15; e Município de Silva Jardim, 12 precatórios - R$

observando as preferências constitucionais; elaboram-se os

831.037,64. O Tribunal registrou que, embora o Município de Rio

cálculos; oficia-se aos bancos para a transferência dos valores ao

das Flores possua 15 precatórios vencidos, o aludido ente celebrou

Juízo de origem; e, após a realização da transferência, os autos são

acordo para pagamento da dívida. Total de entes públicos que

encaminhados à Vara do Trabalho para a disponibilização do

possuem precatórios em atraso: 13. Somatório dos precatórios em

crédito. O TRT1 ressaltou que o prazo médio para que todas as

atraso: 37. 8.7.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL

etapas de pagamento sejam cumpridas é variável, em virtude dos

REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO DOS

valores e da quantidade de precatórios, da complexidade dos

PRECATÓRIOS (fonte: TRT1): O TRT1 informou que, visando o

cálculos e, principalmente, das ações plúrimas. Entretanto, quando

adimplemento dos precatórios vinculados aos entes públicos que se

se trata de precatórios inseridos no regime comum, o prazo médio,

encontram sujeitos ao regime comum, adota os procedimentos

em regra, é de 15 dias úteis, entre o encaminhamento dos autos à

previstos no Ato n.º 26/2012, que instituiu, no âmbito do Tribunal, o

Vara do Trabalho e a expedição do alvará. Por derradeiro, o

programa “Fazer Melhor”. Por meio da aludida ação, o TRT1

Tribunal afirmou que não houve a ocorrência de sequestro de

oferece aos entes devedores espaço em seu sítio eletrônico na

verbas públicas para o pagamento de precatórios nos anos de 2018

internet para requerimento de tratativas de conciliação, momento

e de 2019 - até o mês de junho. 8.8. REQUISIÇÕES DE PEQUENO

em que serão discutidos os valores a serem disponibilizados para

VALOR AGUARDANDO PAGAMENTO (fonte: TRT1 e e-Gestão):

pagamento de precatórios, bem assim seu cronograma. O Tribunal

O TRT1 informou que em 30 de junho de 2019 não havia RPVs

acrescentou que inclui os entes públicos devedores no Banco

aguardando pagamento no âmbito do Tribunal. A partir dos dados

Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). De outro lado, o

extraídos do sistema e-Gestão, em 30/6/2019, havia 33 RPVs

Tribunal esclareceu que há 256 precatórios com valores

federais e 395 RPVs estaduais e municipais aguardando

disponibilizados pelos entes públicos, ou seja, já cumpridos, mas

pagamento. 8.9. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

que se encontram em trâmite para pagamento aos beneficiários. O

EXPEDIDAS E QUITADAS NOS ANOS DE 2017, DE 2018 E DE

Estado do Rio de Janeiro possui 23 precatórios com valores

2019 - ATÉ O MÊS DE JUNHO (fonte: TRT1 e e-Gestão): União:

disponíveis, em processamento; Estado de São Paulo, 1 precatório;

No ano de 2017, foram expedidas 602 RPVs e cumpridas 544 – R$

Município de Angra dos Reis, 1 precatório; Município de Aperibé, 2

18.062.407,38 - Administração Direta e Indireta. No ano de 2018,

precatórios; Município de Arraial do Cabo, 1 precatório; Município

foram expedidas 770 e cumpridas 673 - R$ 19.291.128,62

de Belford Roxo, 4 precatórios; Município de Cabo Frio, 1

(Administração Direta e Indireta). No ano de 2019 (até o mês de

precatório; Município de Cachoeiras de Macacu, 40 precatórios;

junho), foram expedidas 504 e cumpridas 534 - Administração

Município de Cambuci, 1 precatório; Município de Campos dos

Direta e Indireta - R$ 50.236.910,94. Em relação às RPVs

Goytacazes, 21 precatórios; Município de Duas Barras, 1 precatório;

vinculadas ao Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios, o

Município de Duque de Caxias, 10 precatórios; Município de

TRT1 informou que, no ano de 2017, foram expedidas 1.904 RPVs

Itaboraí, 5 precatórios; Município de Itaguaí, 1 precatório; Município

e cumpridas 196 (R$ 2.501.156,98). No ano de 2018, foram

de Itaocara, 1 precatório; Município de Laje do Muria, 1 precatório;

expedidas 1.073 RPVs e cumpridas 498– R$ 16.384.810,63. No ano

Município de Macaé, 3 precatórios; Município de Magé, 4

de 2019 (até o mês de junho), foram expedidas 341 RPVs e

precatórios; Município de Niterói, 18 precatórios; Município de

cumpridas 70 – R$ 1.076.712,16. De outro lado, a partir dos

Paracambi, 14 precatórios; Município de Petrópolis, 5 precatórios;

dados extraídos do sistema e-Gestão, constata-se: União - No

Município de Resende, 6 precatórios; Município de São Gonçalo, 7

ano de 2017, foram expedidas 467 e cumpridas 401 RPVs, sendo
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que, em 31/12/2017, havia 32 RPVs pendentes de quitação. No ano

estatísticos. Por fim, o Tribunal afirmou que, caso uma RPV

de 2018, foram expedidas 408 RPVs e cumpridas 559, sendo que,

expedida não seja paga no prazo legal de 60 dias, providencia-se o

em 31/12/2018, havia 58 RPVs pendentes de quitação. No ano de

sequestro de valores. 8.11. DISPONIBILIZAÇÃO DAS LISTAS

2019 (até o mês de junho), foram expedidas 236 RPVs e cumpridas

DOS PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR

484, sendo que, em 30/6/2019, havia 33 RPVs pendentes de

NO SÍTIO ELETRÔNICO (fonte: TRT1): O TRT1 afirmou que

quitação. Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios (fonte e-

disponibiliza em seu sítio eletrônico na internet espaço específico

Gestão): No ano de 2017, foram expedidas 1.904 RPVs e

para divulgação de informações relacionadas aos precatórios e às

cumpridas 196 RPVs, sendo que, em 31/12/2017, havia 1.004 RPVs

RPVs pendentes de pagamento, no que diz respeito à ordem de

pendentes de quitação. No ano de 2018, foram expedidas 1.073 e

pagamento e demais informações pertinentes. Frisou que, nos

cumpridas 498 RPVs, sendo que, em 31/12/2018, havia 424 RPVs

dados disponibilizados, constam os nomes dos beneficiários dos

pendentes de quitação. No ano de 2019 (até o mês de junho), foram

precatórios e das RPVs. Acrescentou, contudo, que o Tribunal está

expedidas 341 RPVs e cumpridas 70, sendo que, em 30/6/2019,

verificando a possibilidade de omissão das informações referentes

havia 395 RPVs pendentes de quitação. O TRT1 esclareceu que a

aos credores na divulgação dos relatórios dos precatórios e das

divergência entre os dados informados e aqueles extraídos a partir

RPVs. 9. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte:

do sistema e-Gestão quanto às RPVs federais expedidas e

TRT1). 9.1. ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL

cumpridas, deve-se ao fato de os dados estatísticos informados

(ORGANIZAÇÃO INTERNA): Integram a estrutura da Corregedoria

pela Coordenadoria de Gestão de Precatórios são extraídos de

Regional: (I) Secretaria da Corregedoria Regional (SCR); (II)

planilha de controle própria, em Excel, o que impede a obtenção de

Gabinete da Secretaria da Corregedoria Regional (SCR-GAB); (III)

dados fidedignos se confrontados com aqueles do sistema local

Coordenadoria de Apoio Administrativo (CADM); (IV) Coordenadoria

(Sistema de Acompanhamento Processual - SAPWEB) e do sistema

de Correição e Inspeção (CCIN); (V) Divisão de Monitoramento

e-Gestão. Para que essas inconsistências sejam sanadas, tornam-

(DIMON); (VI) Divisão de Correição (DICOI); (VII) Divisão de

se necessários ajustes na ferramenta local (SAPWEB), aprimorando

Inspeção (DINSP); e (VIII) Seção de Movimentação Processual

o processo de alimentação, registro e extração de dados. 8.10.

(SECMOP). Os servidores lotados na unidade encontram-se

CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE

distribuídos, quanto a cargos e funções, da seguinte forma: 1

PEQUENO VALOR (fonte: TRT1): O TRT1 informou que a

Diretora de Secretaria CJ-3, lotada na SCR; 1 Supervisor CJ-3,

Coordenadoria de Gestão de Precatórios realiza procedimentos de

lotado na SCR-GAB; 120 Assistentes de Juiz Substituto FC-5,

controle das RPVs federais. Para tanto, o Tribunal utiliza o Sistema

lotados na SCR-GAB; 5 Assistentes Secretários FC-5, lotados na

Integrado de Administração Financeira (SIAFI), o qual possibilita o

SCR-GAB; 1 Assessor Administrativo FC-4 e 1 Assistente

acompanhamento de todos os estágios de liquidação da despesa

Administrativo FC-3, lotados no SCR-GAB; 1 Coordenador CJ-2, 1

(empenho, liquidação e pagamento) e, caso necessário, a

Assistente Secretário FC-5 e 1 Assistente Administrativo FC-3,

solicitação de créditos suplementares. Além disso, há também os

lotados na CADM; 1 Coordenador CJ-2, 1 Assistente Secretário FC-

controles via sistema de acompanhamento processual, PJe-JT e

5 e 1 Assistente Administrativo FC-3, lotados na CCIN; 1 Chefe de

planilhas em Excel. No caso das RPVs estaduais e municipais, o

Divisão CJ-1 e 1 Assistente Administrativo FC-3, lotados na DIMON;

TRT1 asseverou que a Corregedoria Regional, juntamente com a

1 Chefe de Divisão CJ-1 e 1 Assistente Administrativo FC-3, lotados

Secretaria de Informática, em atendimento a recomendação do

no DICOI; 1 Chefe de Divisão CJ-1 e 1 Assistente Administrativo FC

Exmo. Ministro Renato de Lacerda Paiva, desenvolveu e

-3, lotados na DINSP e 1 Chefe de Seção FC-5, lotado na

disponibilizou, no sítio do Tribunal, sistema em que é possível

SECMOP. De sorte que se encontram lotados na Corregedoria

verificar as RPVs estaduais e municipais, por ordem cronológica e

Regional 144 servidores. Nos termos da Resolução Administrativa

pelo ente público devedor. Dessa forma, o sistema de controle das

n.º 59/2014, integram o quadro da unidade servidores ocupantes

RPVs estaduais e municipais está disponível no sítio do Tribunal na

das vagas de Assistentes de Juiz Substituto (AJS). Esses

internet. Acrescentou que, durante as Correições Ordinárias,

servidores não exercem atividades administrativas na Corregedoria,

verificam-se eventuais pendências quanto ao cumprimento dos
despachos que determinam as expedições, que são registrados em

sendo considerados, para todos os efeitos – em especial para fins
de atendimento às Resoluções de n. os 63/2010 do CSJT e

ata, juntamente com as possíveis determinações para a

219/2016 do CNJ –, integrantes da atividade-fim de primeiro grau.

regularização. O TRT1 asseverou, ainda, que efetivamente não há

As atividades próprias da Corregedoria Regional são

controle após a expedição, diante da ausência de dados

desempenhadas por 24 servidores. Atualmente, a Corregedoria
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Regional conta com um Juiz Auxiliar, conforme Portaria n.º 22/2019.

AMOSTRAGEM, DE PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA E

Sua atuação encontra-se disciplinada na Resolução Administrativa

CORREIÇÕES PARCIAIS AUTUADOS NO BIÊNIO 2017/2018 E

n.º 44/2017. Não há estagiários vinculados à Corregedoria Regional.

EM 2019. O exame, por amostragem, no curso da Correição

9.2. CORREIÇÕES PARCIAIS. PROCESSAMENTO: O

Ordinária, de Pedidos de Providência e Correições Parciais

processamento dos Pedidos de Providência, bem como o

autuados e solucionados entre 2017 e 2019, até setembro, não

processamento e a instrução das Correições Parciais ocorrem

demonstrou irregularidades na tramitação dos feitos. Foram

perante a Corregedoria Regional. De sorte que o TRT1 atende à

analisados, na oportunidade, os seguintes autos físicos: PP-

Recomendação n.º 1/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do

0000314-30.2019.5.01.0000; PP-0000121-15.2019.5.01.0000;

Trabalho, no sentido de que “o processamento e a instrução prévia

0001426-68.2018.5.01.0000; PP-0000836-91.2018.5.01.0000; PP-

da Correição Parcial ocorram perante a Corregedoria Regional,

0000214-46.2017.5.01.0000; CorPar-0001038-34.2019.5.01.0000;

ainda que referida medida seja apresentada diretamente no juízo de

CorPar-0003863-82.2018.5.01.0000; CorPar-0002743-

origem”. Anteriormente à edição da Recomendação n.º 1/2007 da

04.2018.5.01.0000; CorPar-0001062-33.2017.5.01.0000. 9.3.

CGJT, o Regimento Interno do TRT1, em seu artigo 28, já

ATOS, OFÍCIOS CIRCULARES, PROVIMENTOS E

disciplinava a matéria, fixando que as correições parciais e os

RECOMENDAÇÕES EDITADOS NO BIÊNIO 2017/2018 E EM

pedidos de providência são processados e julgados perante a

2019, ATÉ SETEMBRO: Em 2017, foram editados 4 atos conjuntos

Corregedoria Regional. Ressaltou-se, ainda, que a tramitação dos

e 4 provimentos, a saber: (1) Ato Conjunto n.º 5/2017 - Estabelece e

processos de competência da Corregedoria Regional ocorre em

disciplina a divisão da 1ª Região em circunscrições, permitindo a

autos físicos. Noticiou-se, a propósito, que a Corregedoria Regional,

designação e a fixação de Juízes do Trabalho Substitutos nas Varas

na atual gestão, tem envidado esforços para implementar, o mais

do Trabalho no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª

breve possível, a tramitação eletrônica dos feitos sob sua

Região; (2) Ato Conjunto CR-EJ1 n.º 14/2017 - Convocação de

competência, por meio do sistema PJe-JT. 9.2.1. CORREIÇÕES

Varas do Trabalho indicadas para participarem da Oficina de

PARCIAIS AUTUADAS E SOLUCIONADAS NO BIÊNIO

Gestão Participativa: construindo novos cenários - turmas 1 e 2; (3)

2017/2018 E EM 2019: Em 2017, foram autuadas 139 Correições

Ato Conjunto CR-EJ1 n.º 13/2017 - Convocação de Varas do

Parciais: 14 foram julgadas procedentes/procedentes em parte, 69

Trabalho indicadas para participarem da Oficina de Gestão

improcedentes, 10 extintas por intempestividade ou ausência de

Participativa: construindo novos cenários - turmas 1 e 2; (4) Ato

documento essencial e 46 extintas por prejudicialidade do pedido.

Conjunto CR-EJ1 nº 8/2017 - Dispõe sobre a convocação dos

Em 2018, foram autuadas 137 Correições Parciais: 9 foram julgadas

Juízes vitaliciandos para participação em atividades do módulo

procedentes/procedentes em parte, 54 improcedentes, 38 extintas

difuso da formação inicial, programada para o segundo semestre de

por intempestividade ou ausência de documento essencial e 36

2017; (5)Provimento Conjunto n.º 1/2017 - Dispõe sobre as regras

extintas por prejudicialidade do pedido. Em 2019, até setembro,

de atuação da Coordenadoria de Apoio Judiciário – COAJ – nas

foram autuadas 64 Correições Parciais: 5 foram julgadas

Varas do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região;

procedentes/procedentes em parte, 22 improcedentes, 24 extintas

(6) Provimento n.º 3/2017 - Altera o artigo 19 do Provimento nº 01,

por intempestividade ou ausência de documento essencial e 13

de 13/3/2017, que estabelece normas procedimentais aplicáveis no

extintas por prejudicialidade do pedido. 9.2.2. PEDIDOS DE

âmbito das unidades judiciárias de 1º grau do Tribunal Regional do

PROVIDÊNCIA AUTUADOS E SOLUCIONADOS NO BIÊNIO

Trabalho da 1ª Região e adota outras providências; (7) Provimento

2017/2018 E EM 2019: Em 2017, foram autuados 241 Pedidos de

n.º 2/2017 - Altera o artigo 22, caput e parágrafo único, do

Providência: 26 foram julgados procedentes/procedentes em parte,

Provimento nº 01, de 13/3/2014, que estabelece normas

81 improcedentes, 7 extintos por intempestividade ou ausência de

procedimentais aplicáveis no âmbito das unidades judiciárias de 1º

documento essencial e 127 extintos por prejudicialidade do pedido.

grau do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e adota outras

Em 2018, foram autuados 221 Pedidos de Providência: 29 foram

providências; (8) Provimento n.º 1/2017 - Altera o artigo 13, caput,

julgados procedentes/procedentes em parte, 56 improcedentes, 3

do Provimento n.º 01, de 13/3/2014, que estabelece normas

extintos por intempestividade ou ausência de documento essencial

procedimentais aplicáveis no âmbito das unidades judiciárias de 1º

e 133 extintos por prejudicialidade do pedido. Em 2019, até

grau do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e adota outras

setembro, foram autuados 146 Pedidos de Providência: 21 foram

providências. Em 2018, foram editados 1 provimento, 1

julgados procedentes/procedentes em parte, 29 improcedentes e 96

recomendação, 1 ofício circular e 1 ato conjunto, a saber: (1)

extintos por prejudicialidade do pedido. 9.2.3. EXAME, POR

Provimento n.º 01/2018 - Regulamenta os procedimentos para
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intimação dos entes da administração pública estadual e municipal

Janeiro, Vara do Trabalho de Itaperuna e Posto Avançado de Santo

direta e indireta ao pagamento das Requisições de Pequeno Valor

Antonio de Pádua, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Campos dos

(RPV); (2) Recomendação n.º CR 01/2018 - Dispõe acerca do prazo

Goytacazes, 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Macaé e Posto

para expedição de alvarás; (3) Ofício Circular n.º 21/2018 - Dispõe

Avançado de Rio das Ostras; (5) julho: 21ª, 22ª, 27ª, 32ª, 38ª, 39ª,

sobre autuação de processos em casos de incidentes de

40ª, 41ª, 42ª, 44ª, 52ª, 54ª, 60ª, 65ª Varas do Trabalho do Rio de

desconsideração da personalidade jurídica – IDPJ; (4) Ato Conjunto

Janeiro; (6) agosto: 3ª, 10ª, 24ª, 30ª, 47ª e 56ª Varas do Trabalho

n.º 01/2018 - Convoca Juízes vitaliciandos para participação em

do Rio de Janeiro, Vara do Trabalho de Barra Mansa, Vara do

atividades do módulo difuso da Formação Inicial, programadas para

Trabalho de Barra do Piraí, 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Resende,

o primeiro semestre de 2018. Em 2019, foram editados 5 atos

1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de Volta Redonda e Posto Avançado

conjuntos e 2 provimentos, a saber: (1) Ato Conjunto n.º 1/2019 –

de Valença. Todas as atas de Correição Ordinária são publicadas

Cria a Comissão Especial de Arquitetura do Banco de Dados

no sítio do TRT1 na internet. 9.5. JUÍZES SUBSTITUTOS:

Integrado da Execução, definindo suas atribuições e sua

DISTRIBUIÇÃO, ATUAÇÃO, CRITÉRIOS PARA DESIGNAÇÃO:

composição; (2) Ato Conjunto n.º 2/2019 - Institui o Projeto Garimpo

No âmbito do TRT1, são definidas as seguintes modalidades de

-TRT1, o Projeto CLEC-TRT1 e o Juízo Auxiliar de Gestão destes

atuação dos Juízes do Trabalho substitutos: (a) exercício da

Projetos no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; (3) Ato

titularidade - modalidade adotada na designação de Juiz do

Conjunto n.º 3/2019 - Dispõe sobre a criação do Selo de Excelência

Trabalho substituto para atuar em afastamentos do Juiz titular; (b)

da Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; (4)

auxílio exclusivo - modalidade adotada na designação de Juiz do

Ato Conjunto n.º 4/2019 - Estabelece e disciplina a divisão da 1ª

Trabalho substituto para atuar em Vara do Trabalho cujo titular

Região em circunscrições, permitindo a designação e a fixação de

encontra-se em exercício, por período curto ou prolongado, com a

Juízes do Trabalho substitutos nas Varas do Trabalho no âmbito do

finalidade de prestar auxílio e substituir durante os afastamentos; (c)

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, e dá outras

auxílio compartilhado - modalidade adotada na designação de Juiz

providências; (5) Ato Conjunto n.º 5/2019 – Disciplina os

do Trabalho substituto para atuar simultaneamente em duas ou

procedimentos referentes à expedição de alvarás para

mais Varas do Trabalho cujos Titulares encontrem-se em exercício,

levantamento de depósitos judiciais de qualquer natureza, inclusive

por período curto ou prolongado, com a finalidade de prestar auxílio

de FGTS, bem como de ofício para habilitação ao seguro

e substituir durante os afastamentos. Destacou-se que as

desemprego no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª

designações para atuar no auxílio exclusivo ou no auxílio

Região; (6) Provimento n.º 02/2019 - Disciplina o saneamento do

compartilhado podem ter caráter permanente – com duração de 12

cadastro das partes nos processo em trâmite no Tribunal Regional

meses – ou breve, para atender afastamentos dos Juízes

do Trabalho da 1ª Região; (7) Provimento n.º 01/2019 - Dispõe

substitutos que atuam permanentemente em uma Vara do Trabalho.

acerca da adoção de medidas para assegurar a efetividade da

Atualmente, para efeito de distribuição e atuação dos Juízes do

execução. 9.4. VARAS DO TRABALHO CORREICIONADAS NO

Trabalho substitutos na Região, a área de jurisdição do TRT1

BIÊNIO 2017/2018 E EM 2019: Todas as Varas do Trabalho da

encontra-se dividida em 6 circunscrições, conforme estabelecido

Região foram correicionadas nos anos de 2017 e 2018. No ano de

pelo Ato Conjunto n.º 5/2017: (a) 1ª Circunscrição: 82 Varas do

2019, já foram realizadas 96 correições e as 55 restantes estão

Trabalho, com atuação de 64 Juízes substitutos; (b) 2ª

incluídas no cronograma anual em execução. De acordo com o

Circunscrição: 20 Varas do Trabalho, com atuação de 15 Juízes

cronograma atual, submeteram-se à Correição Ordinária, por mês,

substitutos; (c) 3ª Circunscrição: 21 Varas do Trabalho, com

as seguintes unidades judiciárias: (1) março: 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 8ª, 11ª,

atuação de 18 Juízes substitutos; (d) 4ª Circunscrição: 7 Varas do

13ª, 14ª, 26ª, 28ª, 31ª e 33ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro;

Trabalho e 1 Posto Avançado, com atuação de 5 Juízes substitutos;

(2) abril: 6ª, 23ª, 29ª e 34ª Varas do Trabalho do Rio de Janeiro, 1ª,

(e) 5ª Circunscrição: 8 Varas do Trabalho e 2 Postos Avançados,

2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas do Trabalho de São Gonçalo, Vara do

com atuação de 12 Juízes substitutos; e (f) 6ª Circunscrição: 8

Trabalho de Queimados; (3) maio: 7ª, 9ª, 12ª 18ª, 19ª e 35ª Varas

Varas do Trabalho e 1 Posto Avançado, com atuação de 7 Juízes

do Trabalho do Rio de Janeiro, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas do

substitutos. Cada circunscrição é vinculada a uma unidade judiciária

Trabalho de Nova Iguaçu, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas do

sede, que serve de referência para concessão de ajuda de custo,

Trabalho de Duque de Caxias, 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho de São

diárias, auxílio-combustível, fixação dos Juízes do Trabalho

João de Meriti e 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Varas do Trabalho de Niterói;

substitutos e atuação em situações emergenciais. Nos termos do

(4) junho: 15ª, 16ª, 17ª, 20ª, 25ª, 49ª Varas do Trabalho do Rio de

referido Ato Conjunto n.º 5/2017, do total de 146 Varas do Trabalho

2825/2019
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019

Tribunal Superior do Trabalho

da Região, 141 unidades contam com auxílio de Juízes substitutos,

Sind-0000047-92.2018.5.01.0000; PP-0000124-67.2019.5.01.0000;

sendo 5 auxílios exclusivos e 136 auxílios compartilhados. Cinco (5)

RclDisc-0000248-50.2019.5.01.0000;

Varas do Trabalho não contam com auxílios exclusivos ou

78.2019.5.01.0000; PA-0003092-41.2017.5.01.0000; Sind-0000046-

compartilhados, por não apresentarem movimentação processual

10.2018.5.01.0000. 9.7. EXAME DE PROCEDIMENTOS PRÉVIOS

que assim os justifique: as 3 Varas do Trabalho de São João de

DE APURAÇÃO DA CONDUTA DE MAGISTRADOS DE

Meriti e as 2 Varas do Trabalho de Nova Friburgo. No que toca aos

PRIMEIRO GRAU. A despeito da ausência de comunicação formal

auxílios exclusivos, são adotados nas seguintes unidades

à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho – nos termos do

judiciárias: as 3 Varas do Trabalho de Macaé; a Vara do Trabalho

Provimento CGJT n.º 3/2018 –, o exame, no curso da presente

de Itaperuna; e a Vara do Trabalho de Magé. Os Juízes volantes

Correição Ordinária, de procedimentos prévios de apuração da

atuam nos afastamentos dos titulares e dos substitutos fixos, bem

conduta de magistrados de primeiro grau permitiu constatar que, no

como na realização de pautas extras. Segundo noticiado, diante da

último biênio, a Corregedoria Regional e o Tribunal têm se deparado

carência de Juízes substitutos, a partir de 6 de fevereiro de 2020 e

com questões sobremaneira delicadas e desafiadoras, a exigir a

na forma do Ato Conjunto n.º 4/2019, à exceção das 5 Varas do

atuação firme e resoluta da administração e de todos os membros

Trabalho que atuam contam com auxílio fixo, as demais Varas da

do TRT1. Emblemáticos a esse respeito são os diversos

Região não contarão com qualquer tipo de auxílio. A partir dessa

procedimentos prévios instaurados em face de uma única

nova realidade, os Juízes substitutos atuarão como volantes para

magistrada titular de Vara do Trabalho, alguns já arquivados e

atender os afastamentos dos Juízes titulares. 9.6. SINDICÂNCIAS,

outros aguardando decisão da Corregedoria Regional ou, ainda,

INQUÉRITOS, RECLAMAÇÕES DISCIPLINARES E PROCESSOS

designação de pauta no âmbito do Tribunal Pleno, para deliberação

ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS EM FACE DE

sobre a abertura de Processo Administrativo Disciplinar. Segundo

MAGISTRADOS NO ÚLTIMO BIÊNIO. RESOLUÇÃO N.º 135/2011

noticiado, só em 2019, foram autuados no âmbito da Corregedoria

DO CNJ. No biênio 2017/2018, foram instauradas 4 Sindicâncias

Regional, entre Pedidos de Providência e Reclamações

para apurar a conduta de magistrados de primeiro grau. Destas, 3

Disciplinares, 10 (dez) expedientes para apuração da conduta da

foram arquivadas e 1 encontra-se em tramitação, em fase de

aludida magistrada, sendo o último autuado no curso da presente

instrução. Houve a instauração, ainda, em 2017, de “Processo

Correição Ordinária. Mencionam-se, exemplificativamente,
relativamente a 2018 e 2019, os Processos de n.os Sind-00046-

Administrativo” em face de Desembargador, para apuração de
atrasos no julgamento de processos conclusos à Sua Ex a .,

PP-0004346-

10.2018.5.01.0000, PP-0000124-67.2019.5.01.0000 e RclDisc-

atualmente sobrestado até 11/10/2019. Em relação a 2019, foram

0000248-50.2019.5.01.0000. O primeiro Processo refere-se a

autuadas 2 Sindicâncias, arquivadas pela Corregedoria Regional,

Sindicância instaurada para apuração de eventual desvio funcional,

mediante acatamento dos pareceres exarados pela Comissão de

nos termos do parecer exarado pela Comissão de Sindicância, em

Sindicância. Ainda em relação a 2019, até a semana da presente

virtude de “indícios de irregularidades praticadas no ato de

Correição Ordinária, foram autuados, entre Pedidos de Providência

lançamento de número expressivo de sentenças (154), na mesma

e Reclamações Disciplinares, 9 expedientes em face de uma

data e em modelo padronizado, como possível propósito de vencer

mesma magistrada titular de Vara do Trabalho, para apuração de

atraso nas sentenças e a percepção de gratificação” No aludido

infrações disciplinares. No tocante à observância às disposições do

caso – que correu em segredo de justiça –, proposta pela

Provimento CGJT n.º 3, de 4 de setembro de 2018, conquanto

Corregedoria Regional a abertura de Processo Administrativo

publicado em 5 de setembro de 2018, constatou-se que a

Disciplinar, o Tribunal Pleno, em sessão realizada em 18/10/2018,

Corregedoria Regional ainda não havia adotado a rotina de

decidiu, por maioria, arquivar o feito, ao entendimento exarado no

comunicar à Corregedoria-Geral as decisões de arquivamento dos

acórdão lavrado na oportunidade, uma vez constatado que a

procedimentos prévios de apuração e de instauração/julgamento

magistrada, “de forma célere, procurou corrigir os erros na prolação

dos processos administrativos disciplinares. Por outro lado, segundo

das sentenças”. Atualmente, a questão encontra-se submetida ao

a Corregedoria Regional, as investigações preliminares da conduta

Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências

dos magistrados e os arquivamentos são comunicados à
Corregedoria Nacional de Justiça por meio do sistema PJe, nos

n.º 0010988-80.2018.2.00.0000. Por força de despacho proferido
em 23/9/2019, o Exmo. Ministro Corregedor Nacional de Justiça

termos do artigo 9º, §§ 2º e 3º, da Resolução n.º 135/2011 do CNJ.

abriu prazo de 30 dias para que a Corregedoria Regional do TRT1

No curso da presente Correição, foram examinados os autos físicos

preste informações. No que concerne ao Processo n.º PP-0000124-

dos seguintes expedientes: RclDisc-0001985-93.2016.5.01.0000;

67.2019.5.01.0000, trata-se de Pedido de Providências instaurado
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no âmbito da Corregedoria Regional para apuração de afronta a

DOS JUÍZES SUBSTITUTOS. REGULAMENTAÇÃO: No âmbito do

diversos dispositivos do Código de Ética da Magistratura e da Lei

TRT1, a Resolução Administrativa n.º 23/2015 estabelece normas

Orgânica da Magistratura, em face de “linguajar da magistrada

gerais a serem observadas durante o processo de vitaliciamento

incompatível com as honras do cargo ao se utilizar de comunicação

dos Juízes do Trabalho substitutos. 9.8.1. VITALICIAMENTO.

via ‘whats app’ para destituição de perita do juízo”. Quanto ao

PROCEDIMENTOS: O início do processo de vitaliciamento dá-se a

Processo n.º RclDisc-0000248-50.2019.5.01.0000, cuida-se de

partir do exercício na magistratura e tem duração de 2 anos. Nos

Reclamação Disciplinar igualmente instaurada no âmbito da

primeiros 18 meses, o Juiz vitaliciando é avaliado, trimestralmente,

Corregedoria Regional – a partir de Pedido de Providências autuado

por membro da Comissão de Vitaliciamento, que submete a

em decorrência de fatos apurados no sentido de que a magistrada

avaliação à apreciação dos demais membros. De acordo com o

“declarou sua suspeição para funcionar nos autos da RT (...)” e

artigo 22, cabeça, da Resolução Administrativa n.º 23/2015,

“mesmo sem levantar a suspeição, avocou os autos referidos e, de

completados um ano e seis meses de exercício na magistratura

ofício, reconsiderou o acordo livremente entabulado entre a

pelo vitaliciando, o(a) Corregedor(a) e o(a) Diretor(a) da Escola

Requerente e o Reclamante, devidamente homologado pelo MM.
Juízo ‘a quo’.” Quanto a este último processo, o Ex mo .

Judicial emitem pareceres a respeito do vitaliciamento, submetendo-

Desembargador Vice-Corregedor Regional, ao propor a abertura de

avalia o desempenho do magistrado e sua aptidão para o exercício

processo administrativo disciplinar, ressaltou “os fortes indícios de

do cargo, com auxílio dos relatórios trimestrais elaborados pelo

que a MMª Magistrada Requerida praticou atos manifestamente

membro designado para acompanhar o vitaliciando (artigo 18 da

teratológicos, de forma consciente e dolosa, para, através de

Resolução Administrativa n.º 23/2015). Os referidos relatórios são

procedimentos manifestamente incorretos, satisfazer sentimentos

baseados: nas avaliações realizadas pelos Juízes titulares e

pessoais”. Em ambos os casos relatados, os processos aguardam

substitutos das Varas do Trabalho em que o vitaliciando atuou no

deliberação do Tribunal Pleno para abertura de Processos

trimestre; nas avaliações realizadas pelos Juízes tutores da Escola

Administrativos Disciplinares. Cumpre registrar, ainda, que tramita

Judicial; nas sentenças enviadas pelas Varas do Trabalho em que o

no âmbito do Tribunal Pleno Processo Administrativo Disciplinar em

magistrado atuou no trimestre; nos relatórios estatísticos elaborados

face de magistrado titular de Vara do Trabalho – Processo n.º

pela Divisão de Monitoramento, referentes à sua produtividade; nos

0100287-55.2019.5.01.0000, desdobramento da Sindicância n.º

resumos de formações e capacitações, nos quais constam os

0000047-92.2018.5.01.0000. No mencionado Processo – que corre

cursos realizados pelo magistrado; nos relatórios de atividades

em segredo de Justiça –, o Tribunal Pleno, em sessão realizada em

trimestrais elaborados pelos próprios vitaliciandos. Em caso de

13/12/2018, decidiu, à unanimidade, instaurar o competente

discordância com os termos da avaliação, o vitaliciando poderá

Processo Administrativo Disciplinar, “ante a existência de indícios

apresentar, no prazo de 10 dias, contados da ciência, as

que apontam no sentido de que o magistrado tenha adotado

justificativas que entender cabíveis, que serão examinadas pela

procedimentos insólitos na fase de liquidação, em diversas

Comissão de Vitaliciamento. A formação inicial dos magistrados

demandas, durante, no mínimo, 10 (dez) anos, privilegiando dois

constitui requisito para a aquisição da vitaliciedade, sendo-lhes

peritos por ele nomeados, em detrimento das partes, e onerando

exigido o Curso de Formação Inicial – módulos Nacional e Regional

deliberadamente os feitos, assim como agiu de forma desidiosa na

– e o cumprimento de, no mínimo, carga semestral de 40 horas-aula

condução de processos sob sua responsabilidade, caracterizada

e carga anual de 80 horas-aula de atividades de formação inicial. A

pela delonga processual a que ficaram submetidos os feitos

cada trimestre do período compreendido entre a investidura no

examinados (...), a partir da entrega dos laudos e expedição dos

cargo e o décimo oitavo mês de exercício na função, o Juiz

alvarás para pagamento dos honorários periciais”. Atualmente, o

vitaliciando deverá remeter à Comissão de Vitaliciamento, à

Processo em referência encontra-se em secretaria, para inclusão

Corregedoria Regional e à Escola Judicial relatório circunstanciado

em pauta, desde 1º de abril de 2019. A questão vem sendo

em que descreva a rotina de trabalho desenvolvida para o alcance

acompanhada pelo CNJ, nos autos do Pedido de Providências n.º

dos objetivos e o atingimento das metas idealizadas para a unidade

0009621-21.2018.2.00.0000, cuja última decisão, proferida pelo
Exmo. Corregedor Nacional de Justiça em 13/9/2019, foi no sentido

judiciária de atuação. A declaração de vitaliciamento do magistrado

de determinar o sobrestamento do feito por 120 dias, a fim de

implementação dos 2 anos de exercício no cargo, afastada qualquer

aguardar a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar no

graduação entre os Juízes que adquirirem essa prerrogativa.

âmbito do TRT1. 9.8. VITALICIAMENTO. ACOMPANHAMENTO

Submeter-se-á à revisão o processo de vitaliciamento do

o à apreciação do Tribunal Pleno. A Comissão de Vitaliciamento

pelo Tribunal Pleno produz efeitos imediatos, concomitantes à
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magistrado que cometer infração disciplinar após a deliberação

apurados ao final de agosto de 2019 em relação ao quantitativo

positiva de sua aptidão para o cargo e antes de ultimado seu

verificado em janeiro de 2019 – quando havia 3.464 processos

estágio probatório. 9.8.2. JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS

conclusos, com prazo vencido –, observa-se uma redução da ordem

EM PROCESSO DE VITALICIAMENTO. PARTICIPAÇÃO NO

de 67,8% no total de processos conclusos para prolação de

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL NA ESCOLA NACIONAL DE

sentença há mais de 30 dias úteis. Consoante informado pela

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO

Corregedoria Regional, havia, ainda, em 26/9/2019, 4.033

TRABALHO: Atualmente, tramita no Tribunal 1 processo de

Embargos de Declaração conclusos para julgamento, na primeira

vitaliciamento, referente a magistrado empossado recentemente,

instância. Destes, 2.254 Embargos de Declaração foram conclusos

removido do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que

aos magistrados anteriormente a 31/8/2019. A esse respeito,

informará acerca da sua participação no Curso de Formação Inicial

noticiou-se que, em 26/9/2019, foram expedidos ofícios a 175

da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de

magistrados, com determinação de julgamento de 2.258 Embargos

Magistrados. No curso da presente Correição Ordinária, foram

de Declaração no prazo de 15 dias. 9.10. AFASTAMENTOS.

examinados os autos eletrônicos dos seguintes processos de

SUSPENSÃO DOS PRAZOS ADMINISTRATIVOS PARA

vitaliciamento: 0007728-91.2016.5.01.1000; 0007732-

APURAÇÃO DO “ATRASO REITERADO” NA PROLAÇÃO DE

31.2016.5.01.1000; e 0007733-16.2016.5.01.1000. 9.9. CONTROLE

SENTENÇA: No âmbito do TRT1, a autorização para afastamentos

DE PROCESSOS CONCLUSOS PARA PROLAÇÃO DE

de magistrados é concedida pelas seguintes unidades

SENTENÇA COM PRAZO VENCIDO. ARTIGO 7º, VI, “A”, DA

administrativas, conforme a motivação requerida: Presidência,

RESOLUÇÃO N.º 155/2015 DO CSJT. 9.9.1. ATUAÇÃO DA

Corregedoria, Órgão Especial, Divisão de Controle de Pessoal e

CORREGEDORIA REGIONAL: A Corregedoria Regional atua junto

Coordenadoria de Saúde. Os afastamentos dos magistrados de

aos magistrados, com o intuito de reduzir sensivelmente o passivo

primeiro grau são cadastrados no sistema de controle de dados

de processos em atraso na primeira instância. Segundo noticiado,

pessoais dos magistrados e servidores – “Ergon”. À Corregedoria

em junho de 2019, foram expedidos ofícios aos Juízes que

Regional compete autorizar as férias e as folgas compensatórias

contavam com mais de 40 processos com prazo vencido –

dos magistrados. Em caso de afastamento, o Ato Conjunto n.º

observados os parâmetros fixados no artigo 7º, VI, alínea “a”, itens 1

5/2017 estabelece os critérios para designação de Juiz substituto

e 2, da Resolução n.º 155/2015. Na oportunidade, determinou-se a

volante, que atuará, preferencialmente, em situações emergenciais

prolação e a publicação das sentenças em atraso, sob pena de

nas Varas que contam com auxílio compartilhado ou sem auxílio.

instauração de Reclamação Disciplinar – em relação aos

Tal designação observará a ordem inversa de antiguidade na

magistrados que apresentassem, em 30 de julho de 2019, mais de

carreira. Consoante o artigo 18, cabeça, do Provimento n.º 1/2014

100 processos nessas condições – ou de “Processo Administrativo

da Corregedoria Regional, somente há desvinculação de processos

Inominado” – no tocante àqueles com saldo entre 40 e 99

anteriormente conclusos para prolação de sentença a partir do 90º

processos. Ressaltou-se, ainda, que a Corregedoria Regional

dia de afastamento e/ou gozo de licença médica ininterrupta pelo

mantém-se à disposição para cooperação e auxílio aos magistrados

magistrado. Há suspensão dos prazos administrativos para

que apresentem dificuldades na solução dos respectivos acervos

apuração de “atraso reiterado” durante os afastamentos legais do

processuais. 9.9.2. PROCESSOS EM SITUAÇÃO DE “ATRASO

magistrado, como, por exemplo, em caso de licença para

REITERADO”. AGOSTO/2019: Em 31/8/2019, 21 magistrados –

tratamento da saúde de pessoa da família. Entre 1º de janeiro de

8% do total de cargos providos – encontravam-se em situação de

2017 e 2 de outubro de 2019, a grande maioria dos afastamentos

“atraso reiterado” na prolação de sentenças, tomados em conta os

dos magistrados de primeiro e de segundo graus deu-se a título de

parâmetros fixados no artigo 7º, VI, alínea “a”, itens 1 e 2, da

licenças para tratamento da própria saúde: 2.251 dias em 2017,

Resolução n.º 155/2015. Destes, 2 magistradas contavam com mais

2.808 dias em 2018 e 2.514 dias em 2019. Não obstante, no mesmo

de 100 processos em atraso. Em termos globais, em 31/8/2019,

período, foram usufruídas 61 licenças para acompanhar tratamento

havia – distribuídos entre 46 magistrados - 398 processos conclusos

de pessoa da família: 192 dias em 2017, 183 dias em 2018 e 292

para prolação de sentença há mais de 30 dias, 63 processos

dias em 2019. 9.11. CONCESSÃO DA “GRATIFICAÇÃO POR

conclusos há mais de 60 dias e 655 processos conclusos há mais

EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO” – GECJ.

de 90 dias, totalizando, nessa situação, 1.116 processos conclusos

CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. LEI N.º 13.095/2015 E

para prolação de sentença, após exauridos os 30 dias úteis

RESOLUÇÃO N.º 155/2015 DO CSJT. No âmbito do TRT1, até

previstos no artigo 226, III, do CPC. Comparados os dados

meados de 2018, a Gratificação por Exercício Cumulativo de
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Jurisdição – GECJ – era devida ao magistrado que reunisse os

beneficiários de tal concessão. Uma vez deferida a autorização pelo

seguintes requisitos: (i) sem atraso reiterado na prolação de

Órgão Especial, com a publicação da Resolução Administrativa

sentenças; (ii) em atuação na titularidade de uma Vara do Trabalho,

pertinente, somente há acompanhamento dos magistrados pela

sem qualquer auxílio e (iii) em Vara com distribuição superior a

Corregedoria Regional caso sejam detectados processos em

1.500 processos no ano anterior. Para apuração do valor devido a
título de GECJ computavam-se apenas os dias úteis de efetiva

situação de “atraso reiterado” na prolação de sentenças. A esse
respeito, o(a) Ex mo .( ma .) Corregedor(a) Regional verifica, a

designação, se igual ou superior a 3 dias. No início de 2019, após

qualquer momento e, ainda, por ocasião da Correição anual

decisão do Órgão Especial do TRT1, proferida no julgamento do

Ordinária, a regularidade da prestação jurisdicional na Vara e o

Recurso Administrativo n.º 0100106-88.2018.5.01.0000 – que tratou

cumprimento, por parte do magistrado, dos requisitos previstos no

das Varas com acervo superior a 3.000 processos/ano, passou-se a

artigo 3º da Resolução Administrativa n.º 9/2008. 9.13.

realizar o pagamento da gratificação aos Juízes: (i) sem atraso

MAGISTRADOS COM AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DA

reiterado na prolação de sentenças; (ii) que atuam em Varas do

SEDE DA JURISDIÇÃO: Atualmente, 44 Juízes titulares residem

Trabalho com dois acervos constituídos e que tenham recebido

fora da sede da jurisdição, todos devidamente autorizados, à

mais de 1.500 processos/ano, por magistrado. Em agosto de 2019,

exceção de uma magistrada, a qual aguarda deliberação do Órgão

a fim de dar cumprimento ao acórdão prolatado no âmbito do

Especial a respeito. Quanto ao cumprimento dos prazos para

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos autos da Consulta

prolação de sentença dos magistrados nessa situação, a

n.º CSJT-Cons-1501-37.2018.5.90.0000, o TRT1 determinou o

Corregedoria Regional exerce fiscalização sobre a evolução do

pagamento da gratificação, na forma estabelecida no referido

passivo de processos conclusos. Destaca-se, a respeito, a

acórdão, com efeitos retroativos a partir da publicação da

utilização do sistema “Painel das Varas”, que oferece, quase em

Resolução n.º 155/2015 do CSJT. Atualmente, há 3 Juízes em

tempo real, informações concernentes às pendências do Juiz –

atuação no CEJUSC – um Juiz titular e duas Juízas substitutas –,

processos conclusos para sentença, embargos de declaração e

todos afastados da jurisdição, sem percepção da GECJ. Noticiou-

incidentes processuais, no prazo e em atraso. De posse de tais

se, ainda, que não há Juiz vinculado ao CEJUSC atuando em

informações, a Corregedoria Regional passou a promover um

substituição eventual, em situações de impedimento ou de

controle mais efetivo e pontual sobre o acervo de processos em

suspeição. 9.12. RESIDÊNCIA FORA DA SEDE DA JURISDIÇÃO.

atraso, conclusos a magistrados com autorização para fixar

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO A MAGISTRADO: A concessão

residência fora da jurisdição. Segundo dados fornecidos pelo TRT1,

de autorização para o Juiz titular fixar residência fora da sede da

relativos a 4/9/2019, 5 magistrados com autorização para residir

jurisdição, a cargo do Órgão Especial, submete-se à disciplina da

fora das respectivas jurisdições – todos residentes na região

Resolução Administrativa n.º 9/2008 do TRT1. De acordo com o

metropolitana das unidades judiciárias de atuação – encontravam-

referido normativo interno, somente em casos excepcionais e desde

se em situação de “atraso reiterado” na prolação de sentenças. À

que não cause prejuízo à efetiva prestação jurisdicional, conceder-

exceção de 2 magistradas com acervo superior a 100 processos, os

se-á a referida autorização nos seguintes casos: (a) aos

demais Juízes nessas circunstâncias apresentavam, na data de

magistrados que residam e sejam titulares de Varas do Trabalho

referência, saldos inferiores a 35 processos, com redução

localizadas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro; (b) aos

significativa dos acervos individualmente apurados, quando

magistrados que residam em município compreendido na área de

comparados com o quantitativo verificado em janeiro de 2019. Em

jurisdição da Vara do Trabalho da qual é titular; e (c) aos

relação às duas magistradas com saldos superiores a 100

magistrados que não residam em localidade distante de mais de

processos em atraso, a Corregedoria Regional, sopesadas as

150 quilômetros do município-sede da Vara do Trabalho da qual é

particularidades de cada caso, vem adotando as providências

titular. A concessão da autorização impõe ao magistrado

necessárias à regularização dos acervos, mediante, inclusive, a

beneficiado manter-se disponível em todos os dias úteis da semana,

instauração de Reclamação Disciplinar, em um caso, e de Processo

cumprindo rigorosamente os prazos legais para a prática dos atos

Administrativo “inominado”, em relação ao outro caso. 9.14. FÉRIAS

de seu ofício. Destaca-se, ainda, que o referido normativo interno

DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS

não prevê a revisão periódica das autorizações vigentes. Na prática,

ACUMULADOS. FÉRIAS VENCIDAS: Conforme noticiado, desde

segundo apurado no curso da Correição Ordinária, não são

2015, a Corregedoria Regional tem envidado esforços com vista à

autuados expedientes administrativos para propiciar o

redução do saldo de férias vencidas na primeira instância. Em 2018

acompanhamento das situações individuais dos magistrados

e 2019, houve expedição de ofício aos magistrados com acúmulo
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de mais de 60 dias de férias, por meio do qual se solicitou a

elaboração de relatórios”. Aludido Processo Administrativo

marcação e o gozo dos saldos que excedessem tal limite. Alguns

igualmente é acompanhado pelo CNJ, nos autos do Pedido de

magistrados apresentaram requerimentos de fruição de saldos de

Providências n.º 0002477-93.2018.2.00.0000. Em 31/8/2019, havia,

férias, no que foram atendidos, sempre de forma a não inviabilizar a

em termos globais, na segunda instância, 583 processos conclusos

prestação jurisdicional. Atualmente, há 28 magistrados com

nos gabinetes dos Relatores há mais de 180 dias, sendo que 1 (um)

períodos de férias vencidas, cujos saldos individualizados são

Desembargador apresentava saldo superior a 400 processos.

inferiores a 120 dias. O resíduo global atual é de 1.160 dias de

Segundo dados extraídos do e-Gestão, entre 31/3/2018 e

férias vencidas, na primeira instância, ao passo que, ao final de

31/8/2019, houve uma diminuição de 85,6% no saldo global de

2018, o resíduo apurado foi de 3.239 dias. Constata-se, portanto,

processos conclusos aos Relatores há mais de 180 dias, passando

uma redução da ordem de 64% no quantitativo de dias de férias

de 4.050 processos para 583 processos. 10. ESCOLA JUDICIAL

vencidas a gozar, na primeira instância. 9.15. ATUAÇÃO DA

(fonte: TRT1). 10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS. A Escola

PRESIDÊNCIA

CORREGEDORA.

Judicial do TRT da 1ª Região, com sede no Rio de Janeiro/RJ, foi

DESEMBARGADORES. 9.15.1. FÉRIAS VENCIDAS DOS

instituída pelo Órgão Especial do TRT1, por meio da Resolução

DESEMBARGADORES. PERÍODOS ACUMULADOS: A

Administrativa n.º 18/1996, de 26 de setembro de 1996. Em 6 de

Presidência do TRT1 informou que promove o controle das férias
vencidas dos Desembargadores, priorizando o gozo dos períodos

outubro de 1997, foi editado o Estatuto da Escola. Com o advento
das Resoluções Administrativas de n.os 59/2014 e 4/2015, a Escola

mais antigos. As escalas de férias são organizadas pela

passou a ser responsável pela formação de servidores que atuam

Presidência, a cada semestre, e divulgadas até os dias 30 de abril e

diretamente na prestação jurisdicional. Posteriormente, em

30 de outubro de cada ano, válidas, respectivamente, para os

cumprimento à Recomendação n.º 01/2009 da ENAMAT, a Escola,

períodos de gozo de 1º de agosto do respectivo ano a 31 de janeiro

que até então era denominada “Escola da Magistratura da Justiça

do ano subsequente e 1º de fevereiro a 31 de julho do ano

do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro – EMATRA/RJ”, passou a

subsequente, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno do

designar-se Escola Judicial do TRT da 1ª Região (EJUD1), por força

Tribunal. Atualmente, há 17 Desembargadores com períodos de

do que restou determinado na Emenda Regimental n.º 14/2009, que

férias vencidas a gozar, não superiores a 120 dias. Destes, 6

alterou o artigo 83 do RI/TRT1. 10.2. NATUREZA JURÍDICA E

magistrados já aprazaram total ou parcialmente os respectivos

FINALIDADES. De acordo com os artigos 1º do Regimento Interno

resíduos. O saldo global atual é de 618 dias de férias vencidas, na

da EJUD1 e 1º da Resolução Administrativa n.º 41/2018, a Escola

segunda instância. 9.15.2. PROCESSOS CONCLUSOS AOS

Judicial é órgão vinculado ao TRT1 que tem como finalidade a

RELATORES HÁ MAIS DE 180 DIAS: No que se refere à atuação

formação inicial e continuada e o aperfeiçoamento de magistrados

da Presidência em função corregedora, insta salientar que,

do Trabalho, bem assim as atividades específicas destinadas ao

consoante informado no decorrer da presente Correição Ordinária, o

desenvolvimento de competências profissionais de servidores que

Processo Administrativo instaurado em 2018 para acompanhamento

atuam nas funções ou cargos de Assessor, Assistente de Gabinete,

da evolução dos saldos de processos em atraso nos gabinetes dos

Assistente de Juiz, Calculista (Secretário Calculista de VT) e Oficial

Relatores foi provisoriamente arquivado. Noticiou-se, por outro lado,

de Justiça Avaliador Federal. Segundo informações prestadas pelo

que os Desembargadores com saldos relevantes de processos

Tribunal Regional, a EJUD1 é mantida com os recursos financeiros

conclusos há mais de 180 dias continuam apresentando planos de

oriundos do Orçamento Geral da União, do Plano Orçamentário

ação e dando ciência à Presidência quanto aos resíduos atuais.

“Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – FAM” e da

Tomou-se conhecimento, ainda, acerca da instauração de Processo

Capacitação de Recursos Humanos – CRH. Nos termos dos artigos

Administrativo em desfavor de Desembargador com expresso

7º, § 2º, da Resolução n.º 159/2012, do Conselho Nacional de

quantitativo de processos conclusos, desdobramento de

Justiça, e 3º do Ato Conjunto n.º 1/TST.CSJT.ENAMAT, de 4 de

Reclamação Disciplinar apresentada pela Ordem dos Advogados do

março de 2013, a ordenança de despesas é de competência dos

Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro (Processo n.º PA-

Diretor da EJUD1. Ainda a respeito dos recursos financeiros,

0003092-41.2017.5.01.0000). A partir de requerimento expresso da

acrescentou-se que a ENAMAT dá o suporte necessário à Escola

reclamante, o Tribunal Pleno deliberou pelo sobrestamento do

Judicial para a realização de atividades formativas, de pesquisa e

referido expediente, até 11/10/2019, “considerando a verificação do

de publicação, pautadas por critérios objetivos e especialmente pela

seu esforço para redução do estoque de julgamentos de ações com

racionalidade, economicidade e adequação dos gastos com as

prazo vencido, assim como das ações ainda com prazo para a

atividades precípuas da formação profissional de Magistrados do

EM

FUNÇÃO
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Trabalho. A Escola utiliza, ainda, recursos da verba superávit/lucro

coletiva, cuja elaboração envolveu magistrados, servidores,

acumulado do Convênio EJ1-TRT1-AMATRA (Processo PROAD

advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. O PDI

2704/2019 – TRT-SAF.DI 11/1997), nos termos do Acórdão n.º

apresenta os objetivos estratégicos da Escola, com a importante

61/2003 – Plenário – do Tribunal de Contas da União – TCU. 10.3.

diretriz de integração para uma ação estratégica coerente e

ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E DEMAIS POSTOS DE

consistente, até 2020. 10.6. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS

COORDENAÇÃO. Nos termos do artigo 3º da Resolução n.º

MATERIAIS E HUMANOS. A Escola Judicial encontra-se instalada

41/2018 do Órgão Especial do TRT1, a Escola Judicial é composta

no 9º andar do prédio-sede do TRT1. Segundo informações

pelos seguintes órgãos: Diretoria e Conselho Cultural-Pedagógico.

prestadas pelo TRT1, a estrutura física da Escola conta com 3 salas

A atual diretoria possui a seguinte composição: Diretor - Marcelo

de aula com 100, 80 e 60 lugares, respectivamente, e 1 laboratório

Augusto Souto de Oliveira e Vice-Diretor - Gustavo Tadeu Alkmin

de informática com 24 estações de trabalho. Para eventos que

(designado pela Portaria da Escola Judicial n.º 6/2019). O Conselho

envolvam público superior a 100 pessoas, a Escola utiliza o

Cultural-Pedagógico da EJUD1 é constituído pelo Diretor da Escola

auditório da Presidência, localizado no 4º andar do prédio-sede do

Judicial, pelo Vice-Diretor, pela Desembargadora Dalva Amélia de

TRT1. A Escola possui secretaria independente e o gabinete do

Oliveira, pelas Juízas do Trabalho Marise Costa Rodrigues e

Diretor, sendo que cada servidor dispõe de uma estação de trabalho

Cláudia de Abreu Lima Pisco (representante da AMATRA1) e pelas

independente, com mesa e computador. Buscando aprimorar as

Juízas do Trabalho Substitutas Adriana Leandro de Sousa Freitas e

instalações da Escola Judicial, foi solicitada, no Planejamento

Taciela Cordeiro Cylieno de Mesquita (representante da AJUTRA).

Orçamentário Anual (POA) de 2017, a criação de um estúdio de

Os atuais integrantes dos órgãos administrativos da EJUD1

gravação, para a produção de materiais de cursos na modalidade

exercem o mandato relativo ao biênio 2019/2021. 10.4. ELEIÇÃO E

EaD. O estúdio deverá ocupar o espaço atualmente destinado a

PERIODICIDADE DA DIRETORIA. Segundo dispõem os artigos 14,

uma das copas existentes na EJUD1. No tocante à estrutura

cabeça, e 4º da Resolução n.º 41/2018 do Órgão Especial do TRT1,

material, o TRT1 informou que, no final de 2018, foram adquiridos

compete ao Tribunal Pleno eleger e dar posse ao Diretor da Escola

os seguintes bens e serviços com recursos da ENAMAT: 1

Judicial, dentre os Desembargadores integrantes do TRT1, com

microcomputador, 1 computador de vídeo HD, 1 placa de captura

mandato de 2 anos, coincidente com o dos membros da

externa HDMI, 2 câmeras para filmagem e 1 HD externo de 8 Tb.

Administração Superior do TRT1, sendo permitida uma recondução.

Segundo o Tribunal Regional, os equipamentos foram adquiridos

Os integrantes do Conselho Pedagógico são designados pelo

com o objetivo de melhorar a qualidade da produção de conteúdos

Diretor da Escola Judicial. Observe-se que, nos termos do artigo 12-

voltados ao ensino à distância. Em relação aos recursos humanos,

A do Regimento Interno do TRT1, o Diretor da Escola Judicial,

o TRT1 registra que, atualmente, o quadro de pessoal da Escola

durante o exercício do mandato, fica dispensado da distribuição de

Judicial é composto por um Chefe de Gabinete (FC-5), dois

processos vinculados à Seção Especializada que integre,

Coordenadores (CJ-2), quatro Chefes de Divisão (CJ-1), uma

permanecendo a ele vinculados os processos distribuídos antes do

Supervisora do Centro de Pesquisas (CJ-1), três Assistentes

início do mandato. Nos termos do artigo 8º da Resolução n.º

Secretários (FC-5), quatro Assistentes Administrativos (FC-3) e uma

41/2018, o Conselho Cultural-Pedagógico é composto pelo Diretor

estagiária da área de Educação. Existe em curso uma proposta de

da Escola e por magistrados vitalícios por ele designados, sendo

reformulação administrativa, na qual foram sugeridas as seguintes

um representante indicado pela Associação dos Magistrados da

medidas: i) criação de uma unidade específica para executar todas

Justiça do Trabalho da 1ª Região – AMATRA I e um pela

as atividades da área de pesquisa e avaliação institucional,

Associação dos Juízes do Trabalho – AJUTRA, respeitando o limite

utilizando a estrutura de cargo em comissão e de função

de 8 membros. A função do Vice-Diretor da Escola Judicial é

comissionada que já está alocada na estrutura da Coordenadoria de

exercida pelo Desembargador do Trabalho mais antigo que compõe

Ensino, Projetos e Eventos - CEPE; e ii) serem as atribuições do

o Conselho Cultural-Pedagógico. 10.5. PROJETO PEDAGÓGICO.

Chefe de Gabinete da EJUD1 absorvidas pela Coordenadoria de

Segundo informações prestadas pelo TRT1, a Escola Judicial

Administração – COAD, assim como sua função comissionada. No

possui um Projeto Pedagógico Institucional e um Projeto

que se refere à Escola de Administração e Capacitação de

Pedagógico específico para a formação inicial dos magistrados. No

Servidores do TRT 1ª Região – ESACS, está situada no endereço

segundo semestre de 2015, a Escola iniciou atividades voltadas

Av. Augusto Severo, nº 84, 3º andar, bairro da Glória, na cidade do

para a revisão desses projetos pedagógicos, resultando no Plano de

Rio de Janeiro/RJ. A ESACS conta, atualmente, com 7 salas

Desenvolvimento Institucional (PDI), um documento de construção

destinadas à capacitação dos servidores, sendo 3 laboratórios de
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informática (equipados com cerca de 20 computadores cada,

Ata de Correição Ordinária realizada em 2013, para que a

projetor datashow, tela de projeção, impressora multifuncional,

Presidência do TRT1 promovesse “estudos que viabilizem a

quadro branco, flipchart e sistema de som/microfone), 1 sala de

integração da Escola de Administração e Capacitação de

gravação de audiolivros e videoconferência e 3 salas de aula

Servidores da Região à Escola Judicial, ainda que constituindo

convencionais, com capacidade para cerca de 30 alunos (equipadas

unidades autônomas, mas organicamente integradas e submetidas

com um microcomputador, projetor datashow, tela de projeção,

a uma mesma direção”, foi criado o Conselho Consultivo Unificado

quadro branco e flipchart). Duas dessas salas são equipadas

para as duas Escolas, de modo a permitir que atuem de forma

também com sistema de som e microfone. No mesmo local,

integrada, conforme estabelecido no artigo 8º da Resolução

funciona a Secretaria da ESACS, que é composta pelo Gabinete da

Administrativa n.º 4/2015. 10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE.

Diretoria e pelas Coordenadorias de Capacitação e de

MAGISTRADOS E SERVIDORES: De acordo com as informações

Desenvolvimento (CCAP e CDES). Estão disponíveis aos alunos e

prestadas pelo Tribunal Regional, foram registradas, em 2017, 735

servidores 12 banheiros (8 femininos e 4 masculinos), 1 copa e 1

participações de magistrados e 1.186 de servidores em atividades

sala de lanches. Há, ainda, uma pequena sala utilizada para arquivo

formativas oferecidas pela Escola Judicial. Desses registros, verifica

de documentos referentes a concursos e um pequeno depósito para

-se que 85% de magistrados participaram de, pelo menos, uma

equipamentos específicos. Em relação aos recursos humanos, o

atividade formativa naquele ano. No tocante à participação de

TRT1 informou que, atualmente, a ESACS conta com quatro

servidores, a EJUD1 não apresentou dados percentuais em razão

estagiárias e vinte servidores. De acordo com o Tribunal Regional, a

de seu público se restringir aos servidores que atuam nas funções

estrutura física da EJUD1 e ESACS mostra-se apropriada ao

ou cargos de Assessor, Assistente de Gabinete, Assistente de Juiz

desempenho de suas atividades. 10.7. CURSOS DE FORMAÇÃO

Calculista (Secretário Calculista de VT) e Oficial de Justiça

INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS. Informa o TRT1 que, no

Avaliador Federal. Vale destacar, no entanto, que 754 servidores

período de 18/12/2015 a 11/3/2016, foi realizado o 8º Curso de

participaram do curso “Tópicos de Direito do Trabalho e Reforma

Formação Inicial de Juízes do Trabalho, com carga horária de 260

Trabalhista”. Ainda em relação ao ano de 2017, informa-se que

horas-aula e participação de 13 magistrados. De 4/11/2016 a

apenas 85 magistrados participaram de atividades formativas na

18/11/2016, foi ministrada a primeira fase do 9º Curso de Formação

modalidade a distância, o que representa 12% das participações.

Inicial, com 62 horas-aula e 14 participantes. A Escola abriu 3

Em 2018, houve um acréscimo significativo nos números

grupos para a terceira fase do 9º Curso de Formação Inicial, nos

apresentados para a formação de magistrados e servidores a cargo

períodos de 19/12/2016 a 24/2/2017, 11/1/2017 a 9/3/2017 e

da Escola Judicial. Nesse ano, foram registradas 1.162

3/7/2017 a 6/11/2017, com carga horária de 278 horas-aula e 21

participações de magistrados e 1.168 participações de servidores

participantes. O 9º Curso de Formação Inicial foi realizado de

nas atividades formativas da Escola Judicial. Do total de

1º/11/2016 a 18/11/2016 (primeira fase) e de 3/7/2017 a 6/12/2017

magistrados, 86% participaram de, no mínimo, uma atividade

(segunda fase), com 280 horas-aula e 1 participante. 10.8.

formativa da EJUD1. É válido destacar o aumento da participação

CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES. Informa o

de magistrados em curso a distância, que alcançou 270

TRT1 que realiza a formação continuada de magistrados e

participações, o que representa 23% do total de certificações de

servidores por meio de ações coordenadas pela Escola Judicial e

magistrados. No tocante ao ano em curso, verifica-se que a EJUD1

pela Escola de Administração e Capacitação de Servidores -

contabiliza, no primeiro semestre, 584 participações de

ESACS. Nos termos do artigo 1º da Resolução Administrativa n.º

magistrados, sendo apenas 3 na modalidade a distância e 668 de

41/2018, a EJUD1 ocupa-se da formação inicial e continuada de

servidores. Segundo informa a Escola Judicial, a expressiva

magistrados, bem como da capacitação de servidores que atuam

participação de magistrados deve-se ao planejamento de

nas funções ou cargos que afetam diretamente a prestação

convocação de magistrados no cumprimento de atividades

jurisdicional (servidores que atuam nas funções ou cargos de

obrigatórias para vitaliciamento e para o aperfeiçoamento periódico,

Assessor, Assistente de Gabinete, Assistente de Juiz Calculista -

como é o caso do Fórum Gestão Judiciária, que está em sua nona

Secretário Calculista de VT - e Oficial de Justiça Avaliador Federal).

edição. Com o intuito de fomentar a participação dos magistrados, a

A Escola de Administração e Capacitação de Servidores, por sua

Escola Judicial faz a divulgação antecipada da programação de

vez, é responsável pela capacitação e formação dos demais

atividades por semestre, sempre nos meses de novembro e maio, o

servidores do TRT1, que atuam em atividades não voltadas à

que permite a organização das pautas pelos magistrados. Outro

prestação jurisdicional. Visando cumprir recomendação contida na

fator determinante para a participação dos magistrados e servidores
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nos eventos e cursos oferecidos pela EJUD está na diversificação

(magistrados e servidores) no ano de 2013, conforme o Relatório

de ofertas, tais como: pesquisas sobre temas relevantes para a

Final

jurisdição, apurados em fóruns de debates; encontros dos grupos

http://www.cnj.jus.br/images/Relatorio_final_2009_a_2013_Resumo

de estudos; transmissão de podcast e de talkshows, dentre outras

_Executivo_02_06_2014.pdf. Em razão da existência, no âmbito do

atividades relatadas, que permitem aos magistrados veículos

TRT1, de duas escolas de formação (Escola Judicial e Escola de

diversos para acesso a atividades formativas. 10.10. CURSOS DE

Administração e Capacitação de Servidores), foi editado o Ato

FORMAÇÃO CONTINUADA. GRAU DE COMPROMETIMENTO.

Conjunto TRT/RJ e EJ1 n.º 2, de 3 de maio de 2017, visando a dar

ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO. Com vistas à formação

efetividade ao determinado pela Resolução CSJT nº 185, de 24 de

continuada, a Escola Judicial promoveu: (i) em 2017, 38 eventos

março de 2017. Nos termos do referido Ato, compete à Escola

destinados a magistrados e servidores, sendo que 33 desses foram

Judicial realizar atividades de formação e aperfeiçoamento

realizados na modalidade presencial, 4 em formato EaD e 1 em

continuado dos magistrados do TRT1, com o objetivo de prepará-los

formato misto, totalizando 698 horas-aula de cursos oferecidos no

para o aproveitamento adequado do Sistema PJe. De outro lado, a

respectivo ano. Informa-se que foram expedidos 719 certificados

Escola de Administração e Capacitação de Servidores ficou

para magistrados e 1.186 certificados para servidores; (ii) em 2018,

responsável por realizar atividades de formação e aperfeiçoamento

60 eventos destinados a magistrados e servidores, sendo que 42

continuado dos servidores usuários do PJe. Segundo informações

desses foram realizados na modalidade presencial e 18 em formato

prestadas pelo TRT1, durante a fase regional do Curso de

EaD, totalizando 806,4 horas-aula de cursos oferecidos no

Formação Inicial, a Escola Judicial promove a formação dos

respectivo ano. Foram expedidos 1.162 certificados para

magistrados para o manuseio do PJe. No tocante às atividades de

magistrados e 1.168 certificados para servidores; e (iii) até agosto

formação continuada, foram emitidos, nos anos de 2017 a 2019, um

de 2019, 24 eventos destinados a magistrados e servidores, sendo

total de 355 certificados para magistrados capacitados em cursos

que 20 desses foram realizados na modalidade presencial e 4 em

voltados ao manuseio do PJe. No ano de 2017, foram ministrados

formato EaD, totalizando 385 horas-aula de cursos oferecidos no

os seguintes cursos: “Os Paradigmas do Novo CPC e o Processo

respectivo ano. Foram expedidos 584 certificados para magistrados

Eletrônico”, com carga de 12 horas-aula; “PJe para Magistrados e

e 668 certificados para servidores. 10.11. MÉDIA DE HORAS

Editor de Textos”, com carga horária de 28 horas-aula; e “Curso

SEMESTRAIS DESPENDIDAS PELOS MAGISTRADOS EM

Prático de PJe-CALC”, com carga horária de 20 horas-aula. Em

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA. Informa o TRT1 que

2018, foram abertas 5 turmas de cada um dos cursos “Os

foi despendida a seguinte média de horas em atividades de

Paradigmas do Novo CPC e o Processo Eletrônico”, “PJe para

formação continuada: (i) no ano de 2017: 46 horas no primeiro

Magistrados e Editor de Textos” e “Curso Prático de PJe-CALC”. No

semestre e 26 no segundo; (ii) no ano de 2018: 30 no primeiro

primeiro semestre de 2019, foram abertas 2 turmas do curso “Os

semestre e 24 no segundo; e (iii) no primeiro semestre de 2019, a

Paradigmas do Novo CPC e o Processo Eletrônico” e 1 turma do

média foi de 26 horas. É necessário observar que as médias de

“Curso Prático de PJe-CALC”. Cada turma fechada contava com

horas-aula despendidas pelos magistrados vitalícios do TRT1 no

trinta vagas - preenchidas por inscrição espontânea e por sorteio

segundo semestre de 2017, no segundo semestre de 2018 e no

público realizado entre os magistrados que não haviam completado

primeiro semestre de 2019 mostram-se abaixo da exigência prevista

carga horária semestral mínima de formação. Apenas 57% dos

no artigo 3º da Resolução ENAMAT n.º 9/2011, com a sua redação

magistrados concluíram os cursos. No tocante à formação

alterada pela Resolução ENAMAT n.º 13/2013, na qual se

continuada dos servidores, a Escola de Administração e

estabelece que “os Magistrados do Trabalho vitalícios deverão

Capacitação dos Servidores – ESACS realizou os seguintes cursos

frequentar atividades de formação continuada pelo período mínimo

no ano de 2017: “PJe e 2º Grau para gabinetes – Básico” (2

de 30 (trinta) horas-aula por semestre, em atividades presenciais

turmas), com carga horária de 16 horas-aula; “PJe e 1º Grau”, com

e/ou à distância, cabendo às Escolas Judiciais dos Tribunais

32 horas-aula; “Secretário de audiências com AUD3”, com 14 horas-

Regionais do Trabalho o controle e o registro da formação

aula; “PJe 1º grau – Processos de conhecimento”, com 24 horas-

continuada”. 10.12. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E

aula; “Secretário de Audiências com AUD3”, na modalidade EaD,

GESTÃO ESTRATÉGICA. META 11/2013 DO CNJ. CURSOS DE

com 30 horas- aula; “PJe 2º grau para Órgãos Colegiados”, com 9

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. MAGISTRADOS E

horas-aula; “PJe CALC versão 2.0”, com 20 horas-aula; “PJe 1º

SERVIDORES. O TRT1 cumpriu a Meta 11/2013 do CNJ,

grau com editor de textos”, com 32 horas-aula; “Configuração de

realizando a formação de 95,04% do seu quadro funcional

Pauta para Marcação Automática de Audiências”, com 4 horas-aula;

de

Metas

do

CNJ

disponível

no

link
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“Gestão de Vara com e-Gestão” (4 turmas), com 8 horas-aula; “PJe

Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 Secretários de Audiência”

CALC – curso básico”, com 24 horas-aula; “PJe 1º grau com editor

(2 turmas), com 4 horas-aula; “Lançamento de Registros e

de textos”, com 32 horas-aula; “Secretário de audiências com

Retificação de Pendências no PJe e no SAPweb (Oficina Prática)”,

AUD3”, com 14 horas-aula; “Gestão de Vara com e-Gestão” (9

com 7 horas-aula; “Atualização PJE 2º Grau KZ com alterações da

turmas), com 8 horas-aula; “Rotinas Processuais 2º Grau para

versão 2.4.0 - Gabinetes de Desembargador”, com 7 horas-aula;

Gabinetes de Desembargador com PJe”, na modalidade EaD, com

“Atualização PJE 2º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 - OJC

30 horas-aula; “PJe CALC – curso básico”, com 24 horas-aula; “PJe

(Turmas Especializadas)”, com 7 horas-aula; “Atualização PJE 2º

1º Grau na Execução”, com 16 horas-aula; “Gestão de Vara com e-

Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 - Análise de recursos”,

Gestão” (3 turmas), com 8 horas-aula; “Sistema e-Gestão para o 2º

com 7 horas-aula; “PJE CALC - Teoria e Prática”, com 32 horas-

Grau”, com 24 horas-aula; e “PJe CALC básico versão 2.1”, com 24

aula; “Atualização PJE 1º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0

horas-aula. Em 2018, foram ministrados os cursos “PJe CALC

Varas do Trabalho para Multiplicadores de Ensino”, com 6 horas-

básico versão 2.1”, com 24 horas-aula; “PJe 2º grau KZ para

aula; “Atualização PJE 2º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 -

Gabinetes de Desembargador – Atualização”, com 7 horas-aula;

Gabinetes de Desembargador” (3 turmas), com 7 horas-aula;

“PJe CALC básico versão 2.1”, com 24 horas-aula; “PJe 1º grau

“Atualização PJE 1º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 Varas

com Editor de Textos”, com 32 horas-aula; “PJe KZ 1º grau –

do Trabalho” (5 turmas), com 7 horas-aula; “Atualização PJE 1º

Atualização”, com 7 horas-aula; “PJe CALC – Teoria e Prática”, com

Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 Oficiais de Justiça

32 horas-aula; “Secretário de Audiências com AUD3”, na

Distribuidores” (2 turmas), com 7 horas-aula; “Atualização PJE 1º

modalidade EaD, com 30 horas-aula; “PJe CALC básico versão

Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 Secretários de Audiência”

2.1”, com 24 horas-aula; “PJe CALC – Avançado”, com 30 horas-

(2 turmas), com 4 horas-aula; “Atualização PJE 1º Grau KZ com

aula; “PJE KZ 2º Grau para Gabinetes de Desembargador –

alterações da versão 2.4.0 Secretários de Audiência - Gravação de

Atualização” (2 turmas), com 7 horas-aula; “PJE KZ 2º Grau para

Vídeo”, com 2 horas/aula; “Atualização PJE 1º Grau KZ com

Secretaria de Turmas, SEDI, SEDIC – Atualização”, com 5 horas-

alterações da versão 2.4.0 Oficiais de Justiça Avaliadores -

aula; “PJE CALC - Teoria e Prática”, com 32 horas-aula; “PJE KZ 1º

Gravação de Vídeo”, com 4 horas-aula; “Atualização PJE 1º Grau

Grau - Atualização” (8 turmas), com 7 horas-aula; “PJE KZ 2º Grau

KZ com alterações da versão 2.4.0 - Varas do Trabalho - Gravação

para Secretaria de Turmas, SEDI, SEDIC – Atualização” (2 turmas),

de Vídeo”, com 3h30 horas-aula; “PJE CALC” (em andamento), na

com 31 horas-aula; “PJE CALC – Avançado”, com 30 horas-aula;

modalidade EaD, com 30 horas-aula; “PJE CALC – Avançado” (em

“PJE KZ 1º Grau - Atualização”, com 7 horas-aula; “PJE 1º Grau

andamento), com 24 horas-aula; “Atualização PJE 2º Grau KZ com

com editor de textos e KZ para iniciantes (CAEX, CPRE, CGEC)” (2

alterações da versão 2.4.0 - Turmas Especializadas”, com 7 horas-

turmas), com 24 horas-aula; “PJE 1º Grau com editor de textos”,

aula; “Atualização PJE 2º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 -

com 12 horas-aula; “PJE CALC básico - versão 2.2.0”, com 24

Gabinetes de Desembargador”, com 7 horas-aula; “PJE CALC -

horas-aula; “PJE CALC básico”, na modalidade EaD, com 30 horas-

Teoria e Prática”, com 32 horas-aula; e “Liquidação de Sentença

aula; e “PJE 1º Grau com editor de textos e KZ para iniciantes

Com PJe-Calc (Formação de Secretário Calculista de Vara do

(CAEX, CPRE, CGEC)”, com 30 horas-aula. Até agosto de 2019,

Trabalho)”, com 42 horas-aula. A EJUD1 informou, ainda, que,

foram ministrados os cursos “PJE CALC básico versão 2.5”, com 24

apesar de não terem sido ofertados cursos de e-Gestão para

horas-aula; “PJE 1º Grau KZ com alterações da versão 2.3.1

magistrados em sua formação continuada, todos os Cursos de

(Atualização)” (2 turmas), com 7 horas-aula; “PJE 1º Grau KZ com

Formação Inicial - Módulo Regional contemplam uma disciplina

alterações da versão 2.3.1 (Atualização)” (2 turmas), com 7 horas-

presencial específica sobre o Sistema e-Gestão. Acrescenta que os

aula; “Secretário de audiências com AUD3”, com 14 horas-aula;

temas atinentes à gestão administrativa e de pessoas são

“PJE 1º Grau KZ com alterações da versão 2.3.3” (2 turmas), com 7

abordados nos Fóruns Gestão Judiciária, realizados anualmente.

horas-aula; “Rotinas de Gabinete com PJe”, na modalidade EaD,

11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT1):

com 30 horas-aula; “PJE CALC básico versão 2.5”, com 24 horas-

Não existem questões judiciais ou administrativas pendentes entre o

aula; “PJE 1º Grau com Editor de Textos Básico”, com 12 horas-

Tribunal Regional e o Ministério Público do Trabalho. Da mesma

aula; “Atualização PJE 1º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0

forma, não existem questões judiciais ou administrativas pendentes

Varas do Trabalho” (3 turmas), com 7 horas-aula; “Atualização PJE

entre o Tribunal Regional e a OAB. 12. ATENDIMENTO DAS

1º Grau KZ com alterações da versão 2.4.0 Oficiais de Justiça

RECOMENDAÇÕES ANTERIORES. 12.1. RECOMENDAÇÕES À

Avaliadores” (2 turmas), com 4 horas-aula; “Atualização PJE 1º

PRESIDÊNCIA (fonte: TRT1): A Presidência do TRT1, em resposta
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às recomendações inseridas na Ata de Correição Ordinária anterior,

estímulo à utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis

realizada no período de 13 a 17 de agosto de 2017, prestou os

para pesquisa patrimonial, mediante cursos e treinamentos

seguintes esclarecimentos: a) Recomendação para que se

destinados a magistrados e servidores. Resposta: O Núcleo de

envidem esforços no sentido de instituir com a maior brevidade

Pesquisa Patrimonial (NUPEP) realizou, ao todo, 8 workshops nos

possível o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de

turnos da manhã (8-12h) e da tarde (13-17h). Antes de cada

Solução de Disputas (NUPEMEC-JT) e os Centros Judiciários

workshop, foi dada uma palestra pelo Chefe do NUPEP. Nos

de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT),

aludidos cursos, houve a inscrição de 114 pessoas, sendo que 113

dotando-os com a estrutura física e quadro de pessoal

estiveram presentes. Além dos servidores da capital, também

adequados e necessários ao seu efetivo funcionamento,

compareceram diversos representantes das Varas do Trabalho do

observando as diretrizes estabelecidas na Resolução n.º

interior, como: Angra dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Campos

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

dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna,

aprovada em 30 de setembro de 2016, que normatiza a política

Macaé, Maricá, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São

de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho. Resposta: O

Gonçalo, São João de Meriti e Três Rios. Ademais, foi criada uma

Órgão Especial do Tribunal, reunido em sessão ordinária no dia

organização de centralização de execuções para solução de

1º/6/2017, resolveu aprovar, por maioria, a Resolução

processos com grandes litigantes, além de hastas públicas

Administrativa n.º 31/2017, de 1º/6/2017, disponibilizada no Diário

unificadas; d) Recomendação para que se empreendam

Eletrônico da Justiça do Trabalho, Caderno Administrativo do TRT1,

esforços no sentido de reduzir o resíduo processual no

em 5/6/2017, que criou o NUPEMEC e os CEJUSCs, no âmbito do

segundo grau do Tribunal, dando especial enfoque aos

Tribunal - Ato n.º 16/2018 -, com observância das diretrizes

processos em estudo com prazo vencido por mais de 6 e de 12

estabelecidas na Resolução n.º 174/2016 do CSJT; b)

meses nos gabinetes de Desembargadores. Resposta: A

Recomendação para que se adotem providências a fim de se

Presidência do Tribunal expediu o Ofício-Circular TRT-GP n.º

otimizar a performance do PJe-TRT1. Resposta: De acordo com

17/2017, de 15/3/2017, aos Exmos. Desembargadores do Trabalho

as informações prestadas pela Secretaria de Tecnologia da

e Juízes Convocados para o segundo grau de jurisdição, solicitando

Informação (STI), entre a Correição Ordinária, realizada em 2017, e

que envidassem esforços no sentido de reduzir o resíduo

a que ocorrerá no período de 30/9/2019 a 4/10/2019, adotaram-se

processual no segundo grau do Tribunal, dando especial enfoque

as seguintes medidas: b.1) quanto à infraestrutura: o banco de

aos processos em estudo com prazo vencido por mais de 6 e de 12

dados do Processo Judicial Eletrônico (PJe), o transacional, o log e

meses nos gabinetes de Desembargadores, nos termos da

os binários passaram a ser executados em servidores diferentes,

recomendação do Excelentíssimo Ministro Corregedor-Geral da

distribuindo a carga de processamento; ocorreu a migração do PJe

Justiça do Trabalho, decorrente da Correição Ordinária realizada no

para o sistema de armazenamento (storage) do tipo all flash,

Tribunal. Em relação aos Desembargadores do Trabalho Luiz

diminuindo a latência de leitura e gravação dos dados; houve a

Alfredo Mafra Lino, Roque Lucarelli Dattoli e Valmir de Araújo

atualização do parque de servidores, notadamente, com mais poder

Carvalho, a Presidência acompanha o cumprimento dos Planos de

de processamento e memória (4 servidores em rack para banco de

Ação apresentados pelos citados Desembargadores com o objetivo

dados - cada servidor possui 2 processadores de 2,7 Ghz com 24

de reduzir o acervo de processos em estudo com prazo vencido por

cores Intel e 768 GB de memória, totalizando 518,4 Ghz de

mais de 6 e de 12 meses, tendo sido autuado o Processo n.º

memória e 3 TB de memória; e 5 servidores em rack para aplicação

392/2018 (PROAD). Por fim, foi instaurado o Processo

- cada servidor possui 4 processadores de 2,3 Ghz com 12 cores

Administrativo Disciplinar n.º 0003092-41.2017.5.01.0000 (PA), por

Intel e 1,5 TB de memória, totalizando 552 Ghz de processamento e

força de uma Reclamação Disciplinar, instaurada pela Ordem dos

6 TB de memória); houve aumento no número de servidores de

Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro

aplicação; e ocorreu a implantação de rede de dados de 10 GB

(OAB/RJ), perante a Corregedoria Nacional de Justiça. Atualmente,

entre servidores do PJe, substituindo a rede anterior de 1 GB; b.2)

o processo encontra-se sobrestado até 11/10/2019, por sugestão da

no que se refere à aplicação: durante o piloto da versão 2.4.0 e

própria OAB/RJ, via ofício remetido ao Tribunal, pelo qual

hotfixes, o time de desenvolvimento remoto do TRT1 atuou na

reconhece o esforço do magistrado para a redução do estoque de

identificação e correção de pontos críticos do sistema PJe que

julgamento de ações com prazo vencido, assim como das ações

resultavam em erros e lentidão, cujas issues constam na planilha a

ainda com prazo para a elaboração de relatórios; e)

seguir (...) c) Recomendação para que se adotem ações de

Recomendação para que se aprimore a estrutura funcional da
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área responsável pela análise da admissibilidade do Recurso

atribuições dos Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional,

de Revista, considerando o aumento no quantitativo de

com estrita observância as vedações previstas no disposto nos

Recursos de Revista pendentes de análise de admissibilidade

incisos I, II e III do artigo 25 da Consolidação dos Provimentos

no âmbito do Tribunal. Resposta: Em 4/7/2017, 5 novos

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), haja

servidores foram lotados na Assessoria de Recurso de Revista,

vista não haver, no âmbito do TRT1, normativo interno que

atual Coordenadoria de Apoio à Admissibilidade Recursal (CARC),

regulamente as atribuições dos Juízes Auxiliares. Resposta: A

unidade responsável pela elaboração da minuta de admissibilidade

recomendação foi atendida com a edição da Resolução

do Recurso de Revista. A Presidência do TRT1, a partir do ano de

Administrativa n.º 44/2017; b) Recomendação para que, ante a

2017, ampliou o percentual de servidores em teletrabalho lotados na

não observância do prazo deferido pela Corregedoria Regional

CARC, aumentando de 30% para 50% do total do efetivo, o que

para a regularização dos atrasos na prolação de sentença por

contribui para o aumento da produção, tendo em vista que a

alguns magistrados, inclusive com a instauração de “Processo

produção desses servidores é 20% maior em relação ao pessoal

Administrativo Inominado”, sejam adotadas as medidas legais

que exerce suas atividades presencialmente. Ademais, a

cabíveis. Resposta: Em fevereiro de 2017, conforme o relatório do

Presidência, em conjunto com a Vice-Presidência, disponibilizou um

sistema e-Gestão de janeiro, que apresentou o número de

total de 10 servidores para auxiliarem na elaboração das minutas de

processos com prazo para prolação de sentença vencido, havia

admissibilidade de Recurso de Revista, com o fim de reduzir a

6.125 em atraso. Constatou-se, assim, que a maior parte desses

quantidade de recursos pendentes de apreciação. Por fim, ressalta-

processos concentrava-se com 21 magistrados, que possuíam mais

se que, conforme relatório extraído do sistema e-Gestão, em

de 98 processos em atraso. À época, foram autuados Processos

31/7/2019, constavam 11.889 Recursos de Revista pendentes e 979

Administrativos Inominados para que se iniciasse o

suspensos ou sobrestados, num total de 12.868 recursos pendentes

acompanhamento do atraso e sua evolução. Dessa forma, foi

de apreciação; f) Recomendação para que se empreendam

efetivado um constante e ininterrupto monitoramento, com o objetivo

esforços conciliatórios em autos de Recursos de Revista ainda

não só de evitar um aumento de passivo, mas também de, com o

não despachados, com vistas a contribuir para a redução do

auxílio e estímulo por parte da Corregedoria, ocorrer decréscimo. O

volume de processos pendentes de análise de admissibilidade

monitoramento se deu tanto em relação às sentenças em atraso,

pela área responsável. Resposta: O TRT1 informou que

quanto na verificação da produtividade desses magistrados, mês a

empreendeu esforços no sentido de buscar a conciliação em

mês. Desde então, o auxílio prestado pela Corregedoria Regional

processos que se encontram em fase de admissibilidade de

consiste basicamente em utilizar os Assistentes de Juízes

Recurso de Revista, sendo tal medida rotineira no CEJUSC de

Substitutos, que ficam à disposição da Corregedoria Regional, por

segundo grau de jurisdição. Ressaltou, entretanto, que não há

ocasião das férias dos magistrados, aos quais se encontram

dados específicos sobre esses processos, porquanto a estatística é

vinculados, para que minutem as sentenças dos processos com

global, abarcando todos os autos em grau de recurso; e g)

prazo vencido. Paralelamente ao monitoramento dos magistrados

Recomendação para que se regulamente e implante, no âmbito

que possuem sentenças em atraso, a Corregedoria, desde junho de

do Tribunal, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

2017, verifica também todos os processos mais antigos que

(NUGEP), à luz do que dispõe a Resolução n.º 235/2016 do CNJ.

aguardam prolação de sentenças, independente da quantidade de

Resposta: O NUGEP foi criado pela Resolução Administrativa n.º

processos em atraso que o magistrado possua. Com base no e-

38/2017, de 29/6/2017, vinculado à Coordenadoria de Apoio

Gestão, em maio de 2017, foram expedidos ofícios referentes a

Jurisprudencial (artigo 5º, II, da Resolução Administrativa n.º 21, de

processos que estavam com conclusão aberta nos anos de 2014 e

4/7/2018). Tanto o NUGEP, quanto à aludida Coordenadoria fazem

de 2015 (totalizando 66 processos), tendo sido determinada a

parte da estrutura da Secretária-geral Judiciária. O Núcleo é

imediata prolação das sentenças remanescentes. A Corregedoria

supervisionado pela Comissão de Jurisprudência e Gestão de

passou a monitorar tanto a quantidade, quanto a

Precedentes (artigo 38, II, e, do Regimento Interno do TRT1),

temporalidade/anterioridade dos processos em atraso, sempre

possuindo em sua composição um servidor, conforme dados

buscando diminuir o passivo. No ano de 2018, visando permitir o

divulgados

em:

melhor acompanhamento dos prazos para prolação de sentença,

<https://www.trt1.jus.br/web/guest/trt1>. 12.2. RECOMENDAÇÃO À

tanto por parte da Corregedoria, quanto por parte dos próprios

CORREGEDORIA REGIONAL (fonte TRT1): a) Recomendação

magistrados, a Divisão de Monitoramento (DIMON) desenvolveu o

para que se edite norma interna, regulamentando as

sistema denominado “Painel das Varas”, no qual constam, entre

no

portal

do

TRT1.

Disponível
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outras funcionalidades, as pendências do Juiz. Assim, passou a ser

daqueles que residem fora da comarca; e d) Recomendação para

possível controlar todos os processos conclusos ao magistrado para

que, em relação às Requisições de Pequeno Valor (RPVs),

prolação de sentença, embargos de declaração ou outros incidentes

emitidas pelas Varas do Trabalho (estaduais e municipais), seja

(embargos à execução e embargos de terceiros), com atualização

feita a efetiva disponibilização no sítio eletrônico do TRT1 das

em dias alternados, a partir de dados extraídos do e-Gestão diário.

informações pertinentes (número da ação originária, data de

Nessa funcionalidade, é possível identificar, por magistrado, o

autuação, data do trânsito em julgado, Vara de origem, nome

quantitativo de processos conclusos, o número do processo, a data

do beneficiário e órgão executado). Resposta: A recomendação

da conclusão, a data do vencimento e quantos dias faltam, ou já

foi atendida, porquanto foi implementado sistema de controle das

foram ultrapassados, do vencimento. Na versão mais recente do

RPVs estaduais e municipais, sendo possível a verificação e o

aludido sistema, foi inserida a função calendário, que indica quantos

acompanhamento das requisições por ordem cronológica e pelo

processos vencerão em cada data futura, permitindo ao magistrado

ente público devedor. 13. BOAS PRÁTICAS (fonte: TRT1): 13.1.

organizar o seu processo de trabalho, de forma a não entrar em

ÂMBITO JUDICIAL: O TRT1 adota a ferramenta de gestão judicial

atraso. Impende registrar que, quando do início da nova gestão, os

denominada Painel Dinâmico de Dados Estatísticos das Varas,

processos com prazo vencido totalizavam 3.736, chegando a 3.818

disponível na intranet do Tribunal, em ambiente que concentra

em março de 2019. A Corregedora determinou, então, que a

dados referentes à atividade judicante. Trata-se de ferramenta de

cobrança e o monitoramento fossem reforçados. De fato, ocorreu

Business Intelligence – BI, em que são apresentados os principais

um significativo decréscimo em abril e, a despeito da expedição de

indicadores da movimentação processual das Varas do Trabalho,

ofícios com a determinação de prolação e publicação das

como acervo, celeridade, congestionamento e produtividade,

sentenças, inexplicavelmente ocorreu um novo aumento no mês de

extraídos do sistema e-Gestão, além do acompanhamento das

maio, voltando ao patamar de 3.756 processos com prazo vencido.

metas das unidades. Destaca-se na ferramenta a organização das

Destarte, em junho foram expedidos ofícios aos magistrados que

informações disponíveis, com possibilidade de filtro por unidade,

contavam com mais de 40 processos com prazo vencido,

período, circunscrição, magistrado, tipo de pendência e tipo de

determinando que prolatassem e publicassem as sentenças da

audiência. A ferramenta permite inclusive o acompanhamento do

listagem encaminhada em anexo, sob pena de abertura de

denominado “Índice de Desenvolvimento das Varas — IDV”, que,

Reclamação Disciplinar em desfavor dos magistrados que, em 30

por sua vez, expõe na forma de gráficos os dados quantitativos

de julho, estivessem com mais de 100 processos com prazo

mensais das Varas, com possibilidade de comparação de

vencido; ou de Processo Administrativo Inominado para aqueles

informações de diferentes períodos e identificação de aspectos

que contassem entre 40 e 99 processos em atraso. A Corregedoria,

críticos e positivos da unidade. Ressalta-se, também, o

na ocasião, se manteve a disposição para cooperação e auxílio dos

desenvolvimento do Painel Dinâmico de Dados Estatísticos do 2º

magistrados que estivessem com dificuldades para o cumprimento

Grau, atualmente em fase de homologação. A ferramenta aplicável

de tal mister. Após a expedição dos ofícios, ocorreu um significativo

ao segundo grau de jurisdição organiza conteúdos da

decréscimo, de 3.033 processos em junho, para 1.405 em julho.

movimentação processual dos Desembargadores e dos Órgãos

Impende salientar que, em razão da instalação da versão 2.4.0 do

Julgadores, com possibilidade de filtro por Relator, pendência,

PJe, que provocou constante instabilidade no início do mês de julho,

classe e unidade. Indica prazos médios, produtividade e processos

o prazo para a análise das pendências e da decisão quanto à

incluídos em pautas de julgamento no Tribunal. Além disso, a

abertura dos respectivos processos foi prorrogado para 13 de

ferramenta em comento apresenta as informações de processos

agosto; c) Recomendação para que se observe o disposto nos

sobrestados no primeiro e segundo graus de jurisdição, por tipo e

artigos 3º e 4º, parágrafo único, da Resolução Administrativa

por tema, divulgadas pelo Núcleo de Gerenciamento de

n.º 9/2008 do TRT1. Resposta: A Corregedoria verifica o

Precedentes – NUGEP. 13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO: a) No

cumprimento do previsto no artigo 3º da Resolução Administrativa

tocante ao Programa Trabalho Seguro, foram realizadas as

n.º 9/2008, verificando a frequência com que o magistrado

seguintes ações: a.1) ciclo de palestras "TRT/RJ na prevenção da

comparece à unidade jurisdicional e a sua disponibilidade para

violência laboral e do assédio moral-sexual", realizado em maio de

atendimento aos advogados e ao público interessado. No que se

2019 pela Coordenadoria de Saúde do TRT1 — CSAD, com o apoio

refere à observância dos prazos legais, a Corregedoria realiza o

da Coordenadoria de Disseminação da Segurança no Trabalho e de

monitoramento e determina a prolação de sentenças com prazo

Responsabilidade Socioambiental — CDIS. O evento, que reuniu

vencido de todos os magistrados lotados no TRT1, inclusive

servidores, magistrados, advogados, especialistas e demais
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interessados, contou com palestras de profissionais das áreas de

desenvolvidos em parceria entre os Programas Trabalho Seguro e

medicina do trabalho, psiquiatria, assistência social e psicologia.

Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, a

Durante o ciclo de debates, foi lançada a Política de Prevenção e

Comissão de Responsabilidade Socioambiental, a Ouvidoria e a

Combate à Violência Laboral e ao Assédio Moral e Sexual do TRT1,

Escola Judicial, voltados à sensibilização e conscientização de

que se encontra em fase final de discussão e análise pela

jovens alunos, conforme registro no tópico atinente às Políticas

Administração do Tribunal, no Processo Administrativo PROAD nº

Afirmativas. b) No que se refere ao Programa de Combate ao

5.284/2019. Ainda no tocante aos eventos de sensibilização quanto

Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, o Tribunal

ao tema, oportuno destacar o seminário “Como vai você?

desenvolve as seguintes boas práticas: b.1) Acordo de Cooperação

Diálogos sobre o trabalho seguro”, realizado em 30/8/2019, na

para a Erradicação do Trabalho Infantil no Estado do Rio de

sede do TRT1. O primeiro painel contou com a participação de

Janeiro, firmado, em 13/7/2016, entre a Procuradoria Regional do

geofísicos e engenheiros que trataram do tema “Local de Trabalho:

Trabalho da 1ª Região, o TRT1, o MPT, a SRT/RJ, a

a relação entre o meio ambiente laboral e a higidez psicofísica dos

FUNDACENTRO, a Procuradoria da República do Rio de Janeiro, a

trabalhadores”. No segundo painel, profissionais da área da saúde

AMATRA-I, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rio de

discutiram a matéria “A saúde no trabalho - transtornos, doenças e

Janeiro, a Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, o

lesões profissionais”. O último painel reuniu membros do MPT e

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e entidades

advogados para palestrarem sobre “A Justiça como palco das

profissionalizantes locais. O Acordo possui prazo indeterminado e

reparações pelas degradações do ambiente laboral”; a.2)

tem o objetivo de estabelecer condições e parâmetros para a

“Semana da Saúde”, realizada em outubro de 2018 pela

realização conjunta de ações educativas e de planos de trabalho

Coordenadoria de Saúde — CSAD, voltado ao público interno do

voltados à erradicação do trabalho infantil, bem como de todas as

Tribunal. A ação abordou a temática “Longevidade - viver melhor

formas de exploração do trabalho humano. Como exemplo de ação

hoje para viver mais” e contou com palestras relacionadas à

concreta dos acordantes, foi realizado, no auditório do TRT1, o 1º

qualidade de vida no trabalho, além de avaliação nutricional,

Seminário sobre a Proteção Integral em Processos de

oficinas de meditação e aulas de alongamento. Destaca-se, ainda

Profissionalização de Crianças e Adolescentes Atletas no Rio de

quanto às medidas voltadas a magistrados e servidores, o evento

Janeiro. O seminário, realizado em 31/10/2017, buscou fortalecer as

Saúde Mental em Foco, realizado em 22/11/2017. Na ocasião foram

práticas protetivas no campo do Sistema de Garantia de Direitos de

realizados cursos e palestras sobre o tema. O evento foi organizado

Crianças e Adolescentes, promovendo a reflexão sobre os papéis

pela Coordenadoria de Disseminação da Segurança do Trabalho e

institucionais de cada integrante do Acordo como forma de articular

Responsabilidade Socioambiental, em parceria com a

ações que coíbam excessos e violações de direitos no âmbito

Coordenadoria de Saúde do Tribunal; a.3) Campanha Abril Verde,

esportivo. Também como iniciativa das instituições partícipes,

realizada em cooperação interinstitucional com o objetivo de

destaca-se o lançamento da Campanha Mundial de Combate ao

sensibilizar a sociedade para a prevenção de acidentes e doenças

Trabalho Infantil, evento de amplo alcance social realizado em

laborais. A campanha foi organizada pelo TRT1 em parceria com o

12/6/2019, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro.

MPT, com apoio da SRT/RJ e da FUNDACENTRO. Ainda no

Ainda como desdobramento do Acordo de Cooperação

sentido dos eventos externos, o TRT1 promoveu o I Fórum sobre

Interinstitucional, foi firmado, em 28/11/2016, novo Acordo de

Violência no Trabalho - Enfrentamento e Superação no Setor de

Cooperação Técnica Interinstitucional entre TJRJ, MPT, TRT1,

Transporte Urbano, realizado em 27/7/2018, em alusão ao Dia

SRT/RJ e ANAMATRA-I. Paralelamente àquele Acordo, a iniciativa

Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O objetivo do

visa desenvolver estratégias e ações para formação profissional de

evento foi discutir melhorias nas condições de trabalho do setor de

jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, bem como

transporte rodoviário no município do Rio de Janeiro. O seminário

prevê a criação da Comissão Interinstitucional do Estado do Rio de

foi uma iniciativa conjunta do TRT1, da Superintendência Regional

Janeiro para a Aprendizagem – CIERJA, que tem como atribuição

do Trabalho — SRT/RJ, do MPT e da Fundação Jorge Duprat

principal selecionar os adolescentes que serão beneficiados pelas

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho —

ações decorrentes do novo Acordo; b.2) “Semana Nacional de

FUNDACENTRO. O Tribunal promoveu, também Ato Público sobre

Aprendizagem”, ação de sensibilização e fomento ao primeiro

assédio moral nas instituições bancárias, em 28/11/2018, com

emprego, que busca conscientizar empresas sobre a importância da

participação da comunidade acadêmica; e a.4) projetos sociais

contratação de jovens e adolescentes. Durante a 2ª edição do

“Ouvidoria nas Escolas” e “Justiça do Trabalho de Portas Abertas”,

evento, realizada em junho de 2017, foram organizadas pautas
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especiais de conciliação em ações civis públicas, privilegiando o

registro no tópico atinente às Políticas Afirmativas. c) Na gestão

tema da aprendizagem. Destaca-se, também, a realização da II

administrativa o TRT1 adota como boas práticas: c.1) Seminário

Feira Carioca de Aprendizagem no Centro de Convenções Sul

“TRT1 no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, visando

América, com a participação de 2.600 jovens entre 14 e 24 anos. Já

estimular o debate e a reflexão acerca do tema. A primeira edição

na 3ª edição do evento, ocorrida em agosto de 2018, foi promovido

da iniciativa, realizada em novembro de 2018 em parceria com a

ciclo de palestras com o tema “O Contrato de Aprendizagem e o

Secretaria Estadual de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres

Mundo do Trabalho - Os Desafios da Cota Social”. O evento reuniu

e Idosos, foi aberta a servidores, empregados terceirizados e

autoridades, especialistas, servidores e magistrados e contou com o

público externo e contou com 120 participantes. Em novembro de

depoimento pessoal de jovens aprendizes que ressaltaram a

2019 será realizada a segunda edição do evento, com ampliação

importância da aprendizagem como garantia de dignidade. Por fim,

das parcerias e das medidas assistenciais implementadas. Ainda no

na 4ª edição, em agosto de 2019, 120 jovens aprendizes

sentido da promoção do debate permanente acerca da igualdade de

participaram de atividades realizadas na sede do TRT1. A ação

oportunidade e gênero preconizada na Resolução n.º 255/2018 do

contou com oficinas de elaboração de currículo, fotografia e

CNJ, destaca-se a realização do 1º Fórum Permanente de Direitos

percussão, além de roda de conversa sobre temas como assédio,

Humanos em setembro de 2017, com o tema "Gênero, Diversidade

trabalho noturno e trabalho em locais insalubres ou perigosos; b.3)

e Discriminação", bem como do “Seminário Direitos Humanos e

apresentação de jovens músicos da “Orquestra Maré do Amanhã”,

Agenda 2030”, promovido pela Escola Judicial em junho de 2019,

promovida pelo Centro Cultural do TRT1, em parceria com o

que contou com um painel específico sobre “Trabalho e Gênero”;

Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à

c.2) implementação do projeto “Fazendo a diferença: liderança e

Aprendizagem. O projeto social “Orquestra Maré do Amanhã”

relacionamento interpessoal”, pela Seção de Gestão por

atende 3.500 crianças em 22 instituições de ensino do Complexo da

Competências – SEGCOM. Com base nos resultados das

Maré no Rio de Janeiro. O evento, realizado em 26/6/2019 como

avaliações por competências efetuadas em julho e agosto de 2017,

celebração do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil — 12

a SEGCOM identificou os gestores que mais se destacaram nos

de junho, destacou-se pela apresentação de dois sextetos formados

critérios de liderança e relacionamento interpessoal. Os nomes dos

por jovens de 18 a 21 anos e de 12 a 13 anos, integrantes do

servidores com melhores resultados foram encaminhados à

projeto social. A exibição da Orquestra foi prestigiada por

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social — AIC, juntamente

magistrados, servidores, terceirizados e jurisdicionados, que lotaram

com informações básicas acerca das competências

o Centro Cultural. No final da exibição, os músicos foram

comportamentais que se pretendia destacar. Tal material subsidiou

homenageados com a entrega de placas e certificados pelo

a entrevista desses profissionais e a elaboração de matérias

Tribunal; b.4) Exposição Itinerante “Um Mundo sem Trabalho

enaltecendo as razões pelas quais tais gestores foram bem

Infantil”, na estação Central do Brasil. A exposição é organizada

avaliados. As publicações, veiculadas pela Newsletter do Tribunal

pelo Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à

em 15/6/2018 e 12/7/2018, evidenciaram as boas práticas de gestão

Aprendizagem em parceria com o Centro Cultural do TRT1 e com a

implementadas por eles, disseminando-as por toda instituição; c.3)

SuperVia - empresa que opera serviço de trens urbanos na Região

ações que visam a melhoria da qualidade de vida no trabalho, entre

Metropolitana do Rio de Janeiro. Reunindo 18 banners com

as quais se destacam o Clube da Corrida e Caminhada, o grupo de

imagens e explicações sobre as múltiplas faces do trabalho infantil,

teatro “Servidores em cena” e o Coral de Vozes, grupos instituídos

a exibição ficou em cartaz de 06 a 21 de agosto de 2019, no

formalmente e que contam com o patrocínio e coordenação da

corredor cultural da estação, local de grande circulação, objetivando

Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental —

alcançar o grande público e sensibilizar e conscientizar a população

CPRSA. Nesse contexto, oportuno registrar parceria firmada entre o

sobre o tema. Em 22 de agosto a exposição foi transferida para o

TRT1 e o Exército Brasileiro, a partir da qual os servidores do

passadiço cultural do TRT1, onde permaneceu até 20 de setembro;

Tribunal passaram a treinar no Centro de Capacitação Física do

b.5) projetos sociais “Ouvidoria nas Escolas” e “Justiça do Trabalho

Exército — CCFEx, localizado no bairro da Urca, na cidade do Rio

de Portas Abertas”, desenvolvidos em parceria entre a Ouvidoria do

de Janeiro. A parceria foi oficializada no dia 23/8/2017, em

Tribunal, os Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho

solenidade realizada no salão nobre do edifício-sede do TRT1; e

Infantil e Estímulo à Aprendizagem, a Comissão de

c.4) termo de cooperação técnica com o MPT, oficializado pela

Responsabilidade Socioambiental e a Escola Judicial, voltados à

Presidência do TRT1, em 22/8/2018, no edifício-sede do Tribunal. O

sensibilização e conscientização de jovens alunos, conforme

termo prevê intercâmbio e compartilhamento de informações entre

2825/2019
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 07 de Outubro de 2019

Tribunal Superior do Trabalho

as instituições, além da realização conjunta de cursos de

afirmativa por meio do trabalho a política de acompanhamento dos

especialização e aperfeiçoamento profissional, seminários e outros

estagiários com deficiência no TRT1. Além dos procedimentos

eventos de interesse comum. Nesse mesmo sentido, destaca-se o

gerais aplicáveis aos estagiários, os jovens com deficiência são

termo de cooperação técnica com a Guarda Municipal do Rio de

encaminhados para entrevista técnica com a equipe do Serviço

Janeiro, igualmente voltado ao aperfeiçoamento profissional de

Social da Coordenadoria de Saúde — CSAD, a partir da qual é

interesse comum. Um dos itens do acordo prevê que a GM-Rio

elaborado laudo com recomendações específicas à unidade de

fornecerá e acessará dados de segurança relacionados ao Sistema

lotação, como adaptações de mobiliário e de processos de trabalho,

de Inteligência Módulo Ocorrências de Segurança (SIMOS) -

observado o caráter privado das informações, além do

aplicação web desenvolvida pelo TRT/RJ para auxiliar os oficiais de

acompanhamento da evolução dos aspectos subjetivos ao longo do

justiça a registrar e obter informações sobre as condições de

vínculo de estágio. Atuam no TRT1 3 estagiários com deficiência,

segurança dos locais onde realizarão suas diligências. d) Na

todos graduandos do curso de Direito, sendo 1 lotado em Vara do

divulgação institucional e comunicação social, informa o TRT1,

Trabalho e 2 em Gabinetes de Desembargador. Desde o início do

a respeito da divulgação a título de “Transparência” na página do

projeto, em 2017, já foram beneficiados 10 adolescentes.

Tribunal na internet, que atende às medidas determinadas pelas

Importante destacar, ainda, o projeto social “Ouvidoria nas Escolas”,

Resoluções de n.º 83/2009, 102/2009, 195/2014 e 215/2015 do CNJ

voltado à sensibilização e conscientização de jovens alunos da rede

e pela Lei n.º 12.527/2011. No âmbito da administração sustentável,

pública de ensino em bairros carentes do estado. O projeto é

destaca-se a “Semana do Meio Ambiente”, evento realizado

desenvolvido mediante parceria entre a Ouvidoria do Tribunal, os

anualmente com o objetivo de incentivar a preservação do meio

Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e

ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais e de bens

Estímulo à Aprendizagem, a Comissão de Responsabilidade

públicos. A edição de 2019, realizada nos dias 3 a 9 de setembro

Socioambiental e a Escola Judicial e conta, ainda, com a

pela Coordenadoria de Disseminação da Segurança no Trabalho e

cooperação interinstitucional do Ministério Público do estado,

de Responsabilidade Socioambiental — CDIS, contou com

Controladoria-Geral da União e secretarias estaduais e municipais

palestras e cursos sobre sustentabilidade. No âmbito da assistência

de educação. A iniciativa consiste na promoção de ações

social, registrem-se as campanhas promovidas pela CPRSA, a

educacionais de caráter multidisciplinar durante visitas dos alunos

exemplo da “Volta às aulas”, que consiste na doação de material

às instalações do Tribunal, oportunidade em que se realiza

escolar para crianças e adolescentes em situação de

capacitação dos jovens quanto à caracterização do trabalho infantil

vulnerabilidade, com 2.510 itens arrecadados em 2019 e doados à

e suas consequências sociais, estímulo à aprendizagem

Associação Repartir, bem assim a “Campanha do Agasalho”, a

profissional, noções de trabalho seguro, além de instruções quanto

partir da qual são arrecadados casacos, calças e cobertores, com

aos serviços públicos disponíveis ao cidadão. Informa o TRT1 que

384 itens arrecadados no último ano e doados à Cruz Vermelha

em 7/11/2017 alunos de escolas municipais do bairro de Bangu

Brasileira para destinação a moradores de rua, e, ainda, a

visitaram o TRT1. Já em 20/9/2018, o Tribunal recebeu estudantes

campanha “Leite do Bem”, que em 2019 destinou cerca de 1

da rede municipal de ensino do município de Belford Roxo para

tonelada de leite em pó para pacientes do Instituto Nacional do

participar de evento que abordou temas como melhoria da

Câncer — INCA. 14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fonte: TRT1): A

qualidade do serviço público, merenda escolar, valorização dos

responsabilidade dos Tribunais do Trabalho no combate às

professores e bullying. Dia 7/10/2019 serão recebidos alunos do

discriminações diretas e indiretas e na implementação da igualdade

município de Resende, com enfoque nos temas segurança e saúde

de oportunidades possui dupla dimensão. Enquanto tomadores de

mental. Nesse mesmo sentido de ações educacionais, oportuno

serviço em sentido amplo, incumbe-lhes adotar ações afirmativas no

registrar, ainda, o projeto “Justiça do Trabalho de Portas Abertas”,

trabalho, as quais possuem como destinatários seus membros,

realizado pela Coordenação de Disseminação do Trabalho Seguro e

servidores(as) públicos(as), trabalhadores(as) terceirizados(as) e

da Responsabilidade Socioambiental, a partir do qual são

demais prestadores(as) de serviços. De outro lado, enquanto

igualmente promovidas visitas guiadas de alunos de ensino médio e

órgãos da Administração Pública, cabe aos Tribunais o

superior ao Fórum e à Sede do TRT1, a fim de aproximar a Justiça

desenvolvimento de amplas ações no sentido da promoção de

do Trabalho à comunidade escolar e universitária local. No que

igualdade de oportunidades, de modo que se efetivem os valores

tange às medidas voltadas ao debate acerca do combate à

basilares da dignidade, da cidadania, da justiça social, da igualdade

discriminação e da promoção da igualdade de gênero, oportuno

material e da solidariedade. O TRT1 apresenta como ação

registrar a ação “TRT1 no Enfrentamento à Violência Contra a
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Mulher”, promovida pela Divisão de Promoção de Saúde, visando

TRT da 1ª Região. A ação afirmativa consiste em eventos anuais,

estimular o debate e a reflexão acerca do tema da violência contra

com palestras sobre possibilidades de atuação pós-carreira,

mulheres. A primeira edição do projeto, realizada em 28/11/2018 e

projetos de vida e de bem-estar. A participação no programa é

aberta a servidores, empregados terceirizados e público externo,

voluntária e voltada a magistrados e servidores que estejam a até 4

contou com 120 participantes. A programação incluiu palestras,

(quatro) anos de implementar as condições para obtenção da

serviços de beleza, além da prestação gratuita de assistência

aposentadoria voluntária ou compulsória, ou que já as tenham

jurídica, psicológica e social por meio do “Ônibus Lilás” - veículo

implementado. O projeto visa orientar sobre o envelhecimento e

itinerante usado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos e

construir uma rede de suporte às questões relativas ao tema, além

Políticas para Mulheres e Idosos, do Governo do Estado do Rio de

de fornecer subsídios para a decisão em relação à melhor época

Janeiro. Informa o Tribunal que em novembro de 2019 será

para a aposentadoria e contribuir para a construção de um plano de

realizada a segunda edição do evento, oportunidade em que, além

vida. Em 2017, o evento foi realizado nos dia 4 e 5 de dezembro e

das ações desenvolvidas na edição anterior, haverá o lançamento

contou com palestras sobre educação financeira e organização do

da campanha de arrecadação de produtos para mulheres vítimas de

tempo. Em 2018, foram abordados temas como Reforma da

violência abrigadas na “Casa Abrigo Lar da Mulher”. Ainda no

Previdência, bem como saúde física e mental. Já em 2019, além

sentido da promoção do debate permanente acerca da igualdade de

das tradicionais palestras, foram promovidas reuniões com os

oportunidade e gênero preconizada na Resolução n.º 255/2018 do

servidores e magistrados inscritos no programa, em pequenos

CNJ, destaca-se a realização do “Seminário Direitos Humanos e

subgrupos de até 20 pessoas. Os encontros são conduzidos por

Agenda 2030”, promovido pela Escola Judicial nos dias 12 e

psicólogas da Divisão de Desenvolvimento Organizacional e de

13/6/2019, que contou com um painel específico intitulado “Trabalho

Pessoas – DIDOP. 14.1. ACESSIBILIDADE. No tocante às medidas

e Gênero – os desafios do Conselho Nacional de Justiça”. Também

concretas de acessibilidade de pessoas com deficiência, constata-

como iniciativa da Escola Judicial, registre-se a realização do 1º

se na estrutura física do TRT1 a observância parcial às normas

Fórum Permanente de Direitos Humanos em 1/9/2017, com o tema

técnicas previstas na Resolução n.º 230/2016 do CNJ. Segundo

"Gênero, Diversidade e Discriminação", que contou com a

informações prestadas pelo Tribunal, ainda estão pendentes as

participação de magistrados, servidores e público externo. A

seguintes providências: a) instalação de sinalização sonora no

propósito das medidas de igualdade de oportunidade e gênero, em

prédio-sede do segundo grau, no edifício Marquês Lavradio e nos

consulta aos dados relativos ao quadro do Tribunal, extrai-se que,

edifícios onde funcionam a 1ª Vara do Trabalho de Angra dos Reis;

dos 50 desembargadores em exercício, 16 (32%) são mulheres e 34

1ª Vara do Trabalho de Araruama; 1ª Vara do Trabalho de Barra do

(68%) são homens. Do total de 260 juízes, 149 (57%) são mulheres

Piraí; 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Cabo Frio; 1ª e 2ª Varas do

e 111 (43%) são homens, sendo 76 juízas titulares e 73 juízas

Trabalho de Itaboraí; 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna; 1ª Vara do

substitutas. E, dos 3.778 servidores em exercício, 2.030 (54%) são

Trabalho de Magé; 1ª Vara do Trabalho de Queimados; 1ª, 2ª e 3ª

mulheres e 1.748 (46%) são homens. No que tange à ocupação de

Varas do Trabalho de São Gonçalo; 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho

cargos comissionados existentes no TRT1, nota-se que, do total de

de São João de Meriti; 1ª Vara do Trabalho de Teresópolis; 1ª Vara

480 cargos, 257 (53,5%) são ocupados por mulheres e 223 (46,5%)

do Trabalho de Três Rios; 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Volta

são ocupados por homens. Quando observada a distribuição

Redonda; b) reserva de vagas de estacionamento e instalação de

específica dos cargos comissionados de direção e assessoramento

sinalização sonora nos edifícios onde funcionam o Fórum Adv.

em cada setor do Tribunal, observa-se que, nos gabinetes de

Eugenio R. Haddock Lobo e a 1ª Vara do Trabalho de Barra Mansa;

desembargadores, dos 107 cargos comissionados ocupados, 61

c) instalação de piso tátil direcional e de alerta, bem como de

(57%) têm ocupação feminina. Do mesmo modo, na área

sinalização sonora e tátil nos edifícios onde funcionam a 1ª Vara do

administrativa, verifica-se que, dos 228 cargos comissionados, 114

Trabalho de Maricá; 1ª Vara do Trabalho de Nilópolis; 1ª, 2ª, 3ª e 4ª

(50%) são ocupados por mulheres. Nas Varas do Trabalho da 1ª

Varas do Trabalho de Campos dos Goytacazes; 1ª, 2ª e 3ª Varas do

Região, dos 145 cargos comissionados de direção e

Trabalho de Macaé; 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas do Trabalho de

assessoramento, 82 (56,5%) têm ocupação feminina. Quanto ao

Nova Iguaçu; 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Petrópolis e 1ª e 2ª

Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA, referido na

Varas do Trabalho de Resende. De acordo com o TRT1, existem

Resolução n.º 132/2013 do CSJT, informa o TRT1 que iniciou em

projetos de adequação em andamento em Macaé, Nova Iguaçu,

2010, por meio da SGP, o projeto AposentadoRIA – Programa de

Petrópolis e Resende, além de previsão de construção de Fórum

Preparação para Aposentadoria de servidores e magistrados do

acessível em Campos dos Goytacazes; d) instalação de piso tátil
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direcional e de alerta, bem como de sinalização sonora no edifício

iniciativa da Comissão de Responsabilidade Socioambiental, da

onde funcionam as 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Itaguaí. Ressalta-

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e da Escola

se que existe projeto de adequação em fase de implantação no

Judicial. O Fórum teve como objetivo ampliar o conhecimento sobre

local; e) adequação de sanitários, instalação de rampas, além de

os aspectos legais relacionados ao cotidiano da pessoa com

piso tátil direcional e de alerta, bem como de sinalização sonora e

deficiência e contou com tradução em Libras e audiodescrição.

tátil no edifício onde funcionam as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Varas do

Digno de nota, também, o “Ciclo de Sensibilização para o

Trabalho de Duque de Caxias. Oportuno registrar que há projeto de

acolhimento de pessoas surdas ou com deficiência auditiva”,

adequação em andamento no local; f) instalação de rampas, além

promovido pela Escola Judicial em 11 e 12/4/2019, que reuniu

de piso tátil direcional e de alerta, bem como de sinalização sonora

servidores, magistrados e especialistas para debaterem temas

e tátil no edifício onde funcionam as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª

como educação do surdo, inclusão e respeito. Na ocasião, além da

Varas do Trabalho de Niterói. Ressalta-se que há previsão de

exposição e debate, a Companhia Amazonense de Teatro Mãos

reforma para o próximo exercício; g) reserva de vagas de

Livres, formada exclusivamente por atores com deficiência auditiva,

estacionamento, instalação de piso tátil direcional e de alerta, bem

apresentou o espetáculo “Palhaços Surdos”, no qual os artistas

como de sinalização sonora e tátil nos edifícios onde funcionam as

interagem com o público por meio da Língua Brasileira de Sinais.

1ª e 2ª Varas do Trabalho de Nova Friburgo e as 4ª, 5ª e 6ª Varas

No que tange à capacitação de servidores em Libras, o TRT1

do Trabalho de São Gonçalo; h) reserva de vagas de

informa a promoção de curso pela Escola de Administração e

estacionamento, adequação de sanitários, instalação de rampas,

Capacitação de Servidores do TRT 1ª Região – ESACS, no período

além de piso tátil direcional e de alerta, bem como de sinalização

de 6 de setembro a 29 de novembro de 2017, com um total de 12

sonora, visual e tátil no edifício onde funciona a 3ª Vara do Trabalho

servidores participantes. O Tribunal aponta, ainda, que está previsto

de Volta Redonda. Ressalta-se que existe previsão de mudança

curso de reciclagem para o ano de 2020. 15. QUESTIONÁRIOS

para local acessível ainda em 2019, onde atualmente funciona as 1ª

ADOTADOS PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA

e 2ª Varas do Trabalho de Volta Redonda. Em atenção ao previsto

(fonte: TRT1): Conforme Termo de Cooperação n.º 002/2018, de

na Resolução n.º 230/2016 do CNJ, foi instituída no TRT1 Comissão

12/9/2018, as inspeções e correições realizadas por esta

Permanente de Acessibilidade e Inclusão, por meio da Portaria n.º

Corregedoria-Geral passaram a ser tidas como ações oficiais da

133/2016, de 23 de agosto de 2016. Informa o Tribunal que a

Corregedoria Nacional de Justiça. Em atenção à decisão proferida

Comissão se reúne mensalmente, contudo não foram fixadas metas

pelo Excelentíssimo Corregedor Nacional de Justiça nos autos do

anuais voltadas à promoção de acessibilidade. No tocante ao

Pedido de Providências n.º 009941- 71.2018.2.00.0000, foram

emprego de recursos tecnológicos para acessibilidade de conteúdo,

encaminhados ao TRT1 os questionários adotados pela

o sítio eletrônico do TRT1 dispõe de recursos como “texto

Corregedoria Nacional de Justiça. Os referidos questionários foram

alternativo” — ferramenta que descreve, em texto, o conteúdo de

devidamente respondidos pelas respectivas unidades e se

imagens — e link para o VLibras — o qual possibilita a tradução de

encontram anexados à presente ata correicional.

texto, áudio e vídeo para a Língua Brasileira de Sinais. Informa,
também, o Tribunal que o seu portal foi integrado à biblioteca de

II – CONCLUSÕES:

validação do software ASES, produto de parceria entre o
Departamento de Governo Eletrônico e o Instituto Federal de

1. ESTRUTURA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul — IFRS.

1ª REGIÃO. Durante o período da Correição Ordinária, apurou-se, a

Assim, todo conteúdo, antes de ser disponibilizado, é validado pela

partir dos critérios de lotação previstos na Resolução n.º 63/2010 do

ferramenta e só pode ser publicado se estiver de acordo com

CSJT, a existência de deficit aproximado de 31% a 35% de

normas de acessibilidade do E-mag. O TRT1 relata, ainda, que

servidores no Tribunal, considerando os parâmetros mínimos e

disponibiliza como tecnologia assistiva, voltada ao público interno,

máximos previstos em tal resolução. Assim, seriam necessários

recursos como computador com leitor de tela e scanner para

entre 1.686 e 2.043 servidores para atingir a composição ideal do

conversão de textos impressos em áudio, impressora em braile e

quadro de servidores do Tribunal, de 5.464 a 5.821 servidores. Em

lupa eletrônica. No que se refere à capacitação acerca do tema

relação ao plantão judiciário, constatou-se que o Ato Conjunto n.º

geral da acessibilidade e da conscientização sobre os direitos das

2/2009 da Presidência e da Corregedoria Regional, que o

pessoas com deficiência, foi realizado, em 20/7/2018 o “I Fórum

regulamenta, prevê a publicação, em única assentada, da escala

sobre Acessibilidade e Inclusão Social do TRT da 1ª Região”, por

mensal de plantão. Tal situação, no entanto, não encontra respaldo
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nas disposições contidas no parágrafo único do artigo 2º da

do CNJ. Para tal fim, o Tribunal pode valer-se da experiência

Resolução n.º 71/2009 do CNJ - alterada pela Resolução n.º

exitosa de outros Tribunais Regionais do Trabalho que

152/2012 -, as quais determinam a divulgação do nome dos

implementaram tal medida, a exemplo do TRT da 6ª Região. 2.

plantonistas apenas 5 dias antes do plantão judicial. Pondere-se, a

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

respeito, que, ao introduzir no texto do parágrafo único do artigo 2º

ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO

da Resolução n.º 71/2009 a fixação do prazo de 5 dias para

TRABALHO – E-GESTÃO. Em relação ao Sistema e-Gestão,

divulgação das escalas de plantão no âmbito do Poder Judiciário, o

verificou-se que todas as remessas de janeiro de 2017 a julho de

Conselho Nacional de Justiça teve por escopo a preservação dos

2019 foram aprovadas nos primeiro e segundo graus, não existindo

princípios constitucionais do Juiz natural e da impessoalidade,

inconsistências nos processos físicos registradas no sistema de

ressaltando, inclusive, na exposição de motivos da Resolução n.º

validação dos dados. Portanto, em relação ao referido período, o

152/2012, “que a divulgação antecipada do nome do juiz plantonista

Tribunal Regional encontra-se adaptado ao Manual de Regras de

possibilita à parte escolher o juiz que apreciará requerimento a ser

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

formulado no plantão judiciário”. Quanto ao teletrabalho, apurou-se

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

que, a fim de guardar observância aos princípios que regem a

Verificou-se, ainda, o integral atendimento às determinações

administração pública e em atenção à Resolução n.º 227/2016 do

prescritas no § 2º do artigo 135 da Consolidação dos Provimentos

CNJ, o TRT1 editou o Ato n.º 31/2019, estabelecendo a

da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, visto que o Grupo

necessidade de instauração de um procedimento formal, com vistas

Gestor Regional do Sistema e-Gestão encaminhou, mensalmente,

a aferir se o servidor interessado em aderir ao regime possui perfil

as atas de suas reuniões para disponibilização em ambiente

compatível com o teletrabalho. Conquanto o artigo 10 da referida

compartilhado, por meio do software Jira/TST, conforme

norma do Tribunal condicione o início do teletrabalho à aprovação

preconizado no Ato n.º 7/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça do

formal, constatou-se, durante o período correicional, que algumas

Trabalho. Quanto ao relatório de processos suspeitos de

unidades têm permitido que seus servidores trabalhem em regime

inconsistências, foram identificados 83 processos apresentando

do teletrabalho (integral ou parcialmente, mediante revezamento)

erros em primeira instância e 8.466 processos pendentes de

sem autorização formal e sem comprovação dos requisitos

julgamento com inconsistências em segunda instância. Conforme

necessários à sua adoção, extrapolando os limites de 30% e 50%

informações apresentadas pelo TRT1, parte das inconsistências

de servidores em tal regime, previstos na Resolução n.º 227/2017

verificadas em primeira e segunda instância decorreu de situações

do CNJ. Cumpre ressaltar, outrossim, que, por se tratar de um

em que as regras de negócio do Sistema e-Gestão permitem a

regime que aufere a frequência por meio da produtividade, sem a

concomitância de itens ou em que há ausência de detecção de

presença física do servidor na unidade, faz-se necessário que

determinados dados pela versão atual do Extrator de dados do PJe

sejam adotados mecanismos rígidos de controle diário dos

– fato alheio à atuação do Tribunal. Contudo, no curso da correição,

trabalhados desenvolvidos pelo servidor em teletrabalho. Em

foram verificados casos em que houve lançamento equivocado de

relação ao cadastro de peritos, previsto no artigo 156, § 1º, do CPC,

movimentos – o que deverá ser examinado e devidamente sanado.

constatou-se que os parâmetros adotados pelo Tribunal não

Averiguou-se, ainda, que as Varas do Trabalho da 1ª Região

obedecem às diretrizes fixadas pelo CNJ na Resolução n.º

contam com 90,9% dos processos pendentes de solução na fase de

233/2016, mormente em relação à vedação de nomeação de peritos

conhecimento distribuídos nos anos de 2017 a 2019. Foram

ou órgãos técnicos não cadastrados, prevista no artigo 6º da

identificados 1.726 processos pendentes de julgamento na fase de

referida norma, bem como quanto à necessidade de observância de

conhecimento distribuídos há mais de 5 anos, sendo que o mais

critério equitativo no caso de nomeação direta pelo magistrado, nos

antigo foi distribuído no ano de 1991. Conforme constatado em

termos do disposto no artigo 9º, § 2º, da indigitada resolução.

pesquisa realizada no e-Gestão em 24 de setembro de 2019, 7,7%

Quanto ao cadastramento eletrônico, embora se reconheça a

dos processos em curso no TRT1 tramitavam no Sistema Legado,

importância do desenvolvimento do projeto destinado à criação e

enquanto 92,3% estavam no Sistema PJe – índice superior à média

implementação do Cadastro Nacional de Peritos, é premente a

nacional, de 81,8% dos processos tramitando no Sistema PJe.

necessidade de padronizar e controlar os critérios para o

Verificou-se, outrossim, que há integral observância ao Provimento

cadastramento e designação de peritos. Assim, faz-se necessário

n.º 4/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, visto que

que o Tribunal adote as medidas necessárias para o cumprimento

são divulgados, no sítio do TRT1 na internet, os processos aptos a

integral das determinações constantes na Resolução n.º 233/2016

julgamento em primeiro e segundo graus. Destaque-se, ainda, que,
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consoante informações extraídas do IGEST, das 145 Varas do

que pese a diminuição de 12,2% no número de processos

Trabalho da 1ª Região examinadas, 5 figuraram entre as 25% que

solucionados, as Varas do Trabalho alcançaram uma taxa de

obtiveram os melhores desempenhos do País no período

produtividade de 138,6%, decorrente em grande medida da redução

compreendido entre julho de 2018 e junho de 2019 e 71 figuraram

do número de processos recebidos no período, alcançando

entre as 25% que obtiveram os piores desempenhos do País no

resultado próximo à média observada em Tribunais de grande porte,

mesmo período. 3. METAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O

de 140,2% no período. O aumento da produtividade em 2018

ANO DE 2018. PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO

ocasionou uma importante diminuição de 28,4% do resíduo

TRABALHO 2015-2020. (fonte: SIGEST). 3.1. METAS

processual no primeiro grau de jurisdição, em que constavam

JUDICIÁRIAS CUMPRIDAS. Conforme disposto na parte descritiva

157.903 processos em dezembro de 2018 - 3º menor resíduo entre

da presente Ata de Correição, o TRT1 cumpriu as seguintes metas

os Tribunais de grande porte no período. Diante dos dados

estratégicas: a) Meta 6 (IPJ): julgar pelo menos 92% da quantidade

preliminares de janeiro a julho de 2019, não obstante a redução da

dos processos de conhecimento distribuídos no período; b) Meta 7

taxa de produtividade para 127,5%, os resultados do TRT1

(IPA): identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos

passaram a superar a média dos Tribunais de grande porte, de

processos distribuídos até 31/12/2016, nos 1º e 2º graus; e c) Meta

121,9% no período. Destaque-se que a produtividade no referido

10 (IRA): identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores

patamar confirma a tendência de diminuição do resíduo processual

litigantes em relação ao ano anterior. 3.2. METAS JUDICIÁRIAS

no primeiro grau de jurisdição, atualmente com 132.675 processos

NÃO CUMPRIDAS. Consoante se extrai da parte descritiva da

pendentes de solução. b) Prazo Médio: Quanto ao prazo médio no

presente Ata de Correição, o TRT1 não cumpriu as seguintes metas

primeiro grau de jurisdição, as Varas do Trabalho da 1ª Região

estratégicas: a) Meta 4 (TMDP2): reduzir o tempo médio de duração

apresentaram tempo de tramitação processual mais elastecido em

do processo na 2ª instância em relação ao ano-base 2016; b) Meta

comparação com as médias dos Tribunais de grande porte. No ano

5 (TMDP1c): reduzir o tempo médio de duração do processo na 1ª

de 2018, o prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da

instância em relação ao ano-base 2016; c) Meta 8 (IACJ – 1º

sentença foi de 299,5 dias, resultado 8,9% maior em relação ao ano

GRAU): identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas

anterior, mantendo-se acima da média dos Tribunais de grande

distribuídas até 31/12/2015 no primeiro grau; d) Meta 8 (IACJ – 2º

porte, de 280,9 dias no período. Quando examinados os dados

GRAU): identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas

preliminares de janeiro a julho de 2019, tem-se um elastecimento

distribuídas até 31/12/2016 no segundo grau; e) Meta 9 (ICONc):

ainda maior do prazo médio nas Varas do Trabalho da 1ª Região,

aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em

para 301,2 dias. No tocante às etapas processuais, destaca-se o

relação ao percentual do biênio 2013/2014, em 6 pontos

resultado quanto ao prazo médio transcorrido do ajuizamento da

percentuais, até 2020; e f) Meta 11 (IE): baixar pelo menos 92% da

ação até a 1ª audiência, que, apesar da importante redução de

quantidade de execuções iniciadas no ano-base. 3.3. ÍNDICE DE

152,7 dias em 2018 para 121,2 dias em 2019, ainda equivale ao

ALCANCE DAS METAS (IAM) - META 13. O Plano Estratégico da

segundo maior prazo médio entre Tribunais de mesmo porte.

Justiça do Trabalho dos anos 2015-2020 avalia, ainda, o grau de

Oportuno registrar, por fim, a tendência de elastecimento observada

cumprimento das metas denominadas de “gestão e governança”,

quanto ao tempo médio transcorrido da realização da 1ª audiência

bem assim das metas judiciárias, atribuindo como satisfatório o

ao encerramento da instrução, correspondente a 198,6 dias em

desempenho dos Tribunais Regionais que atinjam e mantenham

julho de 2019 - um aumento de 16,5% em relação ao ano anterior.

pontuação entre 62 – que corresponde ao percentual mínimo de

4.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO: a) Liquidações Iniciadas,

80% de efetividade – e 78 até 2020. Para a aferição do Índice de

Encerradas e Resíduo: Em 2018, foram iniciadas 68.397

Alcance das Metas (IAM), considerou-se o somatório e o peso de

liquidações – correspondendo à diminuição de 15,1% em relação ao

cada uma das metas estabelecidas no Plano Estratégico. O TRT1

ano de 2017 – e encerradas 63.972 liquidações – totalizando o

atingiu 51 pontos na aferição do Índice de Alcance de Metas, o que

aumento de 0,2% em relação ao ano anterior. A taxa de

corresponde ao percentual de 65,38% de efetividade. 4.

produtividade na fase de liquidação em 2018 foi de 93,5%, superior

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. 4.1. PRIMEIRO GRAU. 4.1.1.

à taxa de produtividade registrada no ano de 2017, de 79,2%.

FASE DE CONHECIMENTO. a) Recebidos, Solucionados e

Quanto às liquidações pendentes, destaque-se que, em 2018, foi

Resíduo: No ano de 2017, a taxa de produtividade nas Varas do

promovida alteração no Sistema PJe em relação aos tipos de

Trabalho da 1ª Região foi de 102,5%, resultado abaixo da média

liquidação sem a devida adaptação no Manual do Sistema e-Gestão

dos Tribunais de grande porte, de 103,2% no período. Em 2018, em

e no Extrator de Dados do Sistema PJe - o que gerou
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inconsistências no resíduo de liquidações informado pelos TRTs.

produtividade dos magistrados nos processos em fase de

Assim, adotando-se como parâmetro o relatório de liquidações

liquidação. 4.1.3. FASE DE EXECUÇÃO: a) Execuções Iniciadas,

pendentes de finalização, verificou-se um saldo de 68.938

Encerradas e Resíduo: Segundo dados extraídos do Sistema e-

liquidações pendentes em 31 de dezembro de 2018 - 2º maior

Gestão, foram iniciadas, em 2018, 85.116 execuções – importando

resíduo de liquidações entre todos os TRTs do País. Foi informada,

uma diminuição de 20,3% em relação ao ano anterior – e

ainda, pelo TRT1, a detecção de inconsistências nos dados

encerradas 55.595 – configurando uma diminuição 0,4% em

relativos às liquidações encerradas, visto que identificada a

comparação a 2017. A taxa de produtividade na fase de execução

finalização de processos sem a necessária decisão que encerra a

em 2018 ficou em 65,3%, acima da verificada em 2017, de 52,3%.

fase de liquidação. Importante destacar que a referida

Considerando-se as execuções em arquivo provisório, o resíduo

inconsistência impacta diretamente na fidedignidade dos dados

aumentou 4,3% em relação a 2017, restando pendentes, em 31 de

estatísticos e no índice de produtividade dos magistrados na

dezembro de 2018, 356.576 execuções – o 2º maior resíduo de

liquidação, revelando-se necessária a atuação efetiva do Grupo

execuções do País. Consoante dados preliminares extraídos do

Gestor Regional do Sistema e-Gestão, além da fiscalização, pela

Sistema e-Gestão para o período de janeiro a julho de 2019, foram

Corregedoria Regional, da adequada observância aos fluxos de

iniciadas 49.244 e encerradas 33.932 execuções. A produtividade

movimentação processual. b) Prazo Médio das Liquidações: O

da execução permanece em alta, encontrando-se em 68,9%, com o

prazo médio do início da fase de liquidação até o seu encerramento

aumento do resíduo para 370.556 execuções pendentes. A partir

no TRT1, em 2018, foi de 271,1 dias, acarretando a diminuição de

dos dados extraídos do Sistema e-Gestão, observou-se a

2,7 dias em relação a 2017 e posicionando o TRT1 como o Tribunal

ocorrência de inconsistência nos índices de produtividade na fase

com o maior prazo médio de liquidações entre os TRTs de mesmo

de execução, visto que o percentual de aumento do resíduo não se

porte e o 3º maior do País. Em 2018, o prazo médio da fase de

revelou proporcional à baixa taxa de produtividade extraída do

liquidação nos Tribunais de grande porte foi de 190,5 dias e nos

referido Sistema. Constatou-se, também, que há discrepância entre

Tribunais do País de 180,8 dias. Conforme dados preliminares

o número de execuções encerradas (55.595) e o número de

relativos ao período de janeiro a julho de 2019, o prazo médio das

execuções finalizadas (77.626) – o que justifica o percentual de

liquidações no TRT1 diminuiu para 260,1 dias – 11 dias a menos do

majoração no saldo de execuções pendentes. Conforme apurado,

que em 2018. c) Sentenças Líquidas Proferidas: Considerando-se

tal discrepância resultou, em regra, do lançamento do movimento de

as decisões de procedência total e as de procedência parcial, foram

baixa no Sistema PJe sem o prévio encerramento das execuções

proferidas, em 2018, 90.374 sentenças pelas Varas do Trabalho da

ou do encerramento de execuções sem a prévia prolação de

1ª Região, sendo 18,4% de sentenças líquidas – percentual

sentença de extinção da execução - pré-requisito para a correta

ligeiramente superior ao verificado em 2017, de 18,3%, e 11º maior

captura no item 90.093 (Execuções Encerradas) do Sistema e-

percentual de sentenças líquidas do País. Em 2018, a média dos

Gestão. Tem-se que a extinção da execução só produz efeitos por

TRTs de grande porte foi de 5,8% de sentenças líquidas e, do País,

sentença, conforme disposto no artigo 2º do Ato n.º 17/2011 da

de 14,9%. Verificou-se, dos dados preliminares relativos ao período

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no sentido de que “o

de janeiro a julho de 2019, que o percentual de sentenças líquidas

arquivamento definitivo do processo de execução, no âmbito do

proferidas no âmbito da 1ª Região subiu para 21,4% - aumento de

Judiciário do Trabalho, decorre da declaração, por sentença, da

3% em relação ao ano anterior. Constatou-se, contudo, que o TRT1

extinção da execução”. Revela-se necessário, portanto, que a

não conta com setor destinado à liquidação de acórdãos por meio

Corregedoria Regional fiscalize a efetiva observância do adequado

dos quais se promova reforma em sentenças líquidas. Importante

fluxo de extinção da execução. Registre-se, ademais, que a

destacar que a majoração no percentual de sentenças líquidas

inobservância ao correto fluxo de extinção da execução no Sistema

proferidas, além de impactar nos índices da fase de liquidação, visto

PJe impacta igualmente no índice de produtividade dos magistrados

que há eliminação da referida fase processual, reduz o prazo médio

na fase de execução. Apurou-se, ainda, por meio do Sistema e-

total dos processos e viabiliza aumento na produtividade dos

Gestão, que das 55.595 execuções encerradas em 2018, 33.782

magistrados. Resulta necessário, assim, que o TRT1 envide

(60,8%) foram classificadas como “outras extinções”, diversas das

esforços no sentido de incentivar os magistrados na prolação de

extinções por pagamento ou por acordo. Segundo levantamento por

sentenças e acórdãos líquidos - inclusive mediante uso do PJe-Calc

amostragem realizado pela Corregedoria Regional, dentre as

-, bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento

execuções encerradas como “outras extinções”, foram constatadas

dos meios e ferramentas necessários ao incremento da

as seguintes situações: i) extinções em que não houve o correto
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registro de pagamento ou de homologação de acordo no Sistema

Tribunais de mesmo porte, de 88,9% no período. Quando

PJe – o que demonstra a necessidade de concentração de esforços

observados os dados preliminares de janeiro a julho de 2019, tem-

na qualificação dos servidores que realizam o lançamento dos

se a manutenção da taxa de produtividade de 95,3% – equivalente

movimentos processuais nas Varas do Trabalho da 1ª Região; ii)

à 2ª maior produtividade entre Tribunais de grande porte. Em que

prolação de sentenças que fizeram incidir a prescrição intercorrente

pese a taxa de produtividade do Tribunal esteja superior à média

– o que denota a imperativa atuação da Corregedoria Regional no

dos Tribunais de mesmo porte, importa destacar que a manutenção

sentido de alertar os magistrados para os termos do artigo 2º da

do número de processos solucionados aquém do número de

Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º

processos recebidos acarreta o consistente aumento do resíduo

3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; e iii)

processual no segundo grau de jurisdição, atualmente com 43.403

extinções por expedição de certidão de crédito em favor do

processos pendentes de solução – resultado, contudo, ainda

exequente – revelando a necessidade de observância aos termos

equivalente ao 2º menor resíduo entre Tribunais de grande porte. b)

do artigo 86 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-

Prazo Médio: No tocante ao prazo médio de tramitação processual

Geral da Justiça do Trabalho, que não elenca, entre as hipóteses de

no segundo grau de jurisdição, constatou-se a tendência de

extinção da execução, a expedição de certidão de crédito. Por fim,

elastecimento do tempo médio transcorrido da autuação até a baixa

em razão do elevado resíduo de execuções pendentes no âmbito do

dos recursos. Referido prazo médio aumentou de 343,8 dias em

TRT1, revela-se necessário o aprimoramento no uso de ferramentas

2018 para 457 dias em julho de 2019, equivalendo atualmente ao

de pesquisa patrimonial e a racionalização de procedimentos que

maior prazo médio entre Tribunais de grande porte e ao 2º maior

objetivem a efetividade da execução, conforme exposto em tópico

prazo médio do País no período. Ao se examinar o motivo para o

próprio da presente ata. b) Prazo Médio das Execuções: O prazo

elastecimento no prazo médio total do segundo grau de jurisdição,

médio do início da fase de execução até o seu encerramento no

em levantamento preliminar realizado durante o período correicional

TRT1, no ano de 2018, foi de 1.185,9 dias para os entes privados e

para verificação das ocorrências com maior tempo de tramitação,

710,4 dias para os entes públicos, correspondendo a uma média de

apurou-se representativo número de processos em que houve

1.160,4 dias. Referida média representou um acréscimo de 144,1

inconsistência nas informações lançadas no sistema legado “SAP-

dias comparativamente a 2017 – posicionando o TRT1 como o

WEB” do TRT1 e computadas pelo respectivo extrator de dados,

Tribunal com o 2º menor prazo médio de execuções entre os TRTs

uma vez que não registrada a baixa dos recursos no Tribunal

de mesmo porte, mas o 12º maior do País. No período, o prazo

quando remetido o processo à Corte superior em grau recursal ou à

médio nos TRTs de mesmo porte foi de 1.361,7 dias e, no País, de

Vara do Trabalho de origem. Verificou-se que impacta

1.288,2 dias. Verifica-se, dos dados preliminares relativos ao

substancialmente nos resultados do TRT1, ainda, o lapso de tempo

período de janeiro a julho de 2019, que o prazo médio das

em que os autos de processos físicos aguardam a digitalização na

execuções no âmbito do TRT1 permanece em alta, correspondendo

Secretaria de Apoio Jurisprudencial e Recursal – SJR, antes da

a 1.390,3 dias – aumento de 229,9 dias em relação a 2018.

remessa eletrônica ao Tribunal Superior do Trabalho. Questionado

Considerando-se que o índice sob exame é computado no momento

acerca das medidas implementadas para a solução das aludidas

da baixa, a concentração de esforços na baixa das execuções mais

inconsistências de dados e para a redução do tempo de tramitação

antigas impactará negativamente no prazo médio das execuções

processual no Tribunal, esclareceu o TRT1 que atuará no

num curto prazo, porém tal dado não se refletirá no médio e longo

aprimoramento do modo de lançamento das informações

prazos, razão pela qual se revela prudente a priorização da baixa

processuais no sistema legado “SAP-WEB”. Informou o Tribunal,

das execuções relativas aos feitos mais antigos, a fim de propiciar a

ainda, que em abril de 2019 foi concluído procedimento

redução do prazo médio das execuções na 1ª Região nos próximos

administrativo para restabelecimento do serviço de digitalização de

anos. 4.2. SEGUNDO GRAU. a) Recebidos, Solucionados e

processos físicos, pontuando, por fim, o convênio em fase final de

Resíduo: Em 2017, o TRT1 solucionou menos processos do que

tramitação a ser firmado entre o TRT1 e a OAB/RJ para auxílio à

recebeu, alcançando uma taxa de produtividade de 93%, pouco

digitalização dos processos físicos remanescentes, com previsão de

abaixo da média dos Tribunais de grande porte, de 93,5% no

equacionamento das pendências no segundo semestre de 2020.

período. No ano de 2018, diante do incremento de 7,2% no número

4.3. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO. O prazo

de processos solucionados, a taxa de produtividade no TRT1

médio total de duração do processo no TRT1, do ajuizamento da

aumentou para 95,2%, consoante recomendação na Correição

ação até o arquivamento definitivo, diminuiu de 1.209,4 dias em

Ordinária anterior, passando a um patamar superior à média dos

2017 para 1.097,4 dias em 2018 - resultado, contudo, ainda acima
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da média dos Tribunais de grande porte, de 1.045,2 dias no

jurídica. Constatou-se, ainda, que o TRT1, nos termos dos artigos

período. Diante dos dados preliminares de janeiro a julho de 2019,

1º, § 2º, do Ato n.º 12/2018 e 1º, § 2º, do Ato n.º 16/2018, ambos da

observa-se o prazo médio total de 920 dias, a confirmar a tendência

Presidência do Tribunal, prevê a possibilidade de que sejam

de celeridade. Informou o TRT1 que contribui para os mencionados

utilizados recursos tecnológicos com a finalidade de realizar

resultados o aumento do índice de sentenças líquidas proferidas

negociações, com expressa determinação de que seja resguardada

nos dois últimos anos, bem como o projeto “passe a diante”,

“a inequívoca manifestação de vontade das partes interessadas”.

implementado pela Corregedoria Regional em 2017, a partir do qual

Assim, cumpre alertar quanto à necessidade de que a utilização dos

se promoveu nas Varas do Trabalho o saneamento da

meios tecnológicos, quando cabível e justificada pela ausência de

movimentação processual de autos físicos no sistema legado, com

outros meios para a prática do ato, dê-se com a observância das

registro, naquele ano, do arquivamento definitivo de processos já

formalidades ínsitas aos atos processuais, indispensáveis à

finalizados anteriormente e ainda não computados – o que

estabilidade das relações jurídicas, particularmente do ato que põe

acarretou o impacto no prazo médio em 2017, com posterior queda

termo ao litígio, nos termos dos aludidos dispositivos. Por fim,

nos anos subsequentes. 5. CONCILIAÇÃO. O TRT1 apresentou

conquanto o TRT1 disponibilize em seu sítio na internet formulário

taxa de conciliação líquida abaixo da média dos Tribunais de grande

de solicitação de audiência, constatou-se que não há espaço

porte e do País nos anos de 2017, 2018 e 2019 - até o mês de

específico destinado à promoção da política conciliatória adotada

julho. A taxa foi de 42% em 2017, 41,3% em 2018 e 37,4% no

pelo Tribunal e que permita ao jurisdicionado, ao acessar o sítio do

período de janeiro a julho de 2019. No ano de 2017, das 146 VTs do

Tribunal na internet, tomar conhecimento das vantagens de serem

TRT1, 40 apresentaram índice superior ao nacional. Em 2018, 52

utilizados os métodos consensuais para a resolução das disputas,

VTs alcançaram taxa acima da média do País. Já em 2019 - até o

bem como obter informações sobre a estrutura disponível,

mês de julho, 39 VTs lograram apresentar taxa de conciliação

resultados alcançados e rotinas empregadas pelos CEJUSCs, com

líquida superior à média nacional. A adoção de medidas

o propósito de disseminar a cultura da resolução pacífica do conflito

permanentes de tentativa de pacificar as disputas de interesses por

também entre as partes. 6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A partir

meios consensuais, no âmbito judicial, inclusive com a criação e

de informações colhidas no curso da Correição Ordinária, constatou

disseminação de uma cultura conciliatória entre magistrados e

-se que o disposto na Resolução Administrativa n.º 8/2012 e no Ato

servidores, mostra-se imprescindível para que o Tribunal

da Presidência n.º 75/2015, por meio dos quais se regulamentou a

incremente a taxa média de conciliação. No que se refere à

Seção de Pesquisa Patrimonial no âmbito do TRT1, atende apenas

definição dos critérios para a escolha dos magistrados

de forma parcial à Resolução n.º 138/2014 do CSJT. Com efeito,

coordenadores e supervisores dos CEJUSCs, verificou-se que, nos

não há regulamentação específica acerca dos critérios de escolha

termos do artigo 5º, cabeça, da Resolução Administrativa TRT1 n.º

do juiz coordenador da unidade, tampouco de rotatividade periódica.

31/2017, há previsão para que sejam observados critérios objetivos.

Segundo noticiado, o referido setor é coordenado por Juiz do

No entanto, tais critérios ainda não foram definidos, o que se mostra

Trabalho, que acumula suas atividades com a supervisão do

contrário à imprescindível transparência que deve nortear o

CEJUSC de primeiro grau e com as funções de Juiz Gestor

processo de escolha, de modo a permitir que os magistrados

Regional da Efetividade da Execução Trabalhista e de Juiz Auxiliar

postulantes aos cargos tenham conhecimento dos requisitos a

da Presidência – situação que, nos termos do artigo 9º, § 2º, da

serem preenchidos, em estrita obediência ao artigo 7º, cabeça, da

Resolução n.º 138/2014 do CSJT, depende de autorização do

Resolução n.º 174/2016 do CSJT. De outro lado, em relação à

Tribunal Pleno. Conforme informado, a Seção de Pesquisa foi

forma de submissão dos processos aos CEJUSCs, constatou-se

reestruturada em fevereiro do ano corrente e conta, atualmente,

que, em regra, os feitos são encaminhados com o devido registro da

com 7 servidores que atuam exclusivamente nas pesquisas, em

remessa nos autos. No entanto, apurou-se que, excepcionalmente,

espaço físico que se revela adequado à realização das atividades.

o encaminhamento realizado por algumas unidades jurisdicionais se

Há previsão de atualização e divulgação de manual sobre as

dá sem qualquer registro, deixando à margem dos autos a

técnicas de uso das ferramentas de pesquisa, bem como de

comprovação dos trâmites da rotina empregada, bem como a

divulgação, na intranet do Tribunal Regional, dos relatórios

consignação da anuência da unidade jurisdicional a que se encontra

circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores

vinculado o feito. Assim, o registro nos autos, por certidão ou

contumazes relativos às execuções que se processarão nas Varas

despacho, é medida necessária a atestar a observância do devido

do Trabalho. Faz-se necessária, portanto: a) a adequação integral

processo legal, além de acarretar maior transparência e segurança

da Resolução Administrativa n.º 8/2012 e do Ato da Presidência n.º
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75/2015 do TRT1 ao disposto na Resolução n.º 138/2014, com as

12.868 Recursos de Revista pendentes no ano corrente, 979

alterações introduzidas por meio da edição da Resolução n.º

correspondem a processos sobrestados e 1.979 aguardam

193/2017, ambas do CSJT; b) a estrita observância à dedicação

exaurimento da tramitação processual para posterior remessa à

exclusiva atribuída ao magistrado coordenador do Núcleo de

Coordenadoria de Apoio à Admissibilidade Recursal – CARC, setor

Pesquisa Patrimonial por meio do artigo 9º, § 1º, da Resolução n.º

responsável pela elaboração da minuta de decisão de

138/2014 do CSJT, ou, caso mitigada, a submissão, ao órgão

admissibilidade recursal. Acerca das medidas voltadas ao

competente, de ato que autorize a acumulação de atividades, em

incremento na quantidade de Recursos de Revista despachados,

cumprimento ao artigo 9º, § 2º, da referida Resolução; e c) a

consoante recomendação na Correição Ordinária anterior, realizada

realização de estudo a fim de identificar possíveis melhorias na

em fevereiro de 2017, informou o TRT1 que o número de servidores

Seção de Pesquisa Patrimonial, notadamente no que se refere à

lotados na Coordenadoria de Apoio à Admissibilidade Recursal

qualificação de servidores, à promoção de cursos voltados ao

aumentou de 22 em 2017 para 27 em 2018. Ademais, em razão do

conhecimento e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de

substancial aumento de Recursos de Revista recebidos em 2018, o

pesquisa, à celebração de novos convênios voltados à pesquisa

Tribunal organizou regime de força tarefa para apoio ao setor no

patrimonial e à racionalização de procedimentos que objetivem a

período, com a participação de servidores da Presidência, da Vice-

efetividade da execução, estimulando a disseminação do

Presidência e do Grupo de Apoio à Correição. Contudo, em 2019 o

conhecimento para os magistrados e servidores lotados nas Varas

número de servidores lotados no setor foi reduzido para 24. No que

do Trabalho. Destaque-se, como modelo passível de replicação na

se refere às medidas de estímulo à conciliação em processos

1ª Região, a exitosa experiência observada durante a Correição

pendentes de admissibilidade de Recurso de Revista, constatou-se

Ordinária realizada no TRT da 15ª Região, por meio da qual os

dos dados extraídos do sistema e-Gestão que o número de

Oficiais de Justiça foram habilitados a utilizar as ferramentas de

recursos baixados em razão de acordo e desistência em 2019

pesquisa patrimonial em apoio às Varas do Trabalho. No que tange

correspondeu a 197 processos, o equivalente a apenas 1,5% do

à reunião de execuções, constatou-se que o Provimento Conjunto

resíduo pendente de exame de admissibilidade no período –

n.º 02/2017 do TRT1, além de não ter regulamentado o Regime

números que sugerem a possibilidade de aprimoramento das

Especial de Execução Forçada – REEF, normatizou o procedimento

estratégias para estímulo à conciliação na aludida fase processual.

para instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista –

Em relação ao prazo médio para a admissibilidade de Recursos de

PEPT em desconformidade com as diretrizes fixadas no Provimento

Revista, constatou-se que os dados extraídos do sistema e-Gestão

n.º 1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Num tal

– 10,1 dias em 2018 e 11,2 dias em 2019 - apresentam-se

contexto, revela-se necessária a expedição de ato normativo

inconsistentes, porquanto substancialmente inferiores à média

regulamentando integralmente a padronização dos referidos

observada nos Tribunais de mesmo porte e incompatíveis com o

procedimentos, em conformidade com o regramento da

resíduo havido no período. Ao se apurar o motivo para tal

Corregedoria-Geral. Tais medidas são imprescindíveis na busca da

inconsistência, informou o Tribunal que adota como rotina de

otimização das execuções na seara da 1ª Região, importando, em

movimentação processual no sistema PJe a remessa dos processos

médio prazo, em impacto nos índices de execuções encerradas,

das Turmas julgadoras sem a imediata informação de conclusão

resíduo de execuções e prazo médio das execuções. 7.

dos autos à Presidência, lançando-a apenas quando elaborada a

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL. No tocante à

minuta da decisão de admissibilidade de Recurso de Revista. Dessa

admissibilidade de Recursos de Revista, apurou-se que em 2018,

forma, uma vez que o prazo médio para o exame de admissibilidade

quando recebidos 45.447 e despachados 45.138 recursos, havia no

é contado da conclusão ao magistrado até a efetiva decisão, o lapso

TRT1 um resíduo de 10.132 Recursos de Revista pendentes de

de tempo em que os recursos aguardam o juízo de admissibilidade

admissibilidade. Em 2019, o número de Recursos de Revista

não é integralmente computado no respectivo prazo médio -

recebidos manteve-se acima do número de recursos despachados,

circunstância que justifica as distorções nos resultados extraídos do

motivo pelo qual o resíduo pendente de admissibilidade aumentou

sistema e-Gestão. Quanto ao exame qualitativo do juízo de

para 12.868 recursos – resíduo 27% maior em relação ao ano

admissibilidade de Recursos de Revista, tem-se que, dos 45.138

anterior. Mencionado resultado, apesar de indicar o início de uma

recursos despachados em 2018 pelo TRT1, 3.050 foram admitidos,

tendência de aumento do resíduo no ano corrente, ainda se mantém

ainda que parcialmente - o que corresponde a uma taxa de

inferior à média observada em Tribunais de grande porte, de 21.247

admissibilidade de 6,8%, abaixo da média nacional, de 9,5% no

recursos pendentes no período. Informou o Tribunal que, dos

período. Ademais, dos 16.855 Agravos de Instrumento julgados pelo
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TST em 2018, 2.866 foram providos, representando uma taxa de

movimentos específicos de expedição e cumprimento dos

reforma de 17%, bem acima da média nacional, de 9%. A

precatórios e das RPVs federais, bem como ajustar a ferramenta

constatação da baixa taxa de admissibilidade de Recursos de

local e aprimorar o processo de extração, para que se obtenha a

Revista, associada à elevada taxa de reforma dos Agravos de

partir do sistema e-Gestão o valor e o número de precatórios e

Instrumento pelo TST, sugere a necessidade de revisão dos

RPVs federais efetivamente expedidas, cumpridas e pendentes de

critérios adotados no juízo de admissibilidade, no sentido de se

pagamento. Em relação aos entes públicos que se encontram

adequar o critério de admissibilidade de Recurso de Revista à

vinculados ao regime especial de pagamento dos precatórios,

jurisprudência do TST. Oportuno registrar, por outro lado, a elevada

constatou-se que o TRT1 não dispõe de informações próprias

taxa de reforma de Recursos de Revista pelo TST, de 82,4%,

quanto aos valores depositados mensalmente pelos entes públicos

superior à média nacional - evidência de que os recursos admitidos

nas contas vinculadas junto ao TJRJ. Conquanto seja incumbência

efetivamente têm condições processuais de conhecimento pela

do Tribunal de Justiça a administração exclusiva dos recursos

Corte superior. Saliente-se que os dados de 2019 não alteram

encaminhados pelos entes públicos, conforme expressa previsão

referidas conclusões, na medida em que mantidas a reduzida taxa

constitucional, mostra-se imprescindível que o TRT1 gestione junto

de admissibilidade recursal no TRT1 e as elevadas taxas de

ao TJRJ a fim de que sejam disponibilizadas as aludidas

reforma de Agravos de Instrumento e de Recursos de Revista pelo

informações e, ato contínuo, adote procedimento que permita

TST. Quanto aos procedimentos de formação de precedentes,

monitorar a regularidade dos pagamentos efetuados pelos entes

constatou-se que os 8 Incidentes de Uniformização de

públicos, para que tenha meios próprios de acompanhar a situação

Jurisprudência – IUJs instaurados em 2017 foram extintos sem

de cada um dos devedores que apresenta precatório a pagar junto

resolução do mérito, consoante decisões monocráticas publicadas

ao Tribunal Regional. No que se refere à transparência dos dados

no primeiro semestre de 2018. Por outro lado, 2 Incidentes de

envolvendo os precatórios e as RPVs, constatou-se que no sítio do

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR encontram-se

Tribunal na internet não há informações atinentes aos atos de

pendentes de solução, sendo 1 deles instaurado há mais de um

composição do Comitê Gestor das Contas Especiais. Ademais,

ano. 8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR.

disponibilizam-se relatórios que trazem os nomes dos beneficiários.

A partir dos dados levantados junto ao TRT1, verificou-se que há

Observou-se, ainda, que a partir da consulta individualizada de

5.346 precatórios pendentes de pagamento, sendo 2.986 a vencer e

precatórios e RPVs, pelo número do processo, é possível também

2.360 vencidos. Há 807 precatórios vinculados à esfera estadual e

ter acesso ao nome do credor. A identificação nominal expõe os

4.227 aos municípios da aludida unidade da federação, bem assim

beneficiários, colocando em risco o seu direito à intimidade,

312 vinculados à União. Encontram-se vinculados ao regime

assegurado no artigo 5º, X, da Constituição da República. Nesse

especial de pagamento de precatórios e apresentam dívidas junto

sentido, faz-se necessário que os nomes e dados pessoais dos

ao Tribunal Regional 59 entes públicos, que apresentam 4.849

beneficiários não constem nas listas divulgadas na internet, bem

precatórios pendentes. De outro lado, 26 entes públicos se

como que sejam criados mecanismos que obstem o acesso do

mantiveram vinculados ao regime comum de pagamento de

público em geral aos aludidos dados a partir das demais

precatórios, que apresentam 497 precatórios a pagar. Frise-se que

informações disponibilizadas. De outro lado, apurou-se que o

os seguintes entes públicos apresentam as maiores dívidas junto ao

Tribunal não publica as seguintes informações: a) relação dos entes

TRT1: 1º) Instituto Estadual do Ambiente - INEA; 2º) Estado do Rio

públicos inadimplentes; b) plano anual de pagamento; e c) valores

de Janeiro; 3º) Município de Volta Redonda; 4º) Município de Duque

dos aportes mensais realizados pelos entes devedores, o que

de Caxias; e 5º) Município de Petrópolis. Importante salientar, ainda,

dificulta o acompanhamento da regularidade dos repasses pelos

que os dados apresentados pelo TRT1 em relação à quantidade e

jurisdicionados. Por fim, deve-se registrar que a Corregedoria

ao valor dos precatórios e RPVs federais pendentes de pagamento

Regional, embora registre nas Atas de Correição a quantidade de

são totalmente diversos daqueles obtidos a partir do sistema e-

processos aguardando expedição de RPV, não apresenta rotina de

Gestão, conquanto este extraia os dados do próprio sistema local

controle permanente que permita monitorar a quantidade de RPVs

do Tribunal. Durante o período correicional, apurou-se que há falha

expedidas, quitadas e pendentes de quitação, tampouco os

na alimentação do sistema local e no processo de extração, o que

procedimentos utilizados pelas VTs. Nesse contexto, faz-se

impede a obtenção de dados estatísticos fidedignos também por

necessário desenvolver mecanismos de efetivo controle, inclusive

meio do sistema e-Gestão. Diante do exposto, mostra-se

utilizando-se os dados extraídos do sistema e-Gestão, a fim de que

imprescindível orientar os servidores a lançar corretamente os

seja possível aprimorar e padronizar os procedimentos adotados
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pelas diversas unidades jurisdicionais de primeira instância,

sentenças (154), na mesma data e em modelo padronizado, com o

responsáveis pelo processamento das RPVs estaduais e

possível propósito de vencer atraso nas sentenças e a percepção

municipais. 9. CORREGEDORIA REGIONAL E ATUAÇÃO DA

de gratificação”. Na aludida Sindicância – que correu em segredo de

PRESIDÊNCIA EM FUNÇÃO CORREGEDORA. No tocante à

justiça –, foi proposta pela Corregedoria Regional a abertura de

atuação da Corregedoria Regional, insta salientar, em primeiro

Processo Administrativo Disciplinar. O Tribunal Pleno, em sessão

lugar, que os processos de sua competência tramitam em meio

realizada em 18/10/2018, decidiu, por maioria, arquivar o feito, ao

físico, fora, portanto, do PJe-JT. Em relação aos procedimentos

entendimento de que a magistrada, “de forma célere, procurou

prévios e processos administrativos disciplinares para apuração da

corrigir os erros na prolação das sentenças”. Atualmente, a questão

conduta de magistrados, insta ressaltar, em primeiro lugar, que, nos

encontra-se submetida ao Conselho Nacional de Justiça, nos autos

termos do Provimento CGJT n.º 3, de 4 de setembro de 2018, “os

do Pedido de Providências n.º 0010988-80.2018.2.00.0000. Por

Tribunais Regionais do Trabalho comunicarão à Corregedoria-Geral

força de despacho proferido em 23/9/2019, o Exmo. Ministro

da Justiça do Trabalho as decisões de arquivamento dos

Corregedor Nacional de Justiça, a fim de avaliar a possibilidade de

procedimentos prévios de apuração, bem como de instauração e

instauração de Revisão Disciplinar, abriu prazo de 30 dias para que

julgamento dos processos administrativos disciplinares relativos a

a Corregedoria Regional do TRT1 preste informações. No que

seus magistrados de 1º e 2º Graus, sejam condenatórios ou

concerne ao Processo n.º 0000124-67.2019.5.01.0000, trata-se de

absolutórios”. Conquanto publicado em 5 de setembro de 2018,

Pedido de Providências instaurado pela Corregedoria Regional para

constatou-se que a Corregedoria Regional ainda não havia adotado

apuração de afronta a diversos dispositivos do Código de Ética da

a rotina de comunicar à Corregedoria-Geral as decisões de

Magistratura e da Lei Orgânica da Magistratura, em face de

arquivamento dos procedimentos prévios de apuração e de

“linguajar da magistrada incompatível com as honras do cargo ao se

instauração/julgamento dos processos administrativos disciplinares

utilizar de comunicação via ‘whats app’ para destituição de perita do

referentes aos magistrados, no âmbito do TRT1. A despeito da

juízo”. Quanto ao Processo n.º 0000248-50.2019.5.01.0000, cuida-

ausência de comunicação formal à Corregedoria-Geral da Justiça

se de Reclamação Disciplinar igualmente instaurada perante a

do Trabalho – nos termos do Provimento CGJT n.º 3/2018 –, o

Corregedoria Regional, a partir de Pedido de Providências autuado

exame de procedimentos prévios de apuração da conduta de

em decorrência de fatos apurados no sentido de que a magistrada

magistrados de primeiro grau permitiu constatar que, no último

“declarou sua suspeição para funcionar nos autos da RT (...)” e

biênio, a Corregedoria Regional e o Tribunal têm se deparado com

“mesmo sem levantar a suspeição, avocou os autos referidos e, de

questões sobremaneira delicadas e desafiadoras, a exigir a atuação

ofício, reconsiderou o acordo livremente entabulado entre a

firme e resoluta da administração e de todos os membros do TRT1.
Emblemáticos a esse respeito são os diversos procedimentos

Requerente e o Reclamante, devidamente homologado pelo MM.
Juízo ‘a quo’.” Quanto a este último processo, o Ex mo .

prévios instaurados em face de uma única magistrada titular de

Desembargador Vice-Corregedor Regional, ao propor a abertura de

Vara do Trabalho, alguns já arquivados e outros aguardando

processo administrativo disciplinar, ressaltou “os fortes indícios de

decisão da Corregedoria Regional ou, ainda, designação de pauta

que a MMª Magistrada Requerida praticou atos manifestamente

no âmbito do Tribunal Pleno, para deliberação sobre a abertura de

teratológicos, de forma consciente e dolosa, para, através de

Processos Administrativos Disciplinares. Segundo noticiado, só em

procedimentos manifestamente incorretos, satisfazer sentimentos

2019, foram autuados no âmbito da Corregedoria Regional, entre

pessoais”. Em ambos os casos relatados, os processos aguardam

Pedidos de Providência, Reclamações Disciplinares e Correições

deliberação do Tribunal Pleno para abertura de Processos

Parciais, 10 (dez) expedientes para apuração da conduta da aludida

Administrativos Disciplinares, após dois adiamentos sucessivos.

magistrada, sendo o último autuado no curso da presente Correição

Num tal contexto, sem que se adentre, por ora, o exame do mérito

Ordinária. Mencionam-se, a título exemplificativo e em face da

das questões apresentadas perante a Corregedoria Regional e o

gravidade dos fatos noticiados, relativamente a 2018 e 2019, os
Processos n. os Sind-00046-10.2018.5.01.0000, PP-0000124-

Tribunal Pleno, a concentração de elevado número de demandas de

67.2019.5.01.0000 e RclDisc-0000248-50.2019.5.01.0000. O

mínimo, a premente necessidade de resolução eficaz dos casos,

primeiro refere-se a Sindicância instaurada para apuração de

sob o risco de caracterizar omissão do Tribunal na apuração de

eventual desvio funcional, nos termos do parecer exarado pela

potenciais e sistemáticas violações perpetradas ao Código de Ética

Comissão de Sindicância, em virtude de “indícios de irregularidades

da Magistratura e à própria LOMAN. No mesmo sentido, cumpre

praticadas no ato de lançamento de número expressivo de

registrar que igualmente tramita no âmbito do Tribunal Pleno

cunho disciplinar em face de uma única magistrada demonstra, no
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Processo Administrativo Disciplinar em face de magistrado titular de

despeito da valorosa redução do acervo global de processos em

Vara do Trabalho – Processo n.º 0100287-55.2019.5.01.0000,

atrasos, é forçoso reconhecer que persiste o saldo de mais de 1.000

desdobramento da Sindicância n.º 0000047-92.2018.5.01.0000. No

processos nessas condições, aguardando prolação de sentença.

mencionado Processo – que corre em segredo de Justiça –, o

Importa assinalar, ainda, que havia, em 26/9/2019, 4.033 Embargos

Tribunal Pleno, em sessão realizada em 13/12/2018, decidiu, à

de Declaração conclusos para julgamento, na primeira instância.

unanimidade, instaurar o competente Processo Administrativo

Destes, 2.254 Embargos de Declaração foram conclusos aos

Disciplinar, “ante a existência de indícios que apontam no sentido

magistrados anteriormente a 31/8/2019. A esse respeito, noticiou-se

de que o magistrado tenha adotado procedimentos insólitos na fase

que, em 26/9/2019, foram expedidos ofícios a 175 magistrados, com

de liquidação, em diversas demandas, durante, no mínimo, 10 (dez)

determinação de julgamento, no prazo de 15 dias, de 2.258

anos, privilegiando dois peritos por ele nomeados, em detrimento

Embargos de Declaração. Afigura-se imprescindível, assim, que a

das partes, e onerando deliberadamente os feitos, assim como agiu

primeira instância mantenha firme o propósito de incrementar a

de forma desidiosa na condução de processos sob sua

celeridade na entrega da prestação jurisdicional – que, em tese, não

responsabilidade, caracterizada pela delonga processual a que

se aperfeiçoa sem o pronto julgamento de Embargos de Declaração

ficaram submetidos os feitos examinados (...), a partir da entrega

–, sempre velando pela qualidade dos pronunciamentos judiciais.

dos laudos e expedição dos alvarás para pagamento dos honorários

Cumpre registrar, outrossim, que, em 31 de agosto de 2019, havia

periciais”. Atualmente, o Processo em referência encontra-se em

11.749 processos distribuídos até 2016 sem prolação de sentença

secretaria, com visto do Desembargador Relator, para inclusão em

de conhecimento. No que concerne aos afastamentos dos

pauta. A questão vem sendo acompanhada pelo CNJ, nos autos do

magistrados, destaca-se, em primeiro lugar, o teor do artigo 18,

Pedido de Providências n.º 0009621-21.2018.2.00.0000, cuja última

cabeça, do Provimento n.º 1/2014 da Corregedoria Regional, no

decisão do Exmo. Corregedor Nacional de Justiça, em 13 de

sentido de que “o juiz do trabalho que ficar afastado e/ou tiver

setembro último, foi proferida no sentido de determinar o

licença médica, ininterrupta, por período igual ou superior a 90

sobrestamento do feito por 120 dias, a fim de aguardar a conclusão

(noventa) dias, ficará desvinculado dos processos anteriormente

do Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do TRT1. Em

conclusos para sentença, procedendo-se à redistribuição entre os

relação ao controle dos processos em situação de “atraso

juízes do trabalho substitutos.” Pondera-se, todavia, que a referida

reiterado”, apurou-se a efetiva e eficiente atuação da Corregedoria

disposição, ao somente autorizar a desvinculação de processos

Regional, cuja rotina de cobrança – pormenorizada no tópico 9.9.1

conclusos a partir do 90º dia de afastamento ininterrupto pelo

da parte descritiva da presente Ata – segue os parâmetros definidos

magistrado – estagnando a marcha processual por prazo relevante

no artigo 7°, inciso VI, alínea “a”, itens 1 e 2, da Resolução n.º

–, não se coaduna com os princípios da celeridade e da efetividade,

155/2015 do CSJT. Prova da efetividade dos procedimentos

que devem nortear a prestação da tutela jurisdicional. Num tal

adotados nessa seara – conduzidos com a inestimável colaboração

contexto, afigura-se recomendável que, em relação à primeira

de magistrados de primeiro grau e servidores – é o quantitativo

instância, seja observado o mesmo parâmetro temporal aplicado

atual de Juízes com sentenças em atraso. A propósito, em 31 de

aos afastamentos dos Desembargadores. Nesse particular, o artigo

agosto de 2019, dos 261 cargos providos de Juiz do Trabalho, na

93, II, do RITRT1 dispõe que haverá redistribuição de processos

Região, apenas 2 magistradas contavam com mais de 100

nos casos de afastamento do Relator por período superior a 30

processos conclusos em situação de “atraso reiterado”. Em relação

dias. A suspensão dos prazos administrativos para apuração de

a ambas, tem havido monitoramento constante da Corregedoria

“atraso reiterado” durante o afastamento do magistrado ocorre nos

Regional, inclusive mediante a instauração de Reclamação

casos de afastamentos legais da jurisdição, devidamente

Disciplinar, em um caso, e de Processo Administrativo “inominado”,

comprovados perante a administração, aí incluídas as licenças

quanto ao outro caso, ambos em tramitação. Em termos globais, na

deferidas para tratamento da saúde de pessoa da família. Verificou-

data de referência, havia 1.116 processos conclusos para prolação

se que, entre 1º de janeiro de 2017 e 2 de outubro de 2019, a

de sentença, após exauridos os 30 dias úteis previstos no artigo

grande maioria dos afastamentos dos magistrados de primeiro e de

226, III, do CPC. Comparados os dados colhidos ao final de agosto

segundo graus deu-se a título de licenças para tratamento da

de 2019 em relação ao quantitativo verificado em janeiro de 2019 –

própria saúde: 2.251 dias em 2017, 2.808 dias em 2018 e 2.514

quando havia 3.464 processos conclusos, com prazo vencido –,

dias em 2019. Não obstante, no mesmo período, foram usufruídas

observa-se uma redução da ordem de 67,8% no total de processos

61 licenças para acompanhar tratamento de pessoa da família: 192

conclusos para prolação de sentença há mais de 30 dias úteis. A

dias em 2017, 183 dias em 2018 e 292 dias em 2019. Em decisão
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recente, todavia, o CSJT assentou o entendimento de que, na

necessárias à regularização dos acervos, mediante, inclusive, a

contagem do prazo administrativo para verificação do atraso

instauração de Reclamação Disciplinar, em um dos casos

reiterado, não deverão ser descontados os afastamentos dos

mencionados. No que se refere à atuação da Presidência em

magistrados, os feriados e os fins de semana, ressalvadas, tão

função corregedora, insta salientar que, consoante informado no

somente, as seguintes hipóteses: (i) licença para tratamento de

decorrer da presente Correição Ordinária, o Processo Administrativo

saúde do magistrado; (ii) licença à gestante, a adotante e

instaurado em 2018 para acompanhamento da evolução dos saldos

paternidade; (iii) os afastamentos previstos no artigo 72, I e II, da

de processos em atraso nos gabinetes dos Relatores foi

LOMAN (casamento, falecimento de cônjuge, ascendente,

provisoriamente arquivado. Noticiou-se, por outro lado, que os

descendente ou irmão); (iv) o recesso forense do artigo 62, I, da Lei

Desembargadores com saldos relevantes de processos conclusos

n.º 5.010/66; e (v) as férias dos magistrados. É o que deflui

há mais de 180 dias continuam apresentando planos de ação e

textualmente do acórdão prolatado nos autos do Processo n.º CSJT

dando ciência à Presidência quanto aos resíduos atuais. Tomou-se

-Cons-51- 59.2018.5.90.0000, de relatoria do Exmo. Ministro

conhecimento, ainda, acerca da instauração de Processo

Conselheiro Renato de Lacerda Paiva, julgado em 31 de agosto de

Administrativo em desfavor de Desembargador com expresso

2018 e publicado no DEJT de 6 de setembro de 2018. No que toca

quantitativo de processos em atraso, desdobramento de

à concessão de autorização para os magistrados fixarem residência

Reclamação Disciplinar apresentada pela Ordem dos Advogados do

fora da jurisdição, a matéria é internamente regulamentada pela

Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro. A partir de

Resolução Administrativa n.º 9/2008. O deferimento de autorização,

requerimento da própria reclamante, o Tribunal Pleno, em abril de

a esse título, a cargo do Órgão Especial do TRT1, impõe ao

2019, deliberou pelo sobrestamento do aludido expediente, até 11

magistrado beneficiado manter-se disponível em todos os dias úteis

de outubro próximo, em decorrência do reconhecimento aos

da semana, cumprindo rigorosamente os prazos legais para a

esforços empreendidos para a solução do referido acervo. Em

prática dos atos de seu ofício. Não há previsão, contudo, de revisão

31/8/2019, havia, em termos globais, na segunda instância, 583

periódica das autorizações vigentes. Na prática, segundo apurado

processos conclusos aos Relatores há mais de 180 dias, sendo que

no curso da Correição Ordinária, não são autuados expedientes

1 (um) Desembargador apresentava saldo superior a 400

administrativos para propiciar o acompanhamento das situações

processos. Segundo dados extraídos do e-Gestão, entre 31/3/2018

individuais dos magistrados beneficiários de tal prerrogativa. Uma

e 31/8/2019, houve uma diminuição de 85,6% no saldo global de

vez deferida a autorização, com a publicação da Resolução

processos conclusos aos Relatores há mais de 180 dias, passando

Administrativa pertinente, somente há acompanhamento dos

de 4.050 processos para 583 processos. São dignos de louvor, pois,

magistrados pela Corregedoria Regional caso sejam detectados

os esforços empreendidos no âmbito do TRT1, e mais

processos em situação de “atraso reiterado” na prolação de

especificamente pelos Desembargadores e seus gabinetes, em

sentenças. A propósito, a Exma. Desembargadora Corregedora

reduzir sensivelmente o acervo de processos conclusos aos

Regional verifica, a qualquer momento e, ainda, por ocasião da

Relatores. Afigura-se imprescindível, por conseguinte, que o

Correição anual Ordinária, a regularidade da prestação jurisdicional

Tribunal persista na atuação diligente até aqui empreendida, de

na Vara e o cumprimento, por parte do magistrado, dos requisitos

modo a evitar futuro acúmulo de processos com prazo vencido nos

previstos no artigo 3º da Resolução Administrativa n.º 9/2008.

gabinetes dos Relatores. Quanto ao Desembargador que persiste

Cumpre registrar, ainda, que, segundo dados fornecidos pelo

com elevado quantitativo de processos em situação de atraso

Tribunal, relativos a 4/9/2019, 5 magistrados autorizados para

reiterado, faz-se imperiosa a intensificação dos esforços para o

residir fora das respectivas jurisdições – mas na área metropolitana

imediato saldamento do acervo, desarquivando-se o PROAD já

das unidades judiciárias de atuação – encontravam-se em situação

instaurado com a finalidade de acompanhar, de forma efetiva e

de “atraso reiterado” na prolação de sentenças. À exceção de 2

diligente, a situação. 10. ESCOLA JUDICIAL. Durante o período da

magistradas com acervo superior a 100 processos, os demais

Correição Ordinária, apurou-se que, a despeito dos esforços

Juízes nessas circunstâncias apresentavam, na data de referência,

empreendidos por magistrados de 1º e 2º Graus no sentido de obter

saldos inferiores a 35 processos, com redução significativa dos

a redução do acervo de feitos pendentes de solução, ainda

acervos individualmente apurados, quando comparados ao

subsistem casos pontuais de magistrados com número considerável

quantitativo verificado em janeiro de 2019. Em relação às exceções

de processos em atraso. De outro lado, constatou-se que a EJUD1

mencionadas, a Corregedoria Regional, sopesadas as

promove eventos e cursos voltados à gestão processual,

particularidades de cada magistrada, vem adotando as providências

administrativa e de pessoas, com a baixa adesão, no entanto, do
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seu público-alvo. Tendo em vista que a gestão racionalizada dos

terceirizados e público externo. Em novembro de 2019 será

acervos processuais e da unidade judiciária é primordial para a

realizada a segunda edição da ação, com ampliação das parcerias

identificação de possíveis fatores de congestionamento e adoção de

e das medidas assistenciais implementadas. Ainda no sentido da

procedimentos que venham a favorecer a celeridade na tramitação

promoção do debate permanente acerca da igualdade de

interna dos processos judiciais, é imperioso que o TRT1 adote

oportunidade e gênero, destaca-se a realização do 1º Fórum

providências tendentes a sensibilizar os magistrados de primeiro e

Permanente de Direitos Humanos em setembro de 2017, com o

segundo graus para a necessidade de participação nos cursos

tema "Gênero, Diversidade e Discriminação", bem como do

promovidos pela Escola Judicial, a fim de adquirir novos

“Seminário Direitos Humanos e Agenda 2030” em junho de 2019,

conhecimentos e desenvolver competências em gestão processual

com painel específico sobre “Trabalho e Gênero”. A propósito das

e das respectivas unidades judiciárias. 11. POLÍTICAS

ações afirmativas no sentido da promoção da diversidade, em

AFIRMATIVAS. O TRT1 empreende como ação afirmativa o

consulta aos dados relativos à distribuição de gênero no TRT1,

acompanhamento e desenvolvimento profissional de estagiários

diante de um quadro com 54% de servidoras, observou-se 53,5%

com deficiência, realizada pela equipe do Serviço Social da

do total de cargos comissionados com ocupação feminina. Quando

Coordenadoria de Saúde. Atualmente atuam no TRT1 3 estagiários

examinada a distribuição de gênero nos setores do Tribunal, verifica

com deficiência, graduandos do curso de Direito, sendo 1 lotado em

-se o relativo equilíbrio de oportunidades, uma vez que 57% dos

Vara do Trabalho e 2 lotados em Gabinetes de Desembargador.

cargos comissionados nos Gabinetes de Desembargadores, 56,5%

Desde o início do projeto, em 2017, já foram beneficiados 10

dos cargos comissionados nas Varas do Trabalho e 50% dos

adolescentes. O projeto de formação pessoal e profissional é

cargos comissionados da área administrativa são exercidos por

merecedor de elogios, na medida em que, além da inclusão de

mulheres. Dessa forma, constata-se a efetiva valorização da

jovens com deficiência, promove o desenvolvimento de habilidades

diversidade e promoção da igualdade de gênero no Tribunal, tal

essenciais à inserção no mercado de trabalho, materializando

como preconizado pela Resolução n.º 255/2018 do CNJ, instituidora

oportunidades de qualificação e de exercício da cidadania.

da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional

Importante destacar, ainda, o projeto educacional “Ouvidoria nas

Feminina no Poder Judiciário. Acerca da acessibilidade de pessoas

Escolas” e, paralelamente, o projeto “Justiça do Trabalho de Portas

com deficiência, em que pese a iniciativa do Tribunal de instituir

Abertas”, voltados à sensibilização e conscientização de jovens

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, o emprego de

alunos da rede pública de ensino e de universitários. As iniciativas

recursos de acessibilidade no portal do TRT1 na internet e a

consistem em ações educativas de caráter multidisciplinar no

promoção de ações educativas quanto ao tema, ainda se observa o

contexto de visitas dos alunos e professores às instalações do

atendimento parcial à Resolução n.º 230/2016 do CNJ, porquanto

Tribunal, oportunidade em que os jovens são instruídos quanto à

não implementadas as adaptações em todos os edifícios que

caracterização do trabalho infantil e suas consequências sociais,

integram a estrutura do TRT1, a exemplo da pendência de reserva

estímulo à aprendizagem profissional, noções de trabalho seguro,

de vagas de estacionamento, e sinalização sonora e tátil no edifício

além da conscientização quanto à importância da Justiça do

onde instaladas as duas Varas do Trabalho de Nova Friburgo, além

Trabalho como instituição fundamental para a promoção da justiça

da pendência de adaptação de sanitários e instalação de rampas e

social. Os projetos educacionais proporcionam instrução e

vias de acesso adequadas no Foro de Duque de Caxias. Informa o

conscientização de jovens carentes e, de forma mediata, a

Tribunal que há projeto de adequação em andamento no edifício de

sensibilização de suas respectivas famílias e comunidades,

Duque de Caxias, com previsão de conclusão das obras em

evidenciando a amplitude do compromisso institucional no sentido

novembro de 2019. Verifica-se, assim, a necessidade de

da efetividade dos direitos fundamentais sociais e da consequente

programação e efetivo acompanhamento de metas anuais pela

promoção da cidadania. No que tange às medidas voltadas ao

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, mormente

debate acerca do combate à discriminação e da promoção da

quanto à adaptação de barreiras físicas ainda existentes nas

igualdade de gênero, oportuno registrar o projeto “TRT1 no

instalações do Tribunal, a fim de proporcionar a devida igualdade de

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, visando estimular o

oportunidades em um desejável ambiente de pluralidade e

debate e a reflexão acerca do tema. A primeira edição do evento,

inclusão.

realizada em novembro de 2018 em parceria com a Secretaria

III – RECOMENDAÇÕES:

Estadual de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos,

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL:

contou com 120 participantes entre servidores, empregados

1. Considerando a norma expressa do parágrafo único do artigo 2º
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da Resolução n.º 71/2009 do CNJ, recomenda-se a adequação do

administrativo próprio, de modo a propiciar, em atuação conjunta

Ato Conjunto GP/CR n.º 2/2009 à referida norma, a fim de que a

com a Corregedoria Regional, o acompanhamento individualizado

divulgação do nome do magistrado plantonista ocorra apenas 5 dias

de cada magistrado beneficiário, velando pelo seu estrito

antes do plantão;

cumprimento; e

2. Considerando que o Ato Conjunto GP/CR n.º 2/2016 do TRT1,

6. Considerando a sensível redução do acervo global de processos

por meio do qual se disciplina o cadastramento de peritos no âmbito

conclusos aos gabinetes dos Relatores há mais de 180 dias e o

do Tribunal, não se encontra alinhado às diretrizes traçadas na

resíduo atual, recomenda-se (a) manter os esforços conjuntos até

Resolução n.º 233/2016 do CNJ, recomenda-se a imediata

aqui empreendidos, de modo a evitar futuro acúmulo de processos

adequação da norma interna às regras fixadas pelo CNJ,

com prazo vencido na segunda instância; e (b) quanto ao

especialmente em relação à vedação prevista no artigo 6º da

Desembargador que persiste com elevado quantitativo de

referida resolução e ao critério equitativo e objetivo de nomeação de

processos em situação de atraso reiterado, intensificar os esforços

peritos de confiança do Juízo, observado o rodízio entre os peritos,

para o imediato saldamento do acervo, desarquivando-se o PROAD

nos termos do disposto no artigo 9º da resolução do CNJ;

já instaurado com a finalidade de acompanhar, de forma efetiva e

3. Considerando que a Resolução Administrativa n.º 8/2012 e o Ato

diligente, a situação.

da Presidência n.º 75/2015 do TRT1, por meio dos quais se

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS AO TRIBUNAL E À

regulamentou a Seção de Pesquisa Patrimonial, não atendem

CORREGEDORIA REGIONAL:

integralmente à normatização expedida pelo CSJT, recomenda-se

1. Considerando que a Corregedoria Regional e o Tribunal, no

a adoção das medidas necessárias ao debate e aprovação de ato

âmbito de suas competências, não vinham observando o teor do

normativo que adeque integralmente o regramento interno ao

Provimento CGJT n.º 3/2018 – vigente desde 5 de setembro de

disposto na Resolução n.º 138/2014, com as alterações introduzidas

2018 –, recomenda-se que, doravante, atendam às determinações

por meio da edição da Resolução n.º 193/2017, ambas do CSJT;

emanadas do aludido Provimento, bem como comuniquem à CGJT

4. Considerando que o Provimento Conjunto n.º 02/2017 do TRT1,

todas as decisões proferidas desde o início da vigência do aludido

além de não ter regulamentado o Regime Especial de Execução

Provimento, relativas ao arquivamento de procedimentos prévios e

Forçada – REEF, normatizou o procedimento para instauração de

à instauração ou julgamento de processos administrativos

Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT em

disciplinares em face de magistrados de primeiro e de segundo

desconformidade com as diretrizes fixadas no Provimento n.º

graus; e

1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, recomenda-

2. Considerando (a) a gravidade dos fatos apurados em Processo

se a expedição de ato normativo regulamentando a padronização

Administrativo Disciplinar, Sindicâncias, Reclamações Disciplinares,

dos referidos procedimentos em conformidade com a

Pedidos de Providências e outros expedientes atualmente em

regulamentação emanada da Corregedoria-Geral da Justiça do

tramitação na Corregedoria Regional e no Tribunal Pleno,

Trabalho;

instaurados para apuração da conduta de magistrados de primeiro

5. Considerando que (a) a Resolução Administrativa n.º 9/2008 –

grau; (b) as recentes decisões proferidas pelo Exmo. Corregedor

que regulamenta a concessão de autorização para os Juízes

Nacional de Justiça nos autos de Pedidos de Providência

titulares fixarem residência fora da jurisdição – não prevê a revisão

instaurados pelo CNJ visando ao acompanhamento da tramitação

periódica das autorizações concedidas; (b) na prática, não são

dos referidos expedientes no âmbito do TRT1; (c) o fato de que, em

autuados expedientes administrativos com vistas ao

ao menos dois procedimentos prévios de apuração em face de uma

acompanhamento das situações individuais dos magistrados

única magistrada, as propostas de abertura de Processos

beneficiários de tal prerrogativa; e (c) uma vez concedida a

Administrativos Disciplinares encaminhadas pela Corregedoria

autorização, o acompanhamento dos magistrados dá-se por ocasião

Regional encontram-se aguardando pauta para deliberação do

da realização das Correições Ordinárias e/ou caso sejam

Tribunal Pleno, após dois adiamentos sucessivos; e (d) que a

detectados processos em situação de “atraso reiterado” na prolação

concentração de elevado número de demandas de cunho disciplinar

de sentenças, recomenda-se a alteração da Resolução

em face de uma única magistrada demonstra, no mínimo, a

Administrativa n.º 9/2008, de modo que passe a contemplar revisão

premente necessidade de resolução eficaz dos casos, sob o risco

periódica anual das autorizações concedidas – atrelada ao

de caracterizar omissão do Tribunal na apuração de potenciais e

preenchimento dos requisitos previstos no artigo 3º do referido

sistemáticas violações perpetradas ao Código de Ética da

normativo interno –, cujas informações deverão instruir expediente

Magistratura e à própria LOMAN, recomenda-se (i) apurar, com o
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rigor necessário, as infrações disciplinares, seja no âmbito dos

processos solucionados no segundo grau de jurisdição, o prazo

procedimentos prévios – atuais e futuros –, seja no tocante à

médio contado da autuação até a baixa dos recursos apresentou

instauração dos competentes Processos Administrativos

substancial elastecimento no último ano, impactado pelo lapso de

Disciplinares, em observância às disposições da Resolução n.º

tempo em que os autos de processos físicos aguardam a

135/2011 do CNJ; (ii) o julgamento, pelo Tribunal Pleno, o mais

digitalização na Secretaria de Apoio Jurisprudencial e Recursal

breve possível, das propostas de abertura de Processos

antes da remessa eletrônica ao Tribunal Superior do Trabalho;

Administrativos Disciplinares que atualmente aguardam, na
secretaria, a inclusão em pauta (Processos de n.os PP-0000124-

considerando, ainda, a constatação de inconsistências nas

67.2019.5.01.0000 e RclDisc-0000248-50.2019.5.01.0000); e (iii) o

computadas pelo respectivo extrator de dados, uma vez que não

julgamento, com a maior brevidade possível, do PADMag n.º

considerada a baixa dos recursos no Tribunal quando remetido o

0100287-55.2019.5.01.0000, que igualmente aguarda designação

processo à Corte superior em grau recursal ou à Vara do Trabalho

de pauta para julgamento pelo Tribunal Pleno. Além das

de origem, recomenda-se a intensificação dos esforços no sentido

comunicações ao Conselho Nacional de Justiça, a CGJT deverá ser

de reduzir o tempo médio de tramitação processual no Tribunal,

informada acerca do desfecho dos casos atuais e futuros, nos

com especial atenção à solução da pendência de digitalização de

termos do Provimento CGJT n.º 3/2018, para adoção das

autos de processos físicos, bem como a adoção das providências

providências cabíveis, se necessário.

necessárias a fim de garantir a fidedignidade dos dados estatísticos

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA:

extraídos do sistema legado “SAP-WEB”;

1. Considerando que algumas unidades do Tribunal têm adotado o

4. Considerando que, não obstante o incremento em 2019, o

regime de teletrabalho sem observância dos procedimentos

percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito da 1ª Região

disciplinados na Resolução n.º 227/2016 do CNJ e no Ato n.º

ainda se encontra baixo, recomenda-se que se intensifiquem os

31/2019 do TRT1, inclusive com a extrapolação dos limites

esforços no sentido de incentivar os magistrados a prolatar

previstos no artigo 5º, III, da resolução do CNJ, recomenda-se a

sentenças e acórdãos líquidos - inclusive mediante uso do PJe-Calc

estrita observância às referidas normas, a fim de que apenas os

-, bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento

servidores submetidos ao devido processo de avaliação e

dos meios e ferramentas necessários ao incremento da celeridade e

formalmente autorizados pela Presidência trabalhem em regime de

produtividade dos magistrados nos processos em fase de

teletrabalho, submetendo-os ao devido acompanhamento, nos

liquidação, com particular ênfase na qualificação de servidores para

termos dos artigos 8º, 11, 17 e 18 da Resolução n.º 227/2016 do

atuar na elaboração de cálculos;

CNJ, bem como seja respeitado o limite de 30% de servidores em

5. Considerando o índice de conciliação nos anos de 2017, 2018 e

teletrabalho por unidade, permitida excepcionalmente a majoração

2019 - até o mês de julho - no âmbito do TRT1, que se manteve

para 50%, a critério da Presidência, nos termos do disposto no

abaixo da média dos Tribunais Regionais do País no período,

artigo 5º, III, da indigitada resolução;

recomenda-se empreender esforços no sentido de sensibilizar os

2. Considerando que os dados constantes do relatório de processos

magistrados e os servidores quanto à importância de que se busque

suspeitos de inconsistências extraído do Sistema e-Gestão

a solução dos conflitos mediante métodos consensuais, objetivando

acarretam impacto na fidedignidade dos dados estatísticos, visto

a entrega da prestação jurisdicional de forma eficiente, a partir do

que indicam concomitância de movimentos ou sistemas para um

empoderamento das partes, bem como a elevação dos índices de

mesmo processo; e considerando a detecção de inconsistências em

conciliação do Tribunal;

relação ao encerramento das fases de liquidação e execução,

6. Considerando o disposto no artigo 7º, cabeça, da Resolução n.º

recomenda-se que se envidem esforços no sentido de promover a

174/2016 do CSJT, que exige que a designação dos magistrados

qualificação de magistrados e de servidores lotados nas Varas do

coordenadores e supervisores dos CEJUSCs seja fundamentada

Trabalho, bem como nos Gabinetes de Desembargadores,

em critérios objetivos, bem como a necessidade de que o processo

mediante cursos e outras atividades de treinamento, em parceria

de escolha seja conduzido de forma transparente, a fim de permitir

com a Escola Judicial – EJUD1 e a Escola dos Servidores – Esacs,

aos magistrados postulantes ter ciência prévia dos requisitos a

a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados e

serem preenchidos, recomenda-se editar norma interna que

inconsistências nos movimentos processuais relativos aos Sistemas

discipline os critérios objetivos a serem observados para a

Legado e PJe;

designação dos coordenadores e supervisores;

3. Considerando que, não obstante o incremento no número de

7. Considerando que, em determinadas situações, os feitos são

informações lançadas no sistema legado “SAP-WEB” do TRT1 e
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encaminhados aos CEJUSCs sem qualquer registro, deixando à

magistrados e servidores lotados nas Varas do Trabalho;

margem dos autos do processo os trâmites comprobatórios da

12. Considerando que, a despeito do incremento de Recursos de

rotina empregada, recomenda-se orientar as unidades

Revista despachados em 2018, o número de recursos recebidos

jurisdicionais para que registrem nos autos, por certidão ou

ainda se mantém acima do número de decisões de admissibilidade

despacho, a remessa do feito aos CEJUSCs, em estrita observância

proferidas, com consequente retomada da tendência de aumento do

ao princípio do devido processo legal;

resíduo no ano corrente, recomenda-se intensificar os esforços no

8. Considerando que, nos termos dos artigos 1º, § 2º, do Ato n.º

sentido de debelar o resíduo de Recursos de Revista pendentes de

12/2018 e 1º, § 2º, do Ato n.º 16/2018, ambos da Presidência do

exame de admissibilidade, inclusive mediante o aprimoramento das

Tribunal, admite-se a utilização de recursos tecnológicos com a

estratégias para estímulo à conciliação na aludida fase processual;

finalidade de realizar negociações no âmbito dos CEJUSCs, com

13. Considerando as inconsistências nos dados extraídos do

expressa determinação de que seja resguardada “a inequívoca

Sistema e-Gestão em relação ao prazo médio para o juízo de

manifestação de vontade das partes interessadas”, recomenda-se

admissibilidade dos Recursos de Revista, recomenda-se a

orientar magistrados e servidores quanto à necessidade de

adequação da rotina de movimentação processual no Sistema PJe,

assegurar que a utilização de tais meios tecnológicos, quando

com a imediata conclusão dos autos à Presidência para a decisão

cabível e justificada pela ausência de outros meios para a prática do

de admissibilidade de Recurso de Revista, de modo a evitar etapas

ato, dê-se com observância das formalidades ínsitas aos atos

processuais não computadas nos resultados do Tribunal;

processuais, indispensáveis à estabilidade das relações jurídicas,

14. Considerando a reduzida taxa de admissibilidade de Recursos

particularmente do ato que põe termo ao litígio, nos termos dos

de Revista no TRT1, associada à elevada taxa de reforma por força

aludidos dispositivos;

do provimento dos Agravos de Instrumento interpostos ao TST -

9. Considerando que não há no sítio do TRT1 na internet espaço de

equivalente ao dobro da taxa nacional em 2018 -, recomenda-se a

destaque para promoção da política conciliatória adotada pelo

realização de estudos voltados à revisão dos critérios adotados para

Tribunal - fator que obsta que o jurisdicionado, ao acessar o aludido

a negativa de admissibilidade de Recurso de Revista, bem como a

portal, tome conhecimento das vantagens de serem utilizados os

adoção de medidas visando à contínua capacitação do respectivo

meios consensuais para a resolução dos conflitos -, recomenda-se

quadro de servidores;

criar espaço específico no sítio do Tribunal na internet com

15. Considerando a existência de 2 Incidentes de Resolução de

conteúdo voltado à promoção da política conciliatória, além de

Demandas Repetitivas – IRDR pendentes de solução no TRT1,

informações sobre a estrutura disponível, resultados alcançados e

sendo 1 deles instaurado há mais de um ano, recomendam-se

rotinas adotadas pelos CEJUSCs;

esforços no sentido de solucionar, no menor espaço de tempo

10. Considerando que o Juiz do Trabalho designado para coordenar

possível, os incidentes de formação de precedentes em tramitação

a Seção de Pesquisa Patrimonial acumula suas atividades com a

no Tribunal;

supervisão do CEJUSC de primeiro grau e com as funções de Juiz

16. Considerando a inconsistência dos dados extraídos a partir do

Gestor Regional da Efetividade da Execução Trabalhista e de Juiz

sistema e-Gestão em relação aos precatórios e às RPVs federais,

Auxiliar da Presidência, recomenda-se a estrita observância à

que se mostram diversos daqueles apurados pelo TRT1, por meio

dedicação exclusiva prevista no artigo 9º, § 1º, da Resolução n.º

de seu sistema local, recomenda-se orientar os servidores a

138/2014 do CSJT, ou, caso mitigada, a submissão, ao órgão

lançarem corretamente os movimentos específicos de expedição e

competente, de ato que autorize a acumulação de atividades, em

cumprimento dos precatórios e das RPVs federais, bem como

cumprimento ao artigo 9º, § 2º, da referida Resolução;

ajustar a ferramenta local e aprimorar o processo de extração, para

11. Considerando o elevado resíduo de execuções na 1ª Região,

que se obtenha, a partir do sistema e-Gestão, o valor e o número de

recomenda-se a realização de estudo a fim de identificar possíveis

precatórios e RPVs efetivamente expedidas, cumpridas e pendentes

melhorias na Seção de Pesquisa Patrimonial, notadamente no que

de pagamento;

se refere à qualificação de servidores, especialmente Oficiais de

17. Considerando que o TRT1 não dispõe de informações próprias

Justiça, à promoção de cursos voltados ao conhecimento e

quanto aos valores depositados mensalmente pelos entes públicos

aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, à

vinculados ao regime especial, recomenda-se gestionar junto ao

celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e à

TJRJ a fim de que sejam disponibilizadas as aludidas informações

racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da

e, ato contínuo, adotar procedimento que permita monitorar a

execução, estimulando a disseminação do conhecimento para os

regularidade dos pagamentos efetuados pelos entes devedores,
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para que assim tenha meios próprios de acompanhar a situação de

medidas efetivas que viabilizem o acesso à formação, o estímulo à

cada ente público que apresenta precatório a pagar junto ao

participação e o aproveitamento dos talentos das servidoras; e

Tribunal Regional;

21. Considerando que, não obstante o desenvolvimento de ações

18. Considerando que, no sítio do Tribunal na internet, não há

educativas e o emprego de recursos de acessibilidade no portal do

informações relacionadas aos atos de composição do Comitê

TRT1 na internet, constatou-se o atendimento apenas parcial da

Gestor das Contas Especiais, bem como que diversos relatórios

Resolução n.º 230/2016 do CNJ no tocante à acessibilidade às

alusivos aos precatórios e às RPVs trazem o nome do credor e a

instalações do Tribunal, recomenda-se a programação e o

possibilidade de acesso aos dados pessoais do beneficiário também

acompanhamento da execução de metas anuais por parte da

a partir da consulta individualizada de precatórios e RPVs; e

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a fim de, na

considerando, de outro lado, que o Tribunal não publica a relação

medida da disponibilidade orçamentária, promover as adequações

dos entes públicos inadimplentes, o plano anual de pagamento,

pendentes nas instalações do TRT1, com especial atenção às

tampouco os valores dos aportes mensais realizados pelos

unidades do interior do estado.

devedores, recomenda-se (a) adotar as medidas necessárias para

RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL:

que os nomes e dados pessoais dos beneficiários não constem dos

1. Considerando que a Resolução n.º 233/2016 do CNJ determina

relatórios disponibilizados no portal do Tribunal na internet; (b) criar

que o magistrado, na designação de perito, observe critério

mecanismos que obstem o acesso ao público em geral dos aludidos

equitativo para a nomeação dos profissionais constantes da lista

dados a partir das demais informações disponibilizadas; (c)

cadastrada junto ao Tribunal, recomenda-se dispensar especial

disponibilizar as informações relacionadas aos atos de composição

atenção, durante a atividade correicional, ao integral atendimento às

do Comitê Gestor das Contas Especiais; e (d) divulgar

diretrizes fixadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ;

periodicamente a relação dos entes públicos inadimplentes, o plano

2. Considerando que, a despeito do incremento na produtividade do

anual de pagamento e os valores dos aportes mensais realizados

primeiro grau de jurisdição em 2018, o prazo médio de duração dos

pelos devedores;

processos na fase de conhecimento apresenta-se superior à média

19. Considerando que, a despeito dos esforços empreendidos por

observada em Tribunais de mesmo porte, notadamente no que

magistrados de 1º e 2º Graus no sentido de obter a redução do

tange ao interstício entre o ajuizamento da ação e a primeira

acervo de feitos pendentes de solução, ainda subsistem casos

audiência; considerando, ainda, a tendência de elastecimento

pontuais de magistrados com número considerável de processos

observada quanto ao prazo médio transcorrido entre a realização da

em atraso, bem como o fato de que a gestão racionalizada dos

1ª audiência e o encerramento da fase instrutória, recomenda-se a

acervos processuais e da unidade judiciária é primordial para a

intensificação dos esforços no sentido de obter a redução do tempo

identificação de possíveis fatores de congestionamento e adoção de

médio de tramitação processual nas Varas do Trabalho da 1ª

procedimentos que venham a favorecer a celeridade na tramitação

Região, com especial atenção ao prazo para designação da

interna dos processos judiciais; e considerando, ainda, que, apesar

primeira audiência e para o encerramento da instrução processual;

de a Escola Judicial promover eventos e cursos voltados à gestão

3. Considerando a necessidade de incrementar os índices relativos

processual, administrativa e de pessoas, tem-se observado a baixa

à execução na Região, recomenda-se sensibilizar magistrados e

adesão de magistrados, recomenda-se a adoção de providências

servidores para a importância do uso eficaz das ferramentas de

tendentes a sensibilizar os magistrados de primeiro e segundo

pesquisa patrimonial como meio de assegurar a efetividade das

graus para a necessidade de participação nos cursos promovidos

execuções e, por consequência, incrementar a produtividade e

pela Escola Judicial, a fim de adquirir novos conhecimentos e

propiciar a redução do número de execuções pendentes no âmbito

desenvolver competências em gestão processual e das respectivas

do TRT;

unidades judiciárias;

4. Considerando a informação acerca da extinção de execuções em

20. Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à

razão da incidência da prescrição intercorrente, recomenda-se

valorização da diversidade e à promoção da igualdade de gênero, a

alertar os magistrados para os termos do artigo 2º da Instrução

exemplo do evento “TRT1 no Enfrentamento à Violência Contra a

Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da

Mulher”, assim como os bons resultados apresentados atualmente

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir

pelo TRT1 quanto ao tema, recomenda-se a manutenção dos

segurança jurídica aos jurisdicionados;

esforços no sentido de construir política permanente de promoção

5. Considerando que foi identificada a extinção de execuções em

de igualdade de oportunidades, inclusive mediante a adoção de

decorrência de expedição de certidão de crédito em favor do
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exequente, recomenda-se determinar aos magistrados a

em relação à primeira instância, seja observado o mesmo

observância dos termos do artigo 86 da Consolidação dos

parâmetro temporal aplicado à redistribuição de processos nas

Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no

hipóteses de afastamento dos Desembargadores – 30 dias –,

sentido de que a extinção da execução se dá pela verificação de

conforme previsto no artigo 93, II, do RITRT1;

uma das hipóteses contempladas nos incisos II, III e IV do artigo

11. Considerando o entendimento exarado nos autos do Processo

924 do Código de Processo Civil;

n.º CSJT-Cons-51-59.2018.5.90.0000, por meio do qual se fixou a

6. Considerando a relevância estratégica das ferramentas

tese de que, na contagem do prazo administrativo para verificação

eletrônicas de pesquisa patrimonial para o necessário incremento

do atraso reiterado para prolação de sentenças, não deverão ser

da efetividade das execuções, recomenda-se que mantenha, em

descontados os afastamentos dos magistrados, ressalvadas apenas

cadastro atualizado, a relação dos magistrados de 1º grau

as hipóteses lá elencadas, em rol exaustivo, recomenda-se alterar

capacitados em cursos voltados à utilização das ferramentas de

o critério até então adotado em relação aos afastamentos de

pesquisa patrimonial;

magistrados para tratamento da saúde de pessoa da família, em

7. Considerando que não há unidade específica responsável pela

estrita observância às situações excepcionais definidas pelo CSJT;

fiscalização das rotinas adotadas pelas VTs para a expedição e

e

processamento das RPVs estaduais e municipais, o que dificulta a

12. Considerando o efetivo acompanhamento da Corregedoria

padronização dos procedimentos, e visando ao controle efetivo,

Regional em relação aos Juízes do Trabalho com autorização para

centralizado e permanente das práticas adotadas pelas diversas

fixar residência fora da jurisdição que se encontram atualmente em

unidades jurisdicionais, recomenda-se adotar mecanismos de

situação de “atraso reiterado” na prolação de sentenças,

efetivo controle em relação ao processamento das RPVs estaduais

recomenda-se manter a rotina até aqui adotada, mediante

e municipais expedidas pelas VTs;

permanente monitoramento das situações presentes e futuras.

8. Considerando que, no âmbito do TRT1, os processos de

IV - REGISTROS:

competência da Corregedoria Regional tramitam em autos físicos,

Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo.

recomenda-se que implemente a sua tramitação eletrônica, por

Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Presidente do

meio do PJe-JT, valendo-se, inclusive, do compartilhamento de

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Desembargador José

informações com as Corregedorias Regionais que já utilizam o

da Fonseca Martins Júnior, o Vice-Presidente, Desembargador

referido sistema;

Cesar Marques Carvalho, a Corregedora Regional, Mery Bucker

9. Considerando que, apesar da relevante redução do quantitativo

Caminha, e o Vice-Corregedor, Luiz Alfredo Mafra Lino; bem como

global de processos com prazo vencido na primeira instância, entre

os Desembargadores Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos,

janeiro e 31 de agosto de 2019, da ordem de 67,8%, (a) em 31 de

Tania da Silva Garcia, Fernando Antonio Zorzenon da Silva, José

agosto de 2019, ainda persistia um acervo de 1.116 processos

Nascimento Araujo Netto, Edith Maria Corrêa Tourinho, Flávio

conclusos para prolação de sentença, após exauridos os 30 dias

Ernesto Rodrigues Silva, Jorge Fernando Gonçalves da Fonte,

úteis previstos no artigo 226, III, do CPC, bem como havia 11.749

Gustavo Tadeu Alkmim, Theocrito Borges dos Santos Filho, Valmir

processos distribuídos até 2016 sem prolação de sentença de

de Araújo Carvalho, Alexandre Teixeira de Freitas Bastos Cunha,

conhecimento; e (b) em 26/9/2019, foram apurados 4.033

Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro, Maria Aparecida

Embargos de Declaração conclusos para julgamento, recomenda-

Coutinho Magalhães, Celio Juaçaba Cavalcante, Marcelo Augusto

se intensificar os esforços conjuntos até aqui empreendidos com as

Souto de Oliveira, Diretor da EJUD1, Rildo Albuquerque Mousinho

unidades judiciárias de primeira instância, visando à prolação das

de Brito, Mário Sérgio Medeiros Pinheiro, Roberto Norris, Sayonara

sentenças em atraso, à eliminação do resíduo de processos antigos

Grillo Coutinho Leonardo da Silva, Dalva Amélia de Oliveira,

e ao pronto julgamento dos Embargos de Declaração pendentes;

Marcelo Antero de Carvalho, Giselle Bondim Lopes Ribeiro, Enoque

10. Considerando que o atual teor do artigo 18, cabeça, do

Ribeiro dos Santos, Leonardo Dias Borges, Leonardo da Silveira

Provimento n.º 1/2014 da Corregedoria Regional – ao somente

Pacheco, Ouvidor, Antonio Cesar Coutinho Daiha, Angelo Galvão

autorizar a desvinculação de processos conclusos para prolação de

Zamorano, Claudia Regina Vianna Marques Barrozo, José Luís

sentença a partir do 90º dia de afastamento ininterrupto pelo

Campos Xavier, Gestor Regional do Programa de Combate ao

magistrado – não se coaduna com os princípios da celeridade e da

Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, Glaucia Zuccari

efetividade, que devem nortear a prestação da tutela jurisdicional,

Fernandes Braga, Maria Helena Motta, Jorge Orlando Sereno

recomenda-se a alteração do aludido Provimento, de modo que,

Ramos e Eduardo Henrique Raymundo von Adamovich; os Juízes
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Raquel de Oliveira Maciel, Antonio Paes Araújo, Marise Costa

Processo n.º 0142300-12.2000.5.01.0008; e o advogado Jorge Luiz

Rodrigues, Cláudia Maria Samy Pereira da Silva, Cláudio José

Barbosa Alves Júnior, acompanhado pelo Sr. Leonardo de Almeida,

Montesso, Roberto da Silva Fragale Filho, André Gustavo

parte no Processo n.º 0101147-56.2019.5.01.0000. No curso das

Bittencourt Villela, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, Múcio

audiências, foram discutidos assuntos diversos, relacionados ao

Nascimento Borges, Juiz Auxiliar da Presidência, Maria Thereza da

funcionamento do TRT1 no primeiro e segundo graus, inclusive

Costa Prata, Otávio Amaral Calvet, Presidente da Associação dos

quanto à sua estrutura e qualidade da prestação jurisdicional.

Juízes do Trabalho - AJUTRA, Fábio Rodrigues Gomes, Ronaldo da

Durante a reunião com os Presidentes da AMATRA I e AJUTRA e

Silva Callado, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça

demais Juízes de 1º Grau, foram abordados vários temas, a saber:

do Trabalho da 1ª Região, Paulo Rogério dos Santos, Adriana

i) o impacto da Reforma Trabalhista no 1º Grau e as dificuldades

Leandro de Sousa Freitas, Camila Leal Lima e Lívia Fanaia Furtado

orçamentárias impostas pela Emenda Constitucional n.º 95/2016; ii)

Siciliano; o Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho no

o quadro deficitário de Juízes substitutos em decorrência de

Rio de Janeiro, João Batista Berthier Soares; os servidores Fábio

remoções e aposentadorias; iii) a sobrecarga de trabalho dos Juízes

Petersen Bittencourt, Secretário-Geral Judiciário, Ruth Maués,

titulares, motivada pela ausência de Juízes substitutos atuando em

Assessora da Presidência, Maurício Nogueira Macedo Silva e Luiz

auxílio permanente ao titular; iv) a necessidade de encurtamento

Amauri Pinheiro de Souza, integrantes do Comitê de Priorização do

dos prazos entre as audiências e o incremento da prolação de

1º Grau; representantes de clubes de futebol, a saber: i) Botafogo

sentenças líquidas; v) a efetividade das execuções e o permanente

de Futebol e Regatas: advogados Cristina Belmonte, Pedro

esforço a ser empreendido por magistrados e servidores no intuito

Capanema e Domingos Fleury; ii) Club de Regatas Vasco da Gama:

de reduzir a taxa de congestionamento na Justiça do Trabalho; vi) a

advogados Paulo Reis, Daniel Reis e Paulo Máximo; e iii)

necessidade de qualificação de magistrados e servidores, voltada

Fluminense Football Club: Mário Machado Bittencourt, Presidente,

ao uso de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial, inclusive

Roberta Fernandes, Diretora Jurídica, Heraldo Yunes, Vice-

com a habilitação dos Oficiais de Justiça para o manuseio dessas

Presidente Jurídico, e Rafael Novaes; os advogados Henrique

ferramentas eletrônicas; vii) a observância dos requisitos previstos

Fragoso, representante do Sindicato dos Empregados em Clubes,

na Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do

Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do

Trabalho para a incidência da prescrição intercorrente; viii) a

Estado do Rio de Janeiro – SINDECLUBES - e Pedro Alcântara e

utilização do seguro garantia judicial para fins de garantia da

Marcelo Soares, representantes de empresas de ônibus do Estado

execução; ix) o Ato Conjunto n.º TST.CSJT.GP.SG 28/2019, por

do Rio de Janeiro; o Presidente da Associação Fluminense dos

meio do qual foi instituído o Grupo de Trabalho destinado ao

Advogados Trabalhistas – AFAT, Marcelo Gomes Cruz,

desenvolvimento de estudos a respeito da padronização da

acompanhado de Cristina Targino, Vice-Presidente, e dos

estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do

advogados Dayse Siqueira Dias e Rodrigo Estrella; a Vice-

Trabalho; x) a impossibilidade de distribuição em autos apartados

Presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas -

do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; xi) o

ACAT, Mônica Alexandre Santos, acompanhada das advogadas

teletrabalho; e xii) os requisitos a serem observados pelo

Araçari Baptista, Karina Viana Falleiro e Zenaide Augusta Alves; a

magistrado para o cumprimento da Lei n.º 13.416/2017. Estiveram

direção do Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes -

com o Ministro Corregedor representantes do Botafogo de Futebol e

MATI, Nicola Piraino, Diretor de Relações Institucionais, Érica

Regatas, do Club de Regatas Vasco da Gama, do Fluminense

Santos, Diretor de Ensino e Pesquisa, Vinicius Neves Bonfim,

Football Club, do Sindicato dos Empregados em Clubes,

Diretora de Comunicação, e Isabel Belinha, Diretora de Patrimônio;

Federações e Confederações Esportivas e Atletas Profissionais do

o Vice-Presidente do Sindicato dos Servidores das Justiças

Estado do Rio de Janeiro - SINDECLUBES e de empresas de

Federais no Estado do RJ – SISEJUFE/RJ, Valter Nogueira Alves,

transporte coletivo do Rio de Janeiro. A audiência teve como

acompanhado dos Srs. Ricardo Quiroga Vinhas, Luis Amauri

temática central as dificuldades enfrentadas pelas agremiações

Pinheiro e Lucena Pacheco Martins, Coordenadora da FENAJUFE;

esportivas citadas e pelas empresas de transporte coletivo para o

o Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar

cumprimento, no período determinado, dos respectivos Planos

do Estado do Rio de Janeiro – SAAERJ, Elles Carneiro Pereira,

Especiais de Pagamentos Trabalhistas, especialmente em razão da

acompanhado dos advogados Marcelo Bromonschenkel e Douglas

situação orçamentária crítica do estado e do município, da

Gondim Pereira; o advogado Manoel Carlos Gomes, acompanhado

inexistência de meios que possibilitem o incremento de receitas e

pelo Sr. Orlando Eduardo Anja Olivieri, reclamante nos autos do

das sucessivas penhoras de bens e numerários realizadas como
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garantia da quitação de dívidas não contempladas nos Atos

seguintes questões: i) a instabilidade do PJe e as dificuldades

Trabalhistas. O Corregedor-Geral reuniu-se com o Gestor Regional

sofridas pela classe de advogados no manuseio do referido sistema;

do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à

ii) o impacto da carência de Juízes substitutos e de servidores na

Aprendizagem, ocasião em que foram debatidas estratégias e

qualidade da prestação dos serviços no âmbito da jurisdição do

ações interinstitucionais voltadas ao engajamento no combate ao

TRT1; iii) a suspensão da execução enquanto não solucionado, em

trabalho infantil no estado. Foi dado relevância às medidas

definitivo, o Incidente de Desconsideração da Personalidade

educativas e de sensibilização desenvolvidas, destacando-se as

Jurídica; iv) as dificuldades orçamentárias impostas pela Emenda

seguintes iniciativas: i) projetos “Ouvidoria nas escolas” e “Justiça

Constitucional n.º 95/2016; v) a redução do ajuizamento de novas

do Trabalho de Portas Abertas”, que consistem em ações

demandas trabalhistas após o advento da Reforma Trabalhista; vi) a

educativas de caráter multidisciplinar realizadas no contexto de

possibilidade de participação de federações, sindicatos e

visitas de alunos e professores da rede pública de ensino e

associações no Grupo de Trabalho instituído pelo Ato Conjunto n.º

universitários às instalações do Tribunal - oportunidade em que é

TST.CSJT.GP.SG 28/2019, cuja finalidade é o desenvolvimento de

destacada a importância da Justiça do Trabalho como instituição

estudos a respeito da padronização da estrutura organizacional e de

fundamental para a promoção da justiça social; ii) “semana de

pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho; e vii) a vedação do

aprendizagem”, em que se buscou disseminar os benefícios sociais

procedimento de extinção das execuções motivada pela expedição

da aprendizagem, com destaque para a realização de acordos em

de carta de crédito. Os dirigentes do Movimento dos Advogados

ações civis públicas e consequente repasse de recursos a

Trabalhistas Independentes - MATI - também estiveram, em

entidades profissionalizantes locais; e iii) constituição da Comissão

audiência, com o Corregedor, oportunidade em que foram

Interinstitucional do Estado do Rio de Janeiro para a Aprendizagem

destacados os seguintes temas: i) a Reforma Trabalhista como

– CIERJA, instituída no contexto do Acordo de Cooperação Técnica

obstáculo ao acesso do trabalhador à Justiça; ii) os sucessivos

firmado entre entes públicos e instituições profissionais parceiras, a

problemas advindos da interpretação conferida pela magistratura de

partir da qual são desenvolvidas ações para formação profissional

1º Grau às disposições da Instrução Normativa n.º 41 do TST,

de jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O

especialmente no que diz respeito aos ditames do artigo 12, § 2º; iii)

Corregedor esteve também com o Gestor Regional do Programa

a preocupação da classe com a determinação de uso obrigatório do

Trabalho Seguro. Entre os temas tratados na reunião, foi dado

PJe-Calc na elaboração dos cálculos; iv) a não liberação do alvará

relevância às medidas internas de promoção da saúde de

judicial em nome do advogado e em relação aos valores

magistrados e servidores, inclusive o desenvolvimento da Política

incontroversos; e v) a criação de requisitos que uniformizem os

de Prevenção e Combate à Violência Laboral e ao Assédio Moral e

procedimentos para a gravação das audiências. A direção do

Sexual do TRT1. Registrou-se, também, a formação de parcerias

Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do RJ –

interinstitucionais promovidas no âmbito do GETRIN/RJ, bem como

SISEJUFE/RJ esteve com o Corregedor, a quem foram reportados

a promoção de ações de conscientização, especialmente

questionamentos da categoria em relação aos seguintes assuntos:

seminários e palestras de amplo alcance social, com previsão de

i) as perspectivas dos servidores diante do cenário atual de

realização de seminários voltados ao polo petroleiro, no norte

restrição orçamentária; e ii) a possibilidade de participação de

fluminense, e em montadoras de automóveis, no sul do estado. Por

federações, sindicatos e associações no Grupo de Trabalho

fim, foi destacada a proposta de criação do observatório da saúde e

instituído no Ato Conjunto TST.CSJT.GP.SG n.º 28/2019. Também

segurança no estado do Rio de Janeiro, no intuito de fomentar o

esteve em audiência com o Corregedor-Geral a direção do

diálogo e fortalecer a rede de instituições que atuam na promoção

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Rio

da saúde e segurança no ambiente de trabalho. O ProcuradorChefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, João

de Janeiro – SAAERJ para tratar de questões atinentes aos
Processos de n. os 0170400-95.2002.5.01.0043 e 0000345-

Batista Berthier Soares, esteve com o Ministro Corregedor para uma

09.2010.5.01.0342. O Diretor da Secretaria-Geral Judiciária do

visita de cortesia, destacando, na oportunidade, a cordialidade que

Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Fábio Petersen

pauta a relação entre o MPT e o TRT1. O Corregedor-Geral

Bittencourt, esteve em audiência com o Corregedor-Geral com a

recebeu os dirigentes da Associação Fluminense dos Advogados

finalidade de apresentar o trabalho desenvolvido na reestruturação

Trabalhistas – AFAT e da Associação Carioca dos Advogados

da Secretaria-Geral Judiciária. O Ministro Corregedor conheceu as

Trabalhistas - ACAT. Além de destacarem a boa relação mantida

instalações do CEJUSC-JT de 1º Grau, tendo-lhe sido apresentadas

entre advogados e a administração do TRT1, pontuaram as

as equipes e as rotinas de trabalho. Conversou com os
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conciliadores e as partes ali presentes, enfatizando, na

Presidência, Thiago Martins Resende, Coordenador de Apoio

oportunidade, a importância de se manter uma política permanente

Administrativo, Gisele Maria Capra Marinho, Coordenadora de

de fortalecimento da cultura de conciliação não só no âmbito dos

Correição e Inspeção, Valeska Favalessa Bastos, Chefe de Divisão

CEJUSCs, como também nas Varas do Trabalho. Ressaltou, por

de Inspeção, Priscila Rodrigues da Silva, Chefe da Divisão de

fim, a imprescindibilidade da observância do princípio do juiz natural

Monitoramento, Daniela de Alcântara Roxo, Chefe da Divisão de

e de que os referidos Centros não tenham o intuito apenas de

Correição, e Leandro Barifouse, todos lotados na Corregedoria

incrementar o número de acordos, mas que atentem à qualidade

Regional, Sônia Regina de Freitas Andrade, Diretora da Secretaria

das conciliações, a fim de que se produzam resultados satisfatórios

de Gestão de Pessoas, Paulo Cesar Castro Magalhães Martinez,

para as partes. O Corregedor-Geral visitou a EJUD1, ocasião em

Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação,

que o Diretor da Escola apresentou as instalações físicas, a equipe

Márcio Batista do Carmo, Coordenador de Precatórios, Bruno

de trabalho e as propostas pedagógicas. No ensejo, o Corregedor

Henrique Fernandes Fonseca, Diretor da Secretaria de

ressaltou que é imperioso o empenho da EJUD1 em criar novas

Desenvolvimento Institucional, Gustavo Galluzzi Nunes Santos,

estratégias para despertar cada vez mais o interesse e incrementar

Diretor substituto e Supervisor do Gabinete da Secretaria de

a participação dos magistrados de 1º e 2º Graus nos cursos

Desenvolvimento Institucional, Renata de Azevedo Amancio de

oferecidos. Ainda no período correicional, o Corregedor-Geral

Magalhães, Coordenadora de Gestão Estratégica de Pessoas,

participou da cerimônia de abertura do Curso “Execução Trabalhista

Douglas Trugilho de Azevedo, Coordenador de Gestão de Projetos,

e Pesquisa Patrimonial”. Referido evento foi organizado pelo CSJT,

Márcio Vianna, Coordenador de Apoio à Execução, Marcio Baptista

pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do

do Carmo, Coordenador de Gestão de Precatórios da Secretaria de

CSJT, ENAMAT, Corregedoria Regional e EJUD1, tendo como

Apoio à Efetividade Processual, Alana Bueno Osuka, Coordenadora

metodologia a apresentação de aulas expositivas pelo Exmo.

de Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Marina

Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, Coordenador da Comissão

Leite Ribeiro, Coordenadora de Ensino, Pesquisa e Eventos da

Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do CSJT, e pelas

EJUD1, Carlos Hespanhol, lotado na Coordenadoria de Sistemas de

Juízas Naiana Carapeba Nery de Oliveira e Anna Carolina Marques

Tecnologia da Informação e Comunicação, Jorge Luiz Fernandes da

Gontijo, Gestoras Nacionais da referida Comissão.

Silva, Supervisor da Ouvidoria, Ronaldo Barbosa, Chefe de

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO:

Gabinete da EJUD1, Marcus Vinicius Araújo Batista de Matos,

O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os

Chefe da Divisão de Ensino da EJUD1, Daniela Silva Fontoura de

Desembargadores que compõem o Tribunal Regional do Trabalho

Barcellos, Chefe da Divisão de Pesquisa Judicial da EJUD1, Léa

da 1ª Região, nas pessoas dos Excelentíssimos Desembargadores

Cristina Gama de Carvalho, Recepcionista, Roberto Costa Rangel,

José da Fonseca Martins Júnior, Presidente, Cesar Marques

Deilson Souza da Silva e Anderson Oliveira da Silva, Garçons.

Carvalho, Vice-Presidente, Mery Bucker Caminha, Corregedora

Agradecimentos extensivos às equipes de transporte e segurança,

Regional, e Luiz Alfredo Mafra Lino, Vice-Corregedor; aos Juízes do

nas pessoas de Jedaías Emerson Ferreira, Coordenador de

Trabalho da 1ª Região, nas pessoas dos Juízes Múcio Nascimento

Segurança, João Carlos Quaresma, Guilherme Vieira Santos,

Borges, Juiz Auxiliar da Presidência, André Gustavo Bittencourt

Carlos Alberto dos Santos, Ricardo Nabet de Miranda, Neomar

Villela, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional, Otávio Amaral

Pinheiro Lopes, Gustavo Mukim Câmara, Roberto Tavares Nunes,

Calvet, Presidente da Associação dos Juízes do Trabalho -

Fabiano Ribeiro de Souza e Sinval de Oliveira Gonçalves, todos

AJUTRA, e Ronaldo da Silva Callado, Presidente da Associação

Agentes de Segurança Judiciária, pela atenção, cortesia e

dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 1ª Região - AMATRA I;

hospitalidade com que distinguiram toda a equipe da Corregedoria-

aos servidores, nas pessoas de Luís Felipe Carrapatoso Peralta da

Geral da Justiça do Trabalho.

Silva, Diretor-Geral, Fábio Petersen Bittencourt, Secretário-Geral

A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A

Judiciário, Marcelo Ribeiro de Brito, Secretário-Geral da

Ata vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Ministro LELIO

Presidência, Janúbia Rodrigues Almeida de Castro, Diretora da

BENTES CORRÊA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo

Secretaria da Corregedoria Regional, Francisco Luiz Cardoso

Excelentíssimo Desembargador JOSÉ DA FONSECA MARTINS

Pinheiro, Diretor da Secretaria de Apoio à Efetividade Processual,

JUNIOR, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª

Clarice Casz Orlean, Assessora de Cerimonial e Eventos, Ilana

Região, e por mim, ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO, Diretor de

Carqueja de Almeida, Supervisora, André Marcelo Yida, Assistente

Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

da Presidência, Eduardo Ferreira Oliveira, Supervisor da
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Ministro LELIO BENTES CORRÊA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

Desembargador JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR
Presidente do TRT da 1ª Região

ROGÉRIO CORRÊA RIBEIRO
Diretor de Secretaria
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

