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No período de 23 a 27 de novembro de 2020, o Excelentíssimo Senhor Ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, realizou, no 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, sediado na cidade de Cuiabá, no estado 
de Mato Grosso, a Correição Ordinária, na modalidade telepresencial, objeto do edital 
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 2 de outubro de 2020. 

Sua Excelência esteve acompanhado dos Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, Rafael Gustavo Palumbo e Roberta Ferme Sivolella; do Diretor de 
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Valério Augusto Freitas do 
Carmo; dos assessores Ana Lúcia Pascon Araújo, Cláudio Luidi Gaudensi Coelho e 
Luiame Moraes Xavier; e dos assistentes Cris Hellen Xavier Carvalho, Fernanda 
Moreira de Abreu Tavernard, Isabela Rocha Lima Damasceno de Moura, Joaquim 
Otávio Pereira da Silva Júnior e Thiago de Lana Mariotti. 

Foram previamente cientificados do trabalho correicional a Excelentíssima Senhora 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; 
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Nicanor Fávero Filho, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região; o Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Fux, então 
Corregedor Nacional; o Excelentíssimo Senhor Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-
Geral do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor Rafael Mondego Figueiredo, Procurador-
Chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso; o Excelentíssimo Senhor 
Wesley Lavoisier de Barros Nascimento, Procurador-Chefe da Procuradoria da União 
da Advocacia-Geral da União no Estado de Mato Grosso; o Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Pio da Silva Campos, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - 
Seccional do Estado de Mato Grosso; o Excelentíssimo Senhor Hélio Machado, 
Presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso (AATRAMAT); e 
o Excelentíssimo Senhor André Araújo Molina, Presidente da Associação dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho da 23ª Região – AMATRA-23. 

Com fundamento nas observações registradas durante a semana correicional, nas 
informações prestadas pelo Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à 
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e nos dados colhidos pela 
Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho e extraídos 
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dos sistemas e-Gestão, Sigest (Sistema de Gestão Estratégica) e SAD (Sistema de Apoio 
à Decisão), o Ministro Corregedor-Geral registra o seguinte: 

 

I - ANÁLISE GLOBAL 
 

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 
1.1. ESTRUTURA JUDICIAL 
1.1.1. ÓRGÃOS DO TRIBUNAL (fonte: TRT23) 

De acordo com o art. 11 do Regimento Interno do TRT23, são órgãos do Tribunal: 
Tribunal Pleno, Presidência, Vice-Presidência, Turmas (1ª e 2ª), Corregedoria Regional, 
Conselho da Ordem São José Operário do Mérito Judiciário do Trabalho, Escola 
Judicial, Ouvidoria e Desembargadores do Trabalho.  

O Tribunal Regional subdivide-se em 2 Turmas: a 1ª Turma compõe-se de três 
membros e a 2ª Turma, de quatro membros (RITRT, art. 42). Cada Turma funcionará 
com quórum mínimo de três membros (RITRT, art. 43). 

 

1.1.2. DESEMBARGADORES (fonte: TRT23) 

Integram o Tribunal Regional 8 (oito) desembargadores do trabalho: Nicanor Fávero 
Filho (Presidente e Corregedor Regional), Paulo Roberto Ramos Barrionuevo (Vice-
Presidente), Roberto Benatar, João Carlos Ribeiro de Souza, Tarcísio Régis Valente, 
Maria Beatriz Theodoro Gomes e Eliney Bezerra Veloso. 

Atualmente, há um cargo vago de desembargador do trabalho, decorrente da 
aposentadoria do Desembargador Bruno Luiz Weiler Siqueira. O Juiz do Trabalho 
Wanderley Piano da Silva encontra-se convocado em substituição ao desembargador 
aposentado. 

Entre os desembargadores integrantes de cargos de direção do Tribunal, somente o 
Vice-Presidente concorre à distribuição de processos de Turmas, em semanas 
alternadas (RITRT, art. 50). 
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1.1.3. ESTRUTURA DE CARGOS DE MAGISTRADOS  (fonte: TRT23) 

Cargos de Magistrado Existentes Providos Vagos 

2º Grau 8 7 1 

  

1º Grau 

Titulares 38 38 0 

Substitutos 40 31 9 

 

Dispõe o art. 10 da Resolução CSJT n. 63/2010 que “o quantitativo de cargos de juiz do 
trabalho substituto, em cada Região, corresponderá ao número de Varas do Trabalho”. 

No âmbito da 23ª Região, todavia, existem 38 Varas do Trabalho e 40 cargos de juiz do 
trabalho substituto. 

O Tribunal Regional informou, também, que se encontra em andamento o Primeiro 
Concurso Público Nacional Unificado para Ingresso na Carreira da Magistratura do 
Trabalho. Sabe-se, no entanto, que, por meio do Ato n. 379/TST.GP, de 7/10/2020, o 
prazo de validade de tal concurso foi suspenso, enquanto perdurarem os efeitos do 
Decreto Legislativo nº 6/2020. 

 

1.1.4. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA 
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 72/2009 (fonte: 
TRT23) 

No âmbito do TRT23, a convocação de magistrados para substituição de membros do 
Tribunal é disciplinada por meio de seu Regimento Interno (artigos 16 e 17). 

A substituição temporária ocorre nas hipóteses de vacância, férias, licenças e demais 
afastamentos de desembargador por prazo superior a 30 (trinta) dias. A escolha do juiz 
convocado é realizada pelo voto da maioria absoluta dos membros efetivos do 
Tribunal. A convocação não excederá a dois anos, podendo ser prorrogada uma única 
vez. O gozo de licença por período superior a 30 dias pelo Juiz Convocado faz cessar a 
convocação. 

Não será convocado o magistrado que: (a) tenha sofrido penalidade administrativa nos 
últimos dois anos; (b) esteja respondendo a processo administrativo; (c) tenha 
processos fora do prazo para prolação de sentença ou despacho, e (d) esteja afastado 
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por motivo de licença médica, licença capacitação ou para exercício de mandato 
associativo (RITRT, art. 16, § 6º). 

O Tribunal Regional apresentou a seguinte relação de juízes de primeiro grau 
convocados, em 2019 e 2020, em substituição a desembargadores: 

 

Período Nome do(a) Magistrado(a) Portaria / Resolução 
Adm. 

12.11 a 19.12.2018 DEIZIMAR MENDONÇA 
OLIVEIRA 

Port. TRT CORREG/GP N. 
687/2018 

12.11.2018 a 
02.02.2019 

ELEONORA ALVES LACERDA Port. TRT CORREG/GP N. 
672/2018 

04.02 a 04.04.2019 ADENIR ALVES DA SILVA 
CARRUESCO 

Port. TRT CORREG/GP N. 
019/2019 

09.04 a 10.05.2019 ADENIR ALVES DA SILVA 
CARRUESCO 

Port. TRT CORREG/GP N. 
193/2019 

18.03 a 11.06.2019 ELEONORA ALVES LACERDA Port. TRT CORREG/GP N. 
149/2019 

04.07 a 1º.10.2019 ROSANA MARIA DE BARROS 
CALDAS 

Port. TRT CORREG/GP N. 
379/2019 

02.10 a 30.12.2019 ROSANA MARIA DE BARROS 
CALDAS 

Port. TRT CORREG/GP N. 
622/2019 
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07.01 a 06.03.2020 ROSANA MARIA DE BARROS 
CALDAS 

Port.TRT CAM GP N. 
014/2020 

07.01 a 05.02.2020 

06.02 a 06.03.2020 

AGUIMAR MARTINS PEIXOTO 

  

Resolução Adm. N. 
306/2019 

09.03 a 07.04.2020 AGUIMAR MARTINS PEIXOTO 

  

Port. TRT CAM GP N. 
114/2020 

 

1.1.5. MUTIRÃO. FORÇA-TAREFA. CRITÉRIOS (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, é realizado mutirão ou força-tarefa em auxílio às Varas do 
Trabalho com acúmulo de serviço, conforme critérios estabelecidos no artigo 16 do 
Provimento SECOR 2/2017, cabendo à Corregedoria Regional decidir sobre a 
conveniência da realização do mutirão. 

 

1.1.6. VARAS DO TRABALHO INSTALADAS. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA 
JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT23) 

O TRT23 conta com 38 Varas do Trabalho, todas instaladas, distribuídas da seguinte 
forma: 9 VTs na capital do Estado de Mato Grosso (1ª VT a 9ª VT de Cuiabá) e 29 VTs 
no interior do Estado: VT de Água Boa; VT de Barra do Garças; VT de Colíder; VT de 
Diamantino; 1ª VT e 2ª VT de Lucas do Rio Verde; VT de Peixoto de Azevedo; 1ª VT, 2ª 
VT e 3ª VT de Rondonópolis; 1ª VT e 2ª VT de Tangará da Serra;  VT de Alto Araguaia; 
VT de Cáceres; VT de Confresa; VT de Jaciara, VT de Mirassol D’Oeste; VT de Pontes e 
Lacerda, 1ª VT e 2ª VT de Sinop; 1ª VT, 2ª VT e 3ª VT de Várzea Grande; VT de Alta 
Floresta; VT de Campo Novo do Parecis; VT de Juína; VT de Nova Mutum; VT de 
Primavera do Leste e VT de Sorriso. 

Todos os 141 (cento e quarenta e um) municípios do Estado do Mato Grosso estão 
abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho. 
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1.1.7. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E POR 
DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fonte: TRT23) 

Atualmente, a população do Estado do Mato Grosso gira em torno de 3.526.220 
habitantes. Em média, portanto, há 51.104 habitantes/juiz do trabalho e 440.777 
habitantes/desembargador do trabalho. 

 

1.1.8. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT nº 
63/2010 (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, a atividade Itinerante é disciplinada pela Consolidação Normativa 
de Provimentos da Corregedoria do TRT23 e pela Resolução Administrativa n.º 
233/2015. Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2018, 
realizaram atividades itinerantes as VTs de Água Boa, Juína e Primavera do Leste; em 
2019, as VTs de Água Boa, Juína e Primavera Leste; e, em 2020 (até 31/8), as VTs de 
Água Boa, Campo Novo do Parecis, Jaciara, Juína e Primavera do Leste. 

Para a realização das atividades itinerantes são utilizadas estruturas próprias e salas 
cedidas pelo Poder Público Estadual ou Municipal. 

No tocante aos resultados das atividades da Justiça Itinerante, no período de 2018 a 
2020 (até 31 de agosto), apurou-se que as Varas do Trabalho realizaram 56 
deslocamentos, 1.913 audiências e 959 conciliações, no montante de R$ 
11.255.853,57, conforme a seguinte discriminação:  

 

Anos Varas do 
Trabalho 

Total de 
deslocamentos 

Total 
de 
Audiên
cias 

Total de 
Conciliações 

Valores 
obtidos 
com as 

Conciliaçõ
es (R$) 

  

  

  

  

VT de 
Água 
Boa 

10 302 174 2.696.170,
81 

VT de 
Juína 

6 66 73 514.926.8
3 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª Região 
3211/2021 - Quarta-feira, 28 de Abril de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 6



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

7 

 

  

 2018 
VT de 

Primave
ra do 
Leste 

11 569 251 2.173.550,
10 

Total   27 937 498 5.384.647,
74 

  

  

  

 2019 

VT de 
Água 
Boa 

10 345 194 2.319.154,
36 

VT de 
Juína 

3 11 19 203.900,0
0 

VT de 
Primave

ra do 
Leste 

10 437 194 2.737.741,
80 

Total   23 793 407 5.260.796,
16 

  

  

  

  

  

 2020 
(até 
31/8) 

VT de 
Água 
Boa 

2 37 16 195.300,0
0 

VT de 
Campo 

Novo do 
Parecis 

1 30 8 99.751,10 

VT de 
Jaciara 

1 26 8 172.123,3
8 
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VT de 
Juína 

0 0 0 0,00 

VT de 
Primave

ra do 
Leste 

2 90 22 143.235,1
9 

Total   6 183 54 610.409,6
7 

 

No sítio eletrônico do TRT23 consta o calendário da Justiça Itinerante dos anos 
anteriores. 

 

1.1.9. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT23) 

O TRT23 não conta com Postos Avançados. 

 

1.1.10. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT Nº 
225/2018 (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, o plantão judiciário foi disciplinado por meio da Resolução 
Administrativa nº 312/2019, destinando-se a apreciar as medidas judiciais urgentes 
que importem perecimento de direitos, conforme previsto na Resolução do CNJ nº 
071/2009. 

Nos dias úteis, o plantão judiciário é cumprido por todos os magistrados do tribunal, 
exceto os afastados da jurisdição, das 14h30 às 17h30, e, nos dias em que não há 
expediente forense normal, é executado pelos magistrados designados para a escala, 
por meio de rodízio, das 7h30min às 17h30min, em regime de sobreaviso. Em caso de 
urgência devidamente justificada, o atendimento em regime de plantão poderá ser 
prestado além desses horários. 

Compete ao Presidente do Tribunal organizar a escala de plantão dos 
desembargadores, com o auxílio da Coordenadoria de Atendimento ao Magistrado. A 
escala de Juízes de 1º grau e de servidores, por sua vez, é planejada pela 
Coordenadoria de Atendimento ao Magistrado em conjunto com o Gabinete do Juiz 
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Auxiliar da Presidência. Em ambos os casos, a Portaria de designação é assinada pelo 
Presidente do Tribunal. 

Quanto à divulgação dos nomes dos plantonistas e telefones do serviço de plantão, o 
TRT23 realiza com antecedência razoável no sítio eletrônico do Tribunal e mediante 
publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, a partir do 5º dia antecedente 
ao plantão. A propósito, a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
constatou a disponibilização, no sítio eletrônico do TRT23, das escalas de plantão 
relativas aos meses de janeiro/2020 a novembro/2020 (1º e 2º graus). 

Durante o recesso forense, o plantão judiciário no 2º grau é cumprido pelo Presidente 
ou Vice-Presidente do Tribunal. 

 

1.1.11. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT23) 

Por meio do Provimento nº 4/2019, alterado pelo Provimento nº 10/2020, o TRT23 
disciplinou o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados 
definitivamente, concretizando a implantação do “Projeto Garimpo” instituído pelo 
Ato Conjunto CSJT.GP. CGJT nº 1/2019. 

Na linha do Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT nº 1/2019, o TRT23 fixou como valor ínfimo, 
para regularização de eventuais saldos em processos arquivados definitivamente, a 
quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), bem como autorizou as Varas do 
Trabalho a recolherem esses valores para a União, por meio de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (DARF), sob o código 3981 – produtos de depósitos 
abandonados. 

De acordo com a informação prestada pelo TRT23, o Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. 
Ivan José Tessaro, por meio da Portaria TRT SGP GP n. 27/2020, foi designado 
Coordenador do Projeto Garimpo. 

 

1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
1.2.1. ORGANOGRAMA (fonte: sítio do TRT23) 

Organograma do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (detalhado em nível de 
CJ), conforme Resolução Administrativa n. 266/2019: 
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O TRT23 conta com um Regulamento Geral de Secretaria, aprovado pela Resolução 
Administrativa nº 175/2017, que entrou em vigor em 21/08/2017, e foi substituída 
pela Resolução Administrativa n. 120/2020, publicada no dia 30/10/2020, segundo 
informações complementares do questionário. 

 

1.2.2. QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS, ESTAGIÁRIOS, MENORES APRENDIZES 
E EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS (fonte: TRT23 e e-Gestão)  

Cargos Existentes Vagos 

Analista Judiciário 382 17 

Técnico Judiciário 445 23 

Auxiliar Judiciário 10 2 

TOTAL 837 42 
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Descrição Quantitativo 

Cargos Efetivos 837 

Cargos efetivos vagos 42 

Servidores cedidos ou removidos para outros órgãos 32 

Servidores cedidos de outros órgãos 0 

Servidores licenciados – Atividade Política 0 

Servidores removidos de outros órgãos 11 

Servidores em lotação provisória 2 

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão 0 

Total de servidores em efetividade (força de trabalho) 815 

Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias 
federais 

39 

Servidores em exercício no Tribunal (2º Grau) 337 

Servidores em exercício nas Varas do Trabalho (1º Grau) 478 

Estagiários 48 

Menores aprendizes 0 
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Prestadores de serviços (terceirizados) 132 

TABELA CNJ 

 

Cargos 
Efetivo

s 

Sem 
víncul

o 

Requisitado
s 

Terceirizado
s 

Estagiários Tota
l 

837 0 39 132 48 105
6 

O TRT23 esclareceu que 39 servidores que compõem a sua força de trabalho são 
requisitados: 31 são servidores públicos municipais, 7 são servidores públicos 
estaduais e 1 é servidor público federal. Salientou, igualmente, que 24 deles 
encontram-se lotados em Varas do Trabalho. 

No tocante à existência de concurso público em andamento, o TRT 23 informou que o 
prazo de validade do concurso público para o provimento dos cargos de Analista 
Judiciário e Técnico Judiciário foi suspenso, tendo em vista a Recomendação nº 
64/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 

 Quanto à existência de Projeto de Lei, consta do relatório estatístico elaborado pela 
CEST/TST que está em andamento o PL 2746/2015, relativo à criação de 1 cargo de 
Desembargador do Trabalho e de 1 cargo em Comissão CJ-3. Atualmente, o referido PL 
aguarda designação de Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT).    

 

1.2.3. LOTAÇÃO NA ÁREA MEIO (APOIO ADMINISTRATIVO) E NA ÁREA FIM (APOIO 
JUDICIÁRIO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010 (fonte: TRT23) 

Descrição Quantidade Percentual 

Servidores lotados na área fim – apoio judiciário 
(1º e 2º graus) 

599 73,5%% 
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Servidores lotados na área meio – apoio 
administrativo (1º e 2º graus) 

216 26,5% 

Servidores em atividade no Tribunal (1º e 2º graus) 815 100% 

 

1.2.4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE 
JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 219/2016 (fonte TRT23) 

O TRT23 informou que, no primeiro grau de jurisdição, estão lotados 478 servidores, 
enquanto que, no segundo grau, encontram-se lotados 337 servidores. 

 

1.2.5. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou a existência de 87 cargos em comissão (2 CJ-4 + 58 CJ-3 + 10 CJ-2 + 
17 CJ-1) e 423 funções comissionadas (207 FC-5 + 106 FC-4 + 54 FC-3 + 28 FC-2 + 28 FC-
1), totalizando 510 cargos/funções comissionadas, distribuídos entre as Varas do 
Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. 

 

1.2.6. SERVIDORES LOTADOS NAS VARAS DO TRABALHO (fonte: TRT23) 

De acordo com as informações prestadas pelo TRT23, 337 servidores estão lotados nas 
Varas do Trabalho. 

 

1.2.7. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS. 
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou que, atualmente, conta com 52 cargos de Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, assim distribuídos: 

Oficiais de Justiça – Lotação Quantidade 

FORO DE LUCAS DO RIO VERDE 2 

FORO DE RONDONÓPOLIS 4 
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FORO DE SINOP 3 

FORO DE TANGARÁ DA SERRA 3 

FORO DE VÁRZEA GRANDE 6 

SECRETARIA DE APOIO À ATIVIDADE JURISDICIONAL 16 

VT DE ALTO ARAGUAIA 1 

VT DE ALTA FLORESTA 1 

VT DE ÁGUA BOA 1 

VT DE BARRA DO GARÇAS 2 

VT DE CÁCERES 1 

VT DE CAMPO NOVO DO PARECIS 1 

VT DE COLÍDER 1 

VT DE DIAMANTINO 1 

VT DE JACIARA 1 

VT DE JUINA 1 

VT DE MIRASSOL D’OESTE 1 
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VT DE NOVA MUTUM 1 

VT DE PEIXOTO DE AZEVEDO 1 

VT DE PONTES E LACERDA 1 

VT DE PRIMAVERA DO LESTE 2 

VT DE SORRISO 1 

Total 52 

 

1.2.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD 
HOC - RESOLUÇÃO CSJT Nº 99/2012 (fonte: TRT23) 

Atualmente, não há servidores exercendo a função de execução de mandados ad hoc 
no âmbito do TRT23. 

 

1.2.9. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 151/2015 E RESOLUÇÃO CNJ N.º 
227/2016 COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 298/2019  (fonte: TRT23) 

O TRT23, por meio da Resolução Administrativa nº 200/2014, alterada pela Resolução 
Administrativa n. 190/2016, regulamentou a modalidade de teletrabalho no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. 

De acordo com essa resolução administrativa, a quantidade de servidores em 
teletrabalho, por unidade, observará a seguinte limitação: (a) na Secretaria de 
Contadoria, até 70% da respectiva lotação; (b) na Coordenadoria de Assistência ao 
Magistrado, até 30% dos servidores da área de apoio administrativo, e sem limitação 
na área de apoio judicial, onde estão lotados os assistentes dos juízes substitutos sem 
lotação fixa; (c) nas Varas do Trabalho, até 50% da respectiva lotação, observando-se o 
não comprometimento do atendimento ao público, bem como as vedações para 
aqueles que estiverem no exercício das seguintes funções comissionadas: direção de 
secretaria, assistente de diretor de secretaria e secretário de audiência; (d) nos 
Gabinetes de Desembargadores, até 70% da respectiva lotação; e (f) nas demais áreas 
não especificadas acima, até 30% da respectiva lotação. 
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A estipulação de metas de desempenho (diárias, semanais e/ou mensais) no âmbito da 
unidade, alinhadas ao Plano Estratégico da instituição, e a elaboração de plano de 
trabalho individualizado para cada servidor são requisitos para início do teletrabalho. 

Quanto à meta de desempenho estipulada para os servidores em regime de 
teletrabalho, o TRT23 estipula cota superior à dos servidores que executam mesma 
atividade nas dependências do Tribunal Regional. 

Atualmente, no âmbito do TRT23, 170 servidores se encontram em regime de 
teletrabalho, conforme a seguinte tabela: 

Lotação Quantidade 

1ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 1 

1ª VARA DO TRABALHO DE LUCAS DO RIO VERDE 3 

1ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS 3 

1ª VARA DO TRABALHO DE SINOP 4 

1ª VARA DO TRABALHO DE TANGARÁ DA SERRA 2 

1ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 5 

2ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 3 

2ª VARA DO TRABALHO DE LUCAS DO RIO VERDE 3 

2ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS 2 

2ª VARA DO TRABALHO DE SINOP 4 
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2ª VARA DO TRABALHO DE TANGARÁ DA SERRA 1 

2ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 5 

3ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 2 

3ª VARA DO TRABALHO DE RONDONÓPOLIS 3 

3ª VARA DO TRABALHO DE VÁRZEA GRANDE 4 

4ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 3 

5ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 2 

6ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 4 

8ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 3 

9ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 1 

ASSESSORIA DE RECURSO DE REVISTA 1 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA AO MAGISTRADO 12 

COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1 

DIRETORIA-GERAL 1 

GABINETE DA DESEMBARGADORA ELINEY BEZERRA 
VELOSO 

3 
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GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA BEATRIZ 
THEODORO 

3 

GABINETE DE JUIZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA 1 

GABINETE DO DESEMBARGADOR BRUNO WEILER 1 

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO CARLOS 5 

GABINETE DO DESEMBARGADOR NICANOR FAVERO FILHO 2 

GABINETE DO DESEMBARGADOR PAULO R R 
BARRIONUEVO 

5 

GABINETE DO DESEMBARGADOR ROBERTO BENATAR 3 

GABINETE DO DESEMBARGADOR TARCÍSIO VALENTE 5 

SECRETARIA DE APOIO À ATIVIDADE JURISDICIONAL 1 

SECRETARIA DE CONTADORIA 21 

SECRETARIA DE GERENCIAMENTO HUMANO 1 

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES 

2 
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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 3 

SECRETARIA JURÍDICA 1 

VARA DO TRABALHO DE ÁGUA BOA 3 

VARA DO TRABALHO DE ALTA FLORESTA 1 

VARA DO TRABALHO DE ALTO ARAGUAIA 1 

VARA DO TRABALHO DE BARRA DO GARÇAS 3 

VARA DO TRABALHO DE CÁCERES 1 

VARA DO TRABALHO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 2 

VARA DO TRABALHO DE COLÍDER 1 

VARA DO TRABALHO DE CONFRESA 2 

VARA DO TRABALHO DE DIAMANTINO 2 

VARA DO TRABALHO DE JACIARA 2 

VARA DO TRABALHO DE JUINA 2 

VARA DO TRABALHO DE MIRASSOL D'OESTE 3 

VARA DO TRABALHO DE NOVA MUTUM 6 
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VARA DO TRABALHO DE PEIXOTO DE AZEVEDO 1 

VARA DO TRABALHO DE PONTES E LACERDA 1 

VARA DO TRABALHO DE PRIMAVERA DO LESTE 4 

VARA DO TRABALHO DE SORRISO 5 

Total 170 

No que concerne à Comissão de Gestão do Teletrabalho, prevista no art. 19 da 
Resolução CSJT n. 151/2015, compõe-se dos seguintes membros, designados pela 
Portaria n.º 20/2020/SGP: (a) Juiz do Trabalho Ediandro Martins (Coordenador); (b) 
Sérgio Odilon Ferraz, representante das unidades participantes do teletrabalho (Vice-
Coordenador); (c) Lilian Bolonheis Garcia, servidora lotada na unidade de saúde; 
Marcos Daniel Martins Rocha, servidor lotado na área de gestão de pessoas; e Rodrigo 
Ferreira de Carvalho, representante sindical. 

 

1.2.10. ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES NO TRIBUNAL (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou os seguintes percentuais de rotatividade de servidores: (a) Varas do 
Trabalho: 6,38%, (b) Gabinetes de desembargadores: 1,55%, e (c) demais unidades: 
6,03%. 

 

1.2.11. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 194/2014 
(fonte: TRT23) 

Por meio da Resolução Administrativa n. 017/2018, o TRT23 instituiu o Comitê Gestor 
Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição, competindo a esse Comitê: (a) fomentar, coordenar e 
implementar os programas, projetos e ações vinculadas à Política, (b) atuar na 
interlocução com o CNJ, e as instituições parceiras, compartilhando iniciativas, 
dificuldades, aprendizados e resultados, (c) interagir permanentemente com o Gestor 
de metas e representante do Tribunal na Rede de Governança Colaborativa do Poder 
Judiciário, (d) promover reuniões, encontros e eventos para o desenvolvimento dos 
trabalhos, (e) monitorar, avaliar e divulgar os resultados alcançados, (f) auxiliar na 
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captação das necessidades ou demandas orçamentárias junto às unidades judiciárias, 
(g) auxiliar na definição das prioridades, de modo a alinhá-las às possibilidades 
orçamentárias e ao planejamento estratégico institucional; (h) acompanhar a 
elaboração da proposta orçamentária, (i) monitorar a execução do orçamento, 
notadamente por meio do acompanhamento de projetos, iniciativas e contratações e 
(j) exercer outras atribuições a que esteja obrigado por força de normatizações do 
Conselho Nacional de Justiça. 

De acordo com a Portaria TRT SGP GP n. 64/2020, integram atualmente o Comitê 
Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição: Juiz do Trabalho Aguinaldo Locatelli; Juiz do Trabalho Ediandro Martins; Juiz 
do Trabalho Muller da Silva Pereira; Juíza do Trabalho Paula Cabral de Cerqueira 
Freitas, além dos servidores Ana Auxiliadora Soares; Fernando Siqueira Pinto Filho; 
Manaira Yamamura Rios; e Ricardo Vanderlei Silva Filho. 

 

1.2.12. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS 
(CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016 (fonte: TRT23) 

O cadastramento eletrônico de peritos, tradutores e intérpretes, no âmbito do TRT23, 
encontra-se disciplinado na Resolução Administrativa n.º 208/2016. 

Salientou o Tribunal Regional que, em 16/9/2020, após a instituição do Sistema 
Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT, pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (Resolução CSJT nº 247/2019, alterada pelas Resoluções CSJT nº 256/2020 e 
270/2020), publicou o Edital de Credenciamento de Peritos, Tradutores e Intérpretes 
nº 03/2020, destinado ao cadastramento desses profissionais para a prestação de 
serviços periciais nos processos judiciais. 

 

1.2.13. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E 
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ N.º 207/2015 (fonte: TRT23)  

O TRT23 informou que existe na sua estrutura administrativa uma Unidade de Saúde 
voltada ao desenvolvimento e execução interna das políticas e ações relativas ao bem-
estar físico, mental e social de magistrados e servidores. 

Salientou que, em 2019, essa Unidade de Saúde concretizou o Programa Florescer, que 
se destina ao desenvolvimento de uma cultura institucional centrada no bem-estar das 
pessoas, com foco no engajamento e desempenho organizacional. 

Informou, também, que esse Programa utiliza a metodologia do Sistema FIB-
Feliciência, desenvolvida com base no conceito butanês de Felicidade Interna Bruta 
(FIB). Dentre as ações desenvolvidas no âmbito do Programa Florescer, destacou as 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª Região 
3211/2021 - Quarta-feira, 28 de Abril de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 21



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

22 

 

seguintes: (a) Pausa Legal: Programa que tem por objetivo fomentar a realização de 
breves interrupções durante a jornada de trabalho; (b) Projeto Cantoria: Visita do coral 
do TRT23 às unidades do Tribunal durante o expediente; (c) TRT Sorriso: Programa de 
profilaxia odontológica disponibilizado aos magistrados e servidores no mês de seu 
aniversário; (d) Clube da Leitura: Campanha desenvolvida no TRT Notícias, informativo 
eletrônico diário do TRT23, com indicações de livros feitas por magistrados e 
servidores, com o propósito de unir os apaixonados por livros e dar dicas de 
publicações; (e) Oficinas PositivaMente: criada para estimular a cultura do bem-estar 
na instituição; (f) Em Dia com a Ergonomia: Sequência de vídeos gravados pela 
fisioterapeuta ensinando as pessoas a ajustarem ergonomicamente seus postos de 
trabalho; (g) Blitz Postural: Visita anual da fisioterapeuta a todas as unidades do 
Tribunal; (h) Gestão por Competências: Programa que tem por finalidade promover o 
desenvolvimento profissional e humano alinhado aos objetivos estratégicos 
institucionais, como base de toda política de gestão de pessoas; (i) Parceria com o 
projeto “Livro que Livra”: projeto de doação de livros para formação de bibliotecas nas 
unidades prisionais do estado, a fim de possibilitar a remição de pena por meio da 
leitura; (j) Feirinha Sustentável do TRT; (h)   Pesquisa de saúde em tempos de 
pandemia e (i) Pesquisa para orientar o processo de retomada dos trabalhos 
presenciais.  

 

1.2.14. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS – RESOLUÇÃO CNJ Nº 
240/2016 (fonte: TRT23)  

Segundo informações prestadas pelo TRT23, o Comitê Gestor Regional Local de Gestão 
de Pessoas foi instituído por meio da Resolução Administrativa nº 317/2016. 

 

1.2.15. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 192/2014 (fonte: TRT23) 

O TRT23 asseverou que as ações de formação e aperfeiçoamento de seus servidores 
obedecem às diretrizes traçadas na Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
dos Servidores do Poder Judiciário (Resolução CNJ n.º 192/2014). 

 

1.2.16. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO 
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT23) 

O Tribunal Regional informou que os servidores que desempenham cargos e funções 
de natureza gerencial participam obrigatoriedade das ações educativas do Programa 
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de Desenvolvimento Gerencial - PDG, nos termos da Resolução Administrativa n. 
103/2020, sendo necessário o cômputo de, no mínimo, 30 horas a cada dois anos.  

 

1.2.17. SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
INSTAURADOS EM FACE DE SERVIDORES NO BIÊNIO 2018/2020 (fonte: TRT23)  

O TRT23 esclareceu que, no período de 2018 a 2020 (até 31/8), foram instaurados 6 
(seis) Processos Administrativos Disciplinares contra servidores do Tribunal, conforme 
o seguinte quadro: 

Nº do Processo Data de 
Instauração 

Decisão Andamento Atual 

5626/2018 14/6/2018 Pena de 
advertência 

Arquivado 

3887/2020 19/6/2020 Pendente Concluso para 
decisão 

4974/2020 19/6/2020 Pendente Instrução 

5478/2020 9/7/2020 Pendente Instrução 

5473/2020 9/7/2020 Pendente Defesa prévia 

6214/2020 1/8/2020 Pendente Instrução 

 

1.2.18. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 
(fonte: TRT23) 

O TRT23 dispõe, atualmente, além da estrutura do complexo-sede, de 25 prédios que 
abrigam as 29 Varas do Trabalho localizadas no interior do Estado do Mato Grosso, 
todos próprios. 
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1.2.19. OUVIDORIA (fonte: TRT23) 

A Ouvidoria do TRT23 foi instituída por meio da Resolução Administrativa n.º 
177/2003, com as alterações introduzidas pela Resolução Administrativa n. 125/2010. 

A Resolução Administrativa n. 003/2014, por sua vez, estabeleceu nova estrutura para 
a Ouvidoria e atribuiu a esse órgão as seguintes competências: (a) tomar providências 
junto às diversas unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em face das 
reclamações, informações e sugestões dos cidadãos com relação ao Judiciário 
Trabalhista, identificando as causas e buscando soluções que atendam as expectativas 
da sociedade por uma justiça mais efetiva, possibilitando o aperfeiçoamento dos 
serviços jurisdicionais; (b) encaminhar reclamações ou denúncias às unidades 
competentes para instauração de sindicância, inquérito administrativo e auditoria, 
quando cabível; (c) recomendar a anulação ou correção de atos contrários às regras da 
boa administração, representando, quando necessário, aos órgãos superiores 
competentes do TRT da 23ª Região; (d) garantir, a tantos quantos procurarem a 
Ouvidoria, informação acerca das providências adotadas a partir de sua intervenção e 
dos resultados alcançados; (e) garantir a todos os usuários caráter de discrição e de 
fidedignidade ao que lhe for transmitido; (f) sugerir medidas de aprimoramento da 
prestação dos serviços jurisdicionais com base nas reclamações, denúncias e sugestões 
recebidas, visando garantir que os problemas detectados não se tornem objeto de 
repetições contínuas; (g) criar processo permanente de divulgação do serviço da 
Ouvidoria junto ao público, para conhecimento, utilização continuada e ciência dos 
resultados alcançados; (h) organizar e manter atualizado arquivo da documentação 
relativa às denúncias, queixas, reclamações e sugestões recebidas; (i) desenvolver 
outras atividades correlatas; (j) apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos, 
mensalmente, acerca das manifestações recebidas e providências adotadas; e (l) 
encaminhar ao Presidente do Tribunal, mensalmente, relatório das atividades 
desenvolvidas pela Ouvidoria. 

O Ouvidor e seu substituto são escolhidos pelo Tribunal Pleno, dentre os 
desembargadores integrantes do Tribunal, para um mandato de 2 anos. 

Atualmente, o Desembargador Tarcísio Régis Valente é o Ouvidor Regional e a 
Desembargadora Eliney Bezerra Veloso a Vice-Ouvidora. 

Os canais de acesso à Ouvidoria são a correspondência, telefone, e-mail e formulário 
eletrônico. 

Segundo informações prestadas pelo TRT23, em 2018, 2019 e 2020 (até 31/8), a 
Ouvidoria recebeu 3.346 manifestações, que assim foram classificadas: 
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  2018 2019 2020 

Denúncias 60 20 24 

Pedidos de Informação 880 972 856 

Sugestões 307 32 20 

Elogios a unidades 15 5 8 

Elogios a magistrados 0 9 2 

Elogios a servidores 16 28 14 

Acesso à informação 27 35 16 

Total 1.305 1.101 940 

O Tribunal Regional esclareceu, igualmente, que são divulgados na página da Ouvidoria 
na internet relatórios contendo os dados estatísticos das manifestações recebidas e o 
registro das providências adotadas. Ressaltou que, além disso, os referidos relatórios 
são enviados às principais unidades gestoras do Tribunal. 

 

1.2.20. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO CNJ N.º 
85/2009 (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, a Coordenadoria de Comunicação Social subordina-se à 
Secretaria Geral da Presidência, competindo-lhe: (a) coordenar a gestão da política de 
comunicação organizacional; (b) comunicar ao público de relacionamento a estratégia 
institucional de forma efetiva e integrada;  (d) registrar os acontecimentos do Tribunal, 
produzir notícias e  assessorar os meios de comunicação na produção de conteúdo 
relativos à Instituição, bem como produzir conteúdos informativos audiovisuais para o  
Tribunal e emissoras de Rádio e de TV parceiras, além das redes  sociais; (e) realizar a 
gravação e a transmissão de eventos e sessões de  julgamento; (f) gerenciar a Rádio 
TRT FM 104.3, produzir programa de TV e  administrar o sistema de TV interna dos 
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fóruns; (g) criar campanhas  institucionais do Tribunal; e (h) Gerir o programa de 
identidade visual e  acompanhar o fluxo de comunicação institucional. 

 

1.2.21. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ N.º 201/2015 (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, a Seção de Gestão Socioambiental foi instituída pela Resolução 
Administrativa n.º 190/2015, com as seguintes atribuições: (a) fomentar ações que 
estimulam o uso e consumo sustentável de bens e serviços, bem como o 
aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público, visando combater o 
desperdício e promovendo o consumo consciente; (b) implantar medidas que visem a 
redução do impacto negativo das atividades do órgão no meio ambiente com a 
adequada separação e destinação final dos resíduos gerados; (c) incentivar e auxiliar as 
unidades demandantes na inclusão de critérios de sustentabilidade nos processos de 
aquisição de bens e contratação de serviços; (d) estimular de forma contínua o 
consumo consciente e a responsabilidade socioambiental no âmbito da instituição, por 
meio de campanhas e outras iniciativas e (e) auxiliar a Escola Judicial na capacitação de 
magistrados e servidores em temas relacionados à gestão socioambiental, por meio de 
cursos e palestras. 

A unidade de Gestão Socioambiental também atua nos seguintes eixos da área social: 
(a) envolvimento e desenvolvimento da comunidade; (b) trabalho Infantil;  (c) trabalho 
Seguro; (d) desfazimento de bens. 

No tocante ao Plano de Logística Sustentável, foi instituído por meio da Resolução 
Administrativa nº 258/2016. O Plano Logístico Sustentável de 2020 foi aprovado por 
intermédio da Resolução Administrativa nº 071/2020. 

O objetivo geral do Plano de Logística Sustentável é prestar um serviço público de 
qualidade, com eficiência e eficácia no gasto dos recursos públicos e redução dos 
impactos ambientais causados pelas atividades do Tribunal. Seus objetivos específicos 
são: (a) consumir recursos naturais, materiais e serviços de forma consciente e 
eficiente; (b) incluir, de forma constante e progressiva, critérios de sustentabilidade 
nas aquisições e contratações realizadas pelo TRT da 23ª Região; (c) descartar, de 
forma ambientalmente correta, os resíduos e rejeitos produzidos pela instituição; (d) 
promover a conscientização e a sensibilização do público interno e externo no tocante 
à cultura da sustentabilidade; (e) capacitar o público interno para a adoção de novos 
hábitos e formas de gestão no ambiente de trabalho, voltados para a promoção do 
bem-estar social e da preservação ambiental; e (f) contribuir para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados na Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
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1.2.22. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 86/2009 
(fonte: TRT23) 

Segundo informações prestadas pelo TRT23, a Secretaria de Auditoria e Controle 
Interno está vinculada à Presidência, subordinando-se diretamente à Corte do Tribunal 
Regional, conforme organograma disponível no sítio eletrônico. 

 

1.2.23. UNIDADE DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (fonte: TRT23) 

A Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal funciona das 7h30 às 14h30, para 
atendimento interno e externo. Os servidores lotados nessa unidade cumprem jornada 
de trabalho diária de 7 horas ininterruptas. 

 

1.2.24. UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT23) 

A Secretaria de Desenvolvimento Humano funciona das 7h30 às 14h30, para 
atendimento aos públicos interno e externo. Os servidores lotados nessa Unidade 
cumprem jornada de trabalho diária de 7 horas ininterruptas. Há metas a serem 
cumpridas por todos os servidores. Há servidores em regime de teletrabalho, para os 
quais as metas são superiores a dos servidores em regime presencial. O controle do 
cumprimento das metas é realizado pela chefia. 

 

1.2.25. UNIDADE DE LOGÍSTICA (fonte: TRT23) 

A Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Transporte, para o atendimento ao público 
interno, funciona das 6h às 19h. Para atendimento ao público externo, o horário de 
funcionamento é das 7h30 às 14h30. Os servidores lotados nessa Unidade cumprem 
jornada de trabalho diária de 7 horas ininterruptas. Há metas a serem cumpridas por 
todos os servidores. Na Unidade não há servidores em regime de teletrabalho. O 
controle do cumprimento das metas é realizado pela chefia. 

 

1.3. SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 
(fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, a Comissão Permanente de Segurança foi instituída pela 
Resolução Administrativa nº 280/2014. Atualmente, a aludida Comissão é composta 
pelos seguintes membros: Desembargador do Trabalho Tarcísio Régis Valente 
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(Presidente), Juiz do Trabalho Ediandro Martins (Vice-Presidente), Juiz do Trabalho 
William Guilherme Correa Ribeiro (representante da AMATRA), Juiz do Trabalho 
Aguinaldo Locatelli (Suplente), Willians Barreto Kauffmann (Coordenador de segurança 
Institucional), Roberto Lara Monteiro da Silva (Suplente), Maria Estela Zanandrea 
Tiveron (Secretaria Geral da Presidência); Bruna Montresol Faversani (Suplente), Lívia 
Timm Rocha (Diretora Geral);  Leandro César Pereira Miranda (Suplente). 

De acordo com as informações prestadas pelo TRT23, a Comissão Permanente de 
Segurança reúne-se semestralmente, ou sempre que necessário. 

A última reunião da Comissão Permanente de Segurança foi realizada em  
outubro/2020. 

 

1.3.2. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE JUÍZES EM 
SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. VEÍCULOS BLINDADOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 
291/2019 (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou que o Plano de Proteção de Magistrados em Situação de Risco foi 
instituído pela Resolução Administrativa n. 200/2015. 

Salientou, ainda, que não dispõe de veículo blindado para a segurança de juízes. 

 

1.3.3. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou que não instituiu o Núcleo de Inteligência. 

Salientou, entretanto, que a criação dessa unidade ocorrerá com a revisão da 
Resolução Administrativa n. 200/2015, cuja minuta já foi aprovada pela Presidência do 
Tribunal. 

 

1.3.4. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E 
POLICIAMENTO NAS SALAS DE AUDIÊNCIA E ÁREAS ADJACENTES (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou que dispõe de equipamentos de monitoramento eletrônico 
instalados nas áreas adjacentes, pórticos detectores de metais e catracas de acesso. 
Além disso, asseverou que no edifício-sede existem equipamentos raio-x. 

 

1.3.5. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ATUANTES. (fonte: TRT23) 

O TRT23 utiliza-se de policiais e bombeiros militares para atividades de segurança, nos 
moldes regulamentados pela Resolução CNJ nº 291/2019. 
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2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – 
E-GESTÃO 
2.1. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte: TRT23) 
O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça 
do Trabalho (e-Gestão) é administrado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
assessorada pelo Comitê Gestor Nacional. Os presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, devem instituir os Comitês Gestores Regionais para receberem as 
orientações do Comitê Gestor Nacional relativas às regras para a coleta e 
disponibilização das informações que serão repassadas aos respectivos Tribunais 
Regionais e Varas do Trabalho da Região. O Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão deve ser “coordenado, preferencialmente, por desembargador e deverá ter 
composição multidisciplinar, contando com, pelo menos, um juiz de 1º Grau e 
servidores afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de 
negócio judicial de 1º e 2º Graus”, conforme estabelecido no artigo 174, § 1º, da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. O Comitê 
Regional deverá reunir mensalmente para, entre outras ações, corrigir eventuais 
inconsistências nos dados remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, retratadas nos 
relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema e-
Gestão, e encaminhar ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva 
ata, conforme previsto no artigo 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  

O Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT23 foi criado pela Portaria TRT 
SGP GP n. 30/2018. Atualmente, é integrado por 2 (dois) Juízes do Trabalho (um dos 
quais o coordena) e servidores das áreas de tecnologia da informação, de estatística, 
de pessoal e de negócio judicial de primeiro e segundo graus, atendendo ao disposto 
no § 1º do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho.  

Compõem, atualmente, o Comitê Gestor do Tribunal Regional:  
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COMPOSIÇÃO QUALIFICAÇÃO 

Ivan José Tessaro 

(Coordenador) 

Juiz Auxiliar da Presidência 

Ângelo Henrique Peres Cestari  Magistrado de 1º grau 

Hugo Luis Barros Pinho Servidor afeito à área de tecnologia da 
informação 

Bruno de Souza Porto Servidor afeito à área de estatística 

Wanderson Sebastião de França Servidor afeito à área de pessoal 

Fernando Luiz Medeiros Servidor afeito à área de negócio judicial 
de 1º grau 

Marlon Carvalho de Sousa Rocha Servidor afeito à área de negócio judicial 
de 2º grau 

Fernando Ponciano Duarte Secretaria do Tribunal Pleno 

Vanessa Barboza Secretaria da Corregedoria 

Marcelo Massayuki Kobayashi Assessoria do Gabinete dos Juízes 
Auxiliares da Presidência 

Marjory Salles Soehn Lima Coordenadoria de Sistemas 
Informatizados 

Com relação ao §2º do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2018 a agosto de 2020, foram encontradas 
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10 atas das reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Tribunal Regional no 
sitio https://portal.trt23.jus.br/portal/pautas-e-atas-dos-comit%C3%AAs-e-
comiss%C3%B5es. Identificou-se que apenas em 2020 foi observada a orientação de 
realizar reunião mensalmente. 

 

2.2. PROCESSOS SUSPEITOS DE INCONSISTÊNCIAS 
2.2.1. PRIMEIRO GRAU (fonte: e-Gestão) 

a) pendentes de solução. O saldo de processos pendentes de solução é composto 
pelas seguintes situações: 1) Processos que aguardam a primeira sessão de audiência; 
2) Processos que já tiveram a primeira sessão de audiência e que aguardam o 
encerramento da instrução; e 3) Processos conclusos aguardando a prolação da 
sentença. Não existe previsão para que um processo conste simultaneamente em mais 
de um dos referidos itens. Partindo dessa premissa, não foi identificado nenhum 
processo pendente de solução em 31 de agosto de 2020 que conste em mais de um 
item. b) pendentes de execução. Os processos que estão pendentes de execução não 
podem estar pendentes em mais de um sistema de tramitação (Legado e PJe) nem em 
mais de uma Vara do Trabalho ao mesmo tempo. Igualmente, não podem ser 
classificados como pendentes de execução e em arquivo provisório simultaneamente. 
Partindo dessas premissas, não foi identificado nenhum processo pendente de 
execução em 31 de agosto de 2020 que conste em mais de um sistema ou situação ao 
mesmo tempo. c) pendentes de finalização. O saldo de processos pendentes de 
finalização é classificado por fase processual. Os processos que estão na fase de 
liquidação não podem figurar nas fases de conhecimento ou de execução. Do mesmo 
modo, processos em execução não são compatíveis com as fases de conhecimento e 
de liquidação, e vice-versa. Os processos também não podem estar pendentes em 
mais de um sistema de tramitação (Legado e PJe) e tampouco em mais de uma Vara do 
Trabalho ao mesmo tempo. Partindo dessas premissas, não foi identificado nenhum 
processo pendente de finalização em 31 de agosto de 2020 que conste em mais de 
uma fase ou sistema simultaneamente. 

2.2.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão) 

O saldo de processos pendentes de julgamento é composto pelos processos pendentes 
de autuação, pendentes de remessa ao MPT, no MPT - distribuídos e pendentes de 
distribuição -, pendentes de distribuição, pendentes de conclusão ao relator, com o 
relator, em diligência, com revisor, suspensos ou sobrestados, aguardando pauta, 
incluídos em pauta e em vista regimental. Não existe previsão para que um processo 
seja informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que conste 
simultaneamente em mais de um dos referidos itens. Partindo dessas premissas, em 
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31 de agosto de 2020, foi identificado 1 processo pendente de julgamento informado 
mais de uma vez no mesmo item e nenhum processo pendente de julgamento que 
constava em mais de um item. Inexiste, igualmente, previsão para que um processo 
seja informado em um dos itens de pendência e não seja informado no saldo de 
pendentes de julgamento. Nessa situação, foram identificados 15 processos pendentes 
de julgamento em 31 de agosto de 2020. Do mesmo modo, não existe previsão para 
que um processo seja informado no saldo de pendentes de julgamento sem que 
conste também em um dos itens de pendência. Nessa condição, foram identificados 
683 processos pendentes de julgamento em 31 de agosto de 2020. 

 

2.3. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT23) 
Nas informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 35-
41.2020.2.00.0500, há 13 processos distribuídos em regime de plantão no 1º grau e 80 
processos no 2º grau distribuídos em regime de plantão. 

 

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe (fonte: 
www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje e TRT23) 
O Tribunal Regional apresenta 100% de processos tramitando no Sistema PJe em 
31/08/2020. 

 

2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: e-
Gestão e TRT23) 
As Varas do Trabalho do Tribunal Regional possuem 11.418 processos pendentes de 
solução na fase de conhecimento que foram distribuídos nos anos de 2006 a 2020. 
Assim se constituía o saldo em 31/08/2020: 

ANO PROCESSOS   

2006 1 0,01% 

2011 5 0,04% 

2012 2 0,02% 
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2015 1 0,01% 

2016 18 0.16% 

2017 104 0,91% 

2018 179 1,57% 

2019 1.744 15,27% 

2020 9.3644 82,01% 

Total 11.418 100,00% 

Foram identificados 8 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento, 
distribuídos há mais de 5 anos, entre os exercícios de 2006 até 2015. De acordo com as 
informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 35-41.2020.2.00.0500 e 
respostas colhidas do regional, a cobrança dos autos com prazo extrapolado é 
realizada por meio do PJe certificando o prazo e encaminhando o processo aos 
gabinetes para deliberação. O artigo 62 da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho foi observado, uma vez que foram 
divulgados, no sítio do Tribunal Regional na internet, os processos aptos a julgamento 
em primeiro e segundo graus. (https://portal.trt23.jus.br/portal/processos-aptos-para-
julgamento-provimento-cgjt-n-4). 

 

2.6. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO – IGEST (fonte: e-Gestão) 
O Índice Nacional de Gestão do Desempenho da Justiça do Trabalho – IGEST, foi 
desenvolvido pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho com o objetivo de 
contribuir para o aprimoramento da gestão das Varas do Trabalho no País. Para tanto, 
apresenta um referencial numérico que sintetiza os seguintes mesoindicadores: 
Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho, 
adotados em consonância com os objetivos judiciários estabelecidos no Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020. De julho de 2019 a junho de 2020, o 
Tribunal Regional teve 36 Varas analisadas. Desse total, 10 Varas da Região estiveram 
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entre as 25% que tiveram os desempenhos mais satisfatórios no País, dentre elas: a 1ª 
VT de Lucas do Rio Verde (32º colocação), a 1ª VT de Rondonópolis (64º colocação), a 
1ª VT de Nova Mutum (145º colocação), a 1ª VT de Pontes e Lacerda (215º colocação), 
a 2ª VT de Rondonópolis (218º colocação) e a 1ª VT de Primavera do Leste (255º 
colocação). Apenas uma Vara do Trabalho da Região esteve entre as 25% com o 
desempenho mais insatisfatório, sendo ela a 1ª VT de Jaciara (1.392º colocação). 

 

2.7. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 211 DO CNJ (fonte: TRT23) 
O Tribunal Regional encaminha lista em PDF contendo o status do cumprimento da 
Resolução 211/CNJ. Merece destaque os dispositivos da ENTIC-JUD, que não foram 
cumpridos ou foram cumpridos apenas parcialmente: 

Dispositivo da 
ENTIC-JUD 

Descrição Observações 

Cap. III, Seção I - 
Art 9º 

Elaborar e aplicar política, 
gestão e processo de 
segurança da informação 

A política e a maioria dos 
processos foram elaborados e 
formalmente estabelecidos e 
sua aplicação e gestão estão 
sendo executadas parcialmente 
devido ao déficit na força de 
trabalho de TIC. Na última 
análise quantitativa da força de 
trabalho de TIC, realizada em 
agosto, de acordo com os 
critérios mínimos estabelecidos 
pela Resolução 211/2015 o 
déficit da força de trabalho de 
TIC é de 44 pessoas, sendo que 
deste total 21 representam o 
déficit de servidores do quadro 
efetivo. 
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Cap. III, Seção I - 
Art 10º - § 3º 

Definir processos para gestão 
dos ativos de infraestrutura 
tecnológica, notadamente no 
que tange à gerência e ao 
monitoramento, bem como ao 
registro e ao acompanhamento 
da localização de cada ativo 

O processo para gestão dos 
ativos de infraestrutura 
tecnológica, notadamente no 
que tange à gerência e ao 
monitoramento, bem como ao 
registro e ao acompanhamento 
da localização de cada ativo está 
definido e instituído 
formalmente, mas a sua 
execução ainda está sendo 
realizada parcialmente devido 
ao déficit na força de trabalho 
de TIC. Na última análise 
quantitativa da força de 
trabalho de TIC, realizada em 
agosto, de acordo com os 
critérios mínimos estabelecidos 
pela Resolução 211/2015 o 
déficit da força de trabalho de 
TIC é de 44 pessoas, sendo que 
deste total 21 representam o 
déficit de servidores do quadro 
efetivo. 

 

Cap. IV, Seção III 
- Art 24º - Item 
XII 

Garantir rede sem fio para a 
promoção dos serviços 
ofertados aos usuários e 
respeitando a política de 
segurança da informação de 
cada órgão, sempre que 
possível 

No final de 2019, a STIC 
apresentou ao Comitê de 
Governança de TI o Plano de 
Contratações de TI de 2020, que 
contemplava a aquisição de 
solução de WI-FI para todo o 
Tribunal e Varas do Trabalho. O 
Comitê deliberou pelo 
remanejamento deste recurso 
para a aquisição de storages 
para o PJe, conforme Ata da 4º 
Reunião do CGTI de 2019, 
realizada no dia 25/11/2019, e 
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que pode ser acessada através 
da url 
https://portal.trt23.jus.br/portal
/sites/portal/files/groups/cic/go
vernancatic/ata_cgti_25nov19.r
tf. 

Cap. III, Seção III 
- Art 14º 

Aplicar diretrizes estabelecidas 
na Política de Gestão de 
Pessoas da área de Tecnologia 
da Informação e Comunicação 

Art. 13. São diretrizes 
específicas para a gestão de 
pessoas na área de TIC: 

I-garantir que o quadro 
permanente de pessoas de TIC 
seja compatível com a demanda, 
adotando-se como critérios para 
fixar o quantitativo necessário, o 
número de usuários internos e 
externos de recursos de TIC, 
bem como o referencial mínimo 
estabelecido na Resolução CNJ 
n.º 211, de 14 de dezembro de 
2015 ou outra norma que a 
substitua; 

II-promover a fixação de 
recursos humanos na área de 
TIC e minimizar a rotatividade e 
evasão de pessoal efetivo; 

III-movimentar os servidores de 
TIC entre as unidades que 
compõem a área, levando-se em 
consideração as necessidades 
específicas, as atribuições do 
cargo e as competências 
individuais; 

IV-garantir que os servidores de 
TIC exerçam exclusivamente 
atividades da respectiva área, 
ressalvadas a nomeação para 
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cargo em comissão ou, 
excepcionalmente, designação 
para o exercício de função 
comissionada, mediante prévia 
autorização da Presidência e 
aprovação em processo seletivo, 
observados os normativos 
superiores; 

V-realizar análise de 
rotatividade de pessoal a cada 2 
(dois) anos, a fim de avaliar a 
efetividade das medidas 
adotadas na política voltada à 
área de TIC; 

VI-elaborar e implementar o 
“Plano Anual de Capacitação de 
TIC” para o desenvolvimento 
contínuo das competências 
necessárias à operacionalização 
da governança, da gestão e do 
uso da Tecnologia da 
Informação e Comunicação, 
voltados aos servidores da área 
de TIC; 

Parágrafo único. Caberá ao 
Comitê de Gestão de TI (CGesTI) 
elaborar e encaminhar à 
Secretaria de Gerenciamento 
Humano proposta de “Plano 
Anual de Capacitação de TIC”, 
submetendo-o, previamente, ao 
Comitê de Governança de TIC, 
para que, ao final, integre a 
proposta de Plano Anual de 
Capacitação do Tribunal. 

 

Cumprimento do Inciso I: Os 
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dados das análises quantitativa 
da força de trabalho de TIC 
realizadas em agosto de 2019 e 
agosto de 2020 indicam que 
houve um aumento expressivo 
no número de usuários externos 
de recursos de TIC no período e 
consequentemente um 
aumento no déficit da força de 
trabalho de TIC. Da análise dos 
dados conclui-se que esta 
diretriz ainda não está sendo 
cumprida. A apuração dos dados 
seguem os critérios 
estabelecidos na Resolução CNJ 
n.º 211, de 14 de dezembro de 
2015. O cumprimento desta 
diretriz extrapola, neste 
momento, a alçada do Tribunal 
haja vista que depende da 
aprovação de anteprojeto de lei 
para criação de cargos que já foi 
enviado pelo Tribunal, o que 
não se vislumbra possa ocorrer 
a curto e médio prazo. 

Cumprimento do Inciso II: Essa 
diretriz está sendo cumprida em 
grande parte. Desde a 
instituição da política houve 
diminuição de 01 dos servidor 
do quadro efetivo lotado na 
área de TIC no período. Essa 
diminuição contudo é 
decorrente da reestruturação 
administrativa promovida pela 
Resolução 266/2019. Após a 
reestruturação, os servidores do 
quadro efetivo de TIC lotados na 
Seção de Indicadores e 
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Estatísticas, vinculada ao 
Gabinete de Juiz Auxiliar da 
Presidência, deixaram de ser 
contabilizados na força de 
trabalho de TIC. No período, um 
servidor que não estava lotado 
na área de TIC foi removido para 
área de TIC. 

Cumprimento do Inciso III: Essa 
diretriz está sendo cumprida 
plenamente e foi adotada 
principalmente por ocasião da 
implementação das mudanças 
promovidas pela reestruturação 
administrativa promovida pela 
Resolução 266/2019. 

Cumprimento do Inciso IV: Essa 
diretriz está sendo cumprida 
plenamente haja vista que 
desde a instituição da política 
nenhum servidor foi removido 
da área de TIC. 

Cumprimento do Inciso V: O 
aferimento do cumprimento 
desta diretriz não se aplica neste 
momento, haja vista que o lapso 
temporal previsto para 
realização da análise de 
rotatividade de pessoal ainda 
não se cumpriu. 

Cumprimento do Inciso VI: Essa 
diretriz está sendo cumprida 
plenamente haja vista que no 
período em análise estava em 
vigor o Plano Anual de 
Capacitação de TIC 2019 e que 
atualmente está em vigor o 
Plano Anual de Capacitação de 
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TIC 2020. 

 

2.8. SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT23) 
Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT, o Tribunal Regional ainda  não implantou os módulos 
Certidões, Pesquisa Textual e SisconDJ, conforme se verifica na tabela abaixo. Quanto 
ao módulo eREC, apesar de instalado e apto para uso, não foi solicitada a sua 
atualização desde 2016. Todos os demais sistemas satélites estão implantados em 
produção e em utilização pelas unidades. 

 

Sistema Descrição Justificativa É utilizado no TRT? 

AUD4 Sistema para confecção e 
registro de ata de 

audiência 

Negocial Sim 

Certidões Sistema para emissão de 
certidões trabalhistas 

Negocial Não 

eREC Sistema para elaboração 
padronizada e envio de 

despacho de 
admissibilidade.  

Negocial Não 

(Instalado e apto para 
uso, entretanto desde 
2016 não solicitaram 
mais sua atualização) 
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Extrator 
eGestão 

Ferramenta para extração 
de dados do PJe para o e-

Gestão 

Gestão Sim 

GPREC Gestão de precatórios e de 
Requisição de Pequeno 

Valor 

Negocial Sim 

JTe Backend do aplicativo 
mobile JTe 

Técnica e 
Negocial 

Sim 

MNI Serviços de 
interoperabilidade 

Técnica Sim 

NUGEP Controle de processos 
judiciais que aguardam 

julgamentos de 
repercussão geral, casos 

repetitivos e de incidentes 
de assunção de 

competência 

Negocial Sim 

PJe-Calc Sistema de cálculo da JT 
para homologação de 

cálculos e registros das 
obrigações a pagar. Será 

de uso obrigatório a partir 
de 1º de janeiro de 2021 
conforme estabelecido 
pela Resolução CSJT Nº 

185/2017. 

Negocial Sim 
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PjeOffice Aplicativo de assinatura 
digital desenvolvido e 

mantido pelo CNJ 

Técnica Sim 

Pesquisa 
Textual 

Ferramenta de busca pelo 
conteúdo dos documentos 

do PJe 

Negocial Não 

(Está em fase de 
estudo para verificar 

viabilidade de 
habilitação) 

SIF2 Sistema de informações 
financeiras dos processos 
visando o atendimento à 

IN TST 36/2012, integrado 
tanto com o PJe quanto 

com as instituições 
financeiras. 

Negocial Sim 

SisconDJ Sistema de alvará 
eletrônico do Banco do 

Brasil 

Negocial Não 

(Em processo de 
implantação junto ao 

BB) 

Shodô Aplicativo de assinatura 
digital 

Técnica Sim 

 

2.9. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT23) 
2.9.1. FERRAMENTA UTILIZADA PARA AS VIDEOCONFERÊNCIAS  

O Tribunal Regional informou que dispõe de solução de videoconferência corporativa, 
utilizando solução integrada de colaboração GSuite baseada em computação em 
nuvem, contendo correio eletrônico, calendário, contatos, grupos de distribuição, chat, 
videoconferência, compartilhamento de tela, voz (call conference), formulários de 
pesquisa, tarefas, armazenamento, edição de arquivos e pastas de forma 
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colaborativa/compartilhada (suíte de escritório) e compatibilidade com dispositivos 
móveis e suporte técnico. 

 

2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS 
(fonte: TRT23) 
2.10.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC  

Há, no âmbito do Tribunal Regional, Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PETIC), publicado em 
https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/cic/governancatic/ra_216.p
df. O órgão está alinhado às diretrizes fixadas na Resolução n.º 211/2015 do CNJ, como 
pode ser visto nas páginas 1 e 2 da Resolução Administrativa n.º 216/2019 que 
acompanha a publicação do anexo, bem como na seção 2 Documentos de Referência, 
localizada na página 10 do documento PETIC. 

 

2.10.2. Documentos referentes à Governança, Gestão de TI e Adequação aos 
normativos 

Documento Link para acesso 

PEI – Plano Estratégico 
Institucional 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cge/plano_estrategico_institucional_-
_revisao_jan2020.rtf 

PETIC – Plano 
Estratégico de TIC 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/ra_216.pdf 

PDTIC – Plano Diretor de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/pdtic_2020-2021_v1.2.pdf 

Plano de contratações https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/pcstic_2020_v1_5.pdf 
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Catálogo de Serviços https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/catalogo_de_servicos_revisao_jun20
20.pdf 

Normativo que institui o 
Comitê de Governança 
de Tecnologia da 
Informação 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/ra_059_2016_-
_politica_de_governanca_de_ti.pdf 

Normativo que institui o 
Comitê Gestor de 
Tecnologia da 
Informação 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/ra_059_2016_-
_politica_de_governanca_de_ti.pdf 

Normativo que institui o 
Comitê Gestor de 
Segurança 

https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/port008-_consolidada.rtf 

Política de Segurança https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/group
s/cic/governancatic/ra_177_2019_psi.pdf 

Plano de Continuidade 
de Serviços essenciais de 
TIC 

portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/cic/go
vernancatic/009_-_portaria_-_trt_sgp_gp_n.074_2020_-
aprova_o_plano_de_continuidade_de_servicos_essenciai
s_de_tecnologia_da_informacao_e_comunicacao_pcsetic
_para_o_periodo_de_2020_a_2021-_tarjada_.pdf 

 

 

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020) – fonte: Sigest 
O Plano Estratégico da Justiça do Trabalho ciclo 2015-2020 visa fortalecer a 
importância deste segmento do Poder Judiciário como instrumento efetivo de justiça 
célere e comprometida com a paz nas relações de trabalho. Para isso, foram 
estabelecidos objetivos e metas estratégicos mensurados a partir de índices 
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estabelecidos. Mensalmente, as áreas de gestão estratégica dos Tribunais Regionais 
cadastram dados no Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho – Sigest para 
o monitoramento da estratégia, a partir das regras de negócio definidas no glossário 
anual. O acompanhamento do desempenho das Cortes Regionais permite a avaliação 
de ações para sua alteração ou aperfeiçoamento objetivando o alcance das metas e 
consequentemente, dos objetivos estratégicos. Os dados apresentados foram 
retirados dos Relatórios de Resultados 2018 e 2019, desenvolvidos pela Assessoria de 
Governança e Gestão Estratégica do CSJT. Em relação ao desempenho acumulado de 
janeiro a agosto de 2020, os resultados foram retirados do Sigest. 

 

3.1. META 4 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO 
NA 2ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional. 

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

A Meta 4 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho, junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), “Reduzir o tempo médio de duração do processo, – 2º grau”. 

2018: reduzir o tempo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2016. O alvo do 
TRT23 era obter prazo médio igual ou inferior a 120 dias, considerando a necessidade 
de diminuir em 4% o TMDP2 de 2016 (125 dias). O desempenho acumulado do ano foi 
de 136 dias, 11 dias acima do esperado. Meta não cumprida.  

2019: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para 
2019 foi calculada em 165 dias, redução de 9% do resultado de 2017 (181 dias). O 
TRT23 terminou o ano com prazo médio de 108 dias, 57 dias abaixo do previsto. Meta 
cumprida. 

2020: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2018. Para esse 
ano, a meta do TRT23 é obter TMDP2 igual ou inferior a 130 dias, redução de 4% do 
resultado de 2018 (136 dias). Em agosto de 2020, o resultado acumulado do TRT23 é 
de 111 dias, 19 dias abaixo da meta. Meta cumprida. 

 

3.2. META 5 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO 
NA 1ª INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional. 
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Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento - 1ª 
Instância (TMDP1c).  

A Meta 5 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho, junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), “Reduzir o tempo médio de duração do processo – 1º grau”. 

2018: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2016. O TRT23 
deveria obter tempo médio igual ou inferior a 139 dias, considerando a necessidade de 
diminuir em 2% o TMDP1c de 2016 (142 dias). O desempenho acumulado do ano foi 
de 199 dias, 57 dias acima da meta. Meta não cumprida. 

2019: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para 
2019 foi calculada em 162 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (166 dias). O 
TRT23 terminou o ano com prazo médio de 167 dias, 5 dias acima do valor previsto, 
mas abaixo da cláusula de barreira calculada em 229 dias. Meta cumprida. 

2020: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2018. Para esse 
ano, a meta do TRT23 é alcançar um TMDP1c igual ou inferior a 195 dias, redução de 
2% do resultado de 2018 (199 dias). Em agosto de 2020, o resultado acumulado do 
TRT23 foi de 137 dias, 58 dias abaixo da meta. Meta cumprida.  

 

3.3. META 6 - JULGAR QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE 
CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional. 

Indicador: Índice de Processos Julgados (IPJ).  

A Meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 1 do 
Poder Judiciário.  

2018: julgar pelo menos 92% da quantidade dos processos de conhecimento 
distribuídos no ano. No âmbito do TRT23, foram distribuídos, no primeiro e segundo 
graus, 36.893 casos novos e julgados 43.279 processos. O IPJ foi de 114%. Meta 
cumprida.  

2019: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente. Foram distribuídos 37.046 processos e julgados 41.256. O percentual 
de julgados foi de 111%. Meta cumprida.  

2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente. Até agosto, foram distribuídos 21.419 processos e julgados 18.510, 
ou seja, 2.909 processos abaixo do esperado. O percentual de processos julgados foi 
de 86,42%. Meta não cumprida. 
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3.4. META 7 - IDENTIFICAR E JULGAR OS PROCESSOS ANTIGOS 
DISTRIBUÍDOS, NOS 1º E 2º GRAUS 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional. 

Indicador: Índice de Processos Antigos (IPA).  

A Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 2 do 
Poder Judiciário.  

2018: identificar e julgar, até 31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos 
até 31/12/2016, nos 1º e 2º graus. Para cumprir a meta, o TRT23 deveria julgar 19.300 
processos dos 21.444 distribuídos até 31/12/2016 pendentes de julgamento. Até 
dezembro, foram julgados 21.048 processos, resultando em um IPA de 98%. Meta 
cumprida.  

2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos 
até 31/12/2017, nos 1º e 2º graus. O TRT23 continha 22.161 processos do universo da 
meta pendentes de julgamento. Desses, foram julgados 21.923, ou seja, 1.534 além da 
meta (20.389). O IPA do TRT23 foi de aproximadamente 99%. Meta cumprida.  

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos 
até 31/12/2018, nos 1º e 2º graus. Foram computados 14.728 processos enquadrados 
nos critérios da meta. Desses, foram julgados 14.485, até agosto de 2020, gerando um 
IPA de 98,35%. Meta cumprida. 

 

3.5. META 8 – IDENTIFICAR E JULGAR AS AÇÕES COLETIVAS 
DISTRIBUÍDAS NOS 1º E 2º GRAUS 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional. 

Indicador: Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ). A Meta 8 do Plano Estratégico da 
Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 6 do Poder Judiciário.  

3.5.1. Primeiro Grau 

2018: identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2015 no 1º grau. Identificou-se 96 ações coletivas, dentro dos critérios da meta, 
tendo julgado até dezembro 89 ações. O Tribunal Regional deveria ter julgado mais 6 
ações para cumprir a meta. O IACJ - 1º grau foi de 92,71%. Meta não cumprida.  
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2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2016 no 1º grau. O TRT23 contava com 155 ações coletivas distribuídas, tendo 
julgado 151, deixando uma ação pendente de julgamento para que alcançasse a meta. 
IACJ - 1º grau de 97,42%. Meta não cumprida.  

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2017 no 1º grau. No TRT23 foram identificadas 238 ações coletivas nos critérios 
da meta, das quais, até agosto de 2020, foram julgadas 227. O IACJ de 1º grau foi de 
95,38%. Meta cumprida. 

 

3.5.2. Segundo Grau 

2018: identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2016 no 2º grau. O TRT23 não apresentou ação coletiva distribuída até 
dezembro de 2016 pendente de julgamento.  IACJ - 2º grau de 100%. Meta cumprida. 
O TRT23 foi destaque no Relatório de Resultados (2019) como o melhor resultado da 
Justiça do Trabalho, ao lado de outros Tribunais. 

2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2017 no 2º grau. O TRT23 apresentou 3 ações dentro dos parâmetros da meta, 
julgando-as na totalidade. IACJ - 2º grau de 100%. Meta cumprida. O TRT23 foi 
destaque no Relatório de Resultados (2019) como o melhor resultado da Justiça do 
Trabalho, ao lado de outros Tribunais. 

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2018 no 2º grau. O TRT23 identificou 2 ações coletivas dentro dos critérios da 
meta e ambas já foram julgadas. IACJ - 2º grau: 100%. Meta cumprida. 

 

3.6. META 9 – AUMENTAR O ÍNDICE DE CONCILIAÇÃO NA FASE DE 
CONHECIMENTO 
Perspectiva Processos Internos: Estimular a conciliação e as soluções alternativas de 
conflitos. 

Indicador: Índice de Conciliação – Fase de Conhecimento (ICONc).  

A Meta 9 equivale à Meta Nacional 3 do Poder Judiciário.  

2018: aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação ao 
percentual do biênio 2013/2014, em 2 pontos percentuais. A meta do TRT23 era 
alcançar um índice de 55,03%. Durante o ano, foram solucionados 31.156 processos, 
sendo 13.548 por conciliação. O ICONc foi calculado em 43,49%. Meta não cumprida.  
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2019: manter o percentual do biênio 2016/2017 no Índice de Conciliação na Fase de 
Conhecimento. O TRT23 deveria manter o percentual de 53,38%. Foram solucionados 
28.425 processos dentro dos critérios da meta. Desses, foram conciliados 12.286, ou 
seja, faltaram 2.888 conciliações para cumprir a meta (15.173). O ICONc foi de 43,22%. 
Meta não cumprida. 

2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no Índice de Conciliação na 
Fase de Conhecimento. Para 2020, o TRT23 deve obter um índice de 49,39%. Até 
agosto, foram conciliados 5.241 processos dos 811.301 solucionados, o que resultou 
em um ICONc de 46,38%. Apesar do índice estar abaixo da meta individual, o resultado 
está acima da cláusula de barreira calculada para 2020 (45%). Dessa forma,  meta 
cumprida. 

 

3.7. META 10 - IDENTIFICAR E REDUZIR EM 2% O ACERVO DOS DEZ 
MAIORES LITIGANTES EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR 
Perspectiva Processos Internos: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes. 

Indicador: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA).  

A Meta 10 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 7 do 
Poder Judiciário.  

2018: O TRT23 possuía no início do ano 4.765 processos dos 10 maiores litigantes, 
sendo necessário julgar 2% (96) mais a quantidade distribuída no ano (7.618), ou seja, 
7.714 processos. O total de processos julgados no ano foi de 8.726. IRA: 127,69%. 
Meta cumprida.  

10 Maiores Litigantes para meta de 2018: (1) JBS S/A, (2) BRF S.A., (3) Estado de Mato 
Grosso, (4) SHB Comércio e indústria de alimentos S.A.; (5) Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, (6) Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, (7) Marfrig 
Global Foods S.A., (8) Caixa Econômica Federal - CEF, (9) Norsa Refrigerantes S.A., (10) 
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH. 

2019: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 3.608 processos. No 
ano, foram distribuídos 7.116. Portanto, o TRT23 deveria julgar 7.189 (73 + 7.116) 
processos para cumprir a meta. Até dezembro, foram julgados 8.566. IRA: 163,85%. 
Meta cumprida.  

10 Maiores Litigantes para meta de 2019: (1) JBS S/A, (2) Estado de Mato Grosso, (3) 
BRF S.A., (4) Em Recuperação Judicial - MB Terceirização e Serviços LTDA; (5) Fundação 
de Saúde Comunitária de SINOPs, (6) Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, 
(7) Município de Rondonópolis, (8) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, (9) 
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Marfrig Global Foods S.A.,  (10) Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e 
Humano - INDSH. 

2020: O acervo do TRT23 dos 10 maiores litigantes do ano anterior é de 1.659. Até 
agosto, foram distribuídos 1.971 processos dos maiores litigantes. Até o oitavo mês do 
ano, o TRT23 precisava julgar 1.974 processos, tendo julgado 2.092. IRA: 105,71%. 
Meta cumprida. 

10 Maiores Litigantes para meta de 2020: (1) BRF S.A., (2) JBS S/A, (3) Estado de Mato 
Grosso, (4) Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia; (5) Marfrig Global 
Foods S.A., (6) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, (7) Minerva S.A., (8) 
Fundação de Saúde Comunitária de SINOP, (9) Instituto Gerir,  (10) Em Recuperação 
Judicial - MB Terceirização e Serviços LTDA. 

A análise dos dez maiores litigantes que compõem as metas revela que as pessoas 
jurídicas JBS S/A, Estado de Mato Grosso e BRF S.A. estão no topo das listas nos três 
períodos considerados, não necessariamente nessa ordem. Constata-se, ainda, que a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Marfrig Global Foods S.A. também 
aparecem nas três listas. 

 

3.8. META 11 – BAIXAR QUANTIDADE DAS EXECUÇÕES INICIADAS NO 
ANO 
Perspectiva Processos Internos: Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais. 

Indicador: Índice de Execução (IE).  

A Meta 11 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 5 do 
Poder Judiciário.  

2018: Baixar pelo menos 92% da quantidade de casos novos de execução iniciada no 
ano corrente. Ao longo do ano, foram iniciadas 7.919 execuções e 12.898 foram 
baixadas. O Índice de Execução (IE) foi de 163%. Meta cumprida. O percentual do 
TRT23 foi o segundo maior da Justiça do Trabalho no ano, atrás do TRT da 5a Região 
(165%). 

2019: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos 
novos de execução no ano corrente. Em 2019, foram baixadas 14.607 execuções, 
frente a 20.418 iniciadas, gerando um IE de 71,54%. Meta não cumprida.  

2020: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos 
novos de execução no ano corrente. Até agosto, foram iniciadas 11.139 execuções no 
TRT23. No mesmo período, foram baixadas 10.050 execuções. O IE calculado é de 
90,22%. Meta não cumprida. 
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3.9. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA 
O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS  
De acordo com informações do Tribunal Regional da 23ª Região, ações e iniciativas são 
adotadas visando alcançar e aprimorar o desempenho nos objetivos e indicadores 
estratégicos. Entre as iniciativas, pode-se citar: (i) Cientificação periódica das Varas do 
Trabalho relacionando os processos pendentes de solução há mais de 2 anos, de forma 
que eventuais inconsistências sejam sanadas; (ii) Divulgação no site institucional dos 
processos aptos a julgamento para consulta 
(https://portal.trt23.jus.br/portal/produ%C3%A7%C3%A3o-de-magistrados);  (iii) 
Recomendações por ocasião das correições regionais ordinárias para que as unidades 
envidem esforços para reduzir o prazo médio da instrução; (iv) Verificação mensal dos 
processos conclusos para julgamento. Quando constatados autos com prazo de 
julgamento superior a 30 (trinta) dias úteis, a Corregedoria Regional extrai o relatório e 
dá ciência ao magistrado responsável. Caso verificada a existência de feitos com mais 
de 60 (sessenta) dias úteis, a Corregedoria Regional, com base no Ofício Circular n. 
003/2018/TRT23ªR-CORREG, expede ofício ao respectivo magistrado informando a 
pendência e concedendo o prazo de 10 (dez) dias para que sejam adotadas as 
providências necessárias à regularização, salvo no caso de eventuais inconsistências, as 
quais o juiz deve reportar ao Corregedor; (v) Expedição de ofícios convidando os 
Gabinetes à aderirem aos eventos de conciliação, encaminhando processos com 
efetivo potencial de conciliação ao CEJUSC. No período de 05 a 09 de outubro de 2020, 
foi realizada a Semana Regional de Conciliação; (vi) Registro de recomendação 
específica nas atas de correição para que a unidade envide esforços para o alcance das 
metas; (vii) Acompanhamento do julgamento das ações coletivas incluídas nos critérios 
da meta para a priorização do julgamento dessas ações; (viii) Sensibilização dos juízes 
para remeter aos CEJUSCs os processos em que haja possibilidade de conciliação - 
visitas às Varas do Trabalho da capital e aos gabinetes; (ix) Incentivo à conciliação 
junto ao Banco do Brasil, PGE e Procuradoria da União. Reunião de membros do 
NUPEMEC com o Banco do Brasil, com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 
e o procurador-chefe da União no Estado de Mato Grosso; (x) Capacitação dos 
servidores e magistrados para atuarem como conciliadores; (xi) Incentivo à conciliação 
via videoconferência. Contato com advogados e partes e divulgação do trabalho do 
Cejusc por diversos meios de comunicação; (xii) Recomendação por ocasião das 
correições para que as unidades mantenham os índices alcançados nos processos de 
grandes litigantes; (xiii) Incentivo à adesão à Semana Nacional de Execução. 
Encaminhamento de ofício conclamando as unidades à participação no evento; (xiv) 
Estruturação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial - NPP; (xv) Capacitação dos servidores 
no uso das ferramentas de pesquisa patrimonial; (xvi) Realização de visita técnica ao 
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TRT 15 e Foro Trabalhista de Sorocaba/SP para conhecer o trabalho desenvolvido com 
a criação do EXE15 e acompanhamento das rotinas de trabalho no NPP que é uma 
referência; (xvii) Expedição da Portaria Conjunta TRT CORREG GP N. 002/2020, em 
maior de 2020, que dispõe sobre o cadastro obrigatório dos maiores litigantes do 
TRT23 pelas Varas do Trabalho. Inclusão de autos de processos de grandes litigantes 
em pautas extraordinárias de audiências, para tentativa de conciliação. 

 

3.10. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS 
Atendendo ao disposto no capítulo III da Resolução n.º 198/2014 do CNJ (alterado pela 
Resolução 204/2015), o Tribunal Regional da 23ª Região instituiu a Secretaria de 
Governança e Gestão Estratégica, vinculada à Presidência e à Corregedoria do Tribunal 
Regional. As duas áreas são responsáveis pela gestão e cumprimento das metas sendo 
que a Corregedoria acompanha o primeiro grau e a Presidência, o segundo. 

Mensalmente, a área de gestão estratégica verifica os resultados institucionais de cada 
meta, alimenta o sistema de gestão estratégica da Justiça do Trabalho (Sigest) e 
discute os  resultados nas reuniões de análise da estratégia (RAEs). Todas as unidades 
do Tribunal Regional são convidadas para participarem das RAEs que ocorrem 
quadrimestralmente. Em 2018, as reuniões ocorreram nos dias: 11 de maio, 31 de 
agosto e 17 de dezembro; 2019: 28 de maio, 30 de agosto e 13 de dezembro; 2020: 09 
de junho e 28 de agosto. Além disso, trimestralmente a área técnica realiza o 
monitoramento das ações para execução do plano a partir de planilhas de 
acompanhamento das metas preenchidas pelas unidades do Tribunal Regional. 

A área de gestão estratégica utiliza, ainda, o Sistema de Business Intelligence SIG3, que 
atualmente está sincronizado com o Sistema e-Gestão. Esse sistema utiliza painéis de 
Business Intelligence – BI para controle/gestão das referidas metas, fornecendo 
também relatórios gerenciais. 

O monitoramento das metas também ocorre durante as Correições Regionais 
Ordinárias. Na ocasião, é feita a comparação do ano correicionado com o ano anterior, 
assim como a projeção de cumprimento da meta pela unidade no ano corrente. Nas 
atas de correição são registradas recomendações para atenção e aumento dos 
esforços para cumprimento das metas não atingidas, bem como sugestões de boas 
práticas a serem adotadas a fim de cumprir as metas. Além disso, rotineiramente são 
enviados ofícios pela Corregedoria Regional para controle dos processos em atraso ou 
inconsistência nos movimentos. No 2ºgrau, a Presidência realiza o acompanhamento 
bimestralmente por meio do relatório B.05 extraído do e-gestão, solicitando que os 
gabinetes envidem esforços para julgamento dos processos em atraso. 
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Considerando o artigo 7º, inciso I, letra k, da Resolução no. 106/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal Regional informou que o alinhamento com as 
metas é utilizado como parâmetro para promoção, remoções, convocações e 
afastamentos. 

 

3.11. ALINHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO E ATENDIMENTO DOS 
MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2020. COMBATE À 
CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CELERIDADE E 
PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ADOÇÃO DE 
SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITO. GESTÃO DAS DEMANDAS 
REPETITIVAS E DOS GRANDES LITIGANTES. IMPULSO ÀS EXECUÇÕES 
FISCAIS E TRABALHISTAS (fonte: TRT23) 
De acordo com o Tribunal Regional da 23ª Região, o Plano de Gestão Estratégica do 
Tribunal, aprovado pela Resolução Administrativa nº 222/2013 e alterado pela RA nº 
11/2019, encontra-se alinhado à Estratégia Judiciária 2020. Após a atualização, o Plano 
é válido para o período 2014-2021. 

Com o intuito de alcançar os macrodesafios do Poder Judiciário 2015-2020, o Tribunal 
Regional da 23ª Região adotou as seguintes condutas: 1. Combate à corrupção e à 
improbidade administrativa – (i) Aprovação pelo Tribunal Pleno, do Estatuto da 
Auditoria Interna do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (RA 83/2020); (ii) 
Aprovação pelo Tribunal Pleno, do Manual de Auditoria Interna do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região (RA 97/2020); (iii) Garantia da independência da Auditoria 
Interna (Art. 18 da RA 10/2019); (iv) Instituição de grupo de trabalho para elaborar a 
minuta do Manual de Integridade do TRT 23a Região (Portaria TRT SGP GP N. 
108/2020); (v) Regulamentação das formas de preenchimento dos postos de trabalho 
no âmbito do TRT da 23ª Região (RA 11/2020); (vi) Instituição do Código de Ética no 
âmbito do TRT 23ª Região (RA 299/2017); (vii) Instituição da Política de Gestão de 
Pessoas no âmbito do TRT 23ª Região (RA 171/2019). 2. Celeridade e produtividade na 
prestação jurisdicional – (i) Acompanhamento mensal da produtividade dos 
magistrados pela Corregedoria Regional, com a respectiva cobrança caso verificada a 
extrapolação dos prazos legais (PROAD 5126/2020); (ii) Acompanhamento periódico 
das atividades das Varas do Trabalho, com a respectiva cobrança caso sejam 
verificados processos parados ou acumulados em tarefas do PJe (PROAD 3545/2020); 
(iii) Recomendações às unidades judiciárias durante as Correições Regionais para que 
se atentem e envidem esforços para o cumprimento dos prazos.; (iv) Designação de 
magistrados e servidores para darem suporte às Varas do Trabalho em períodos de 
aumento sazonal de autos de processos ou acúmulo extraordinário de serviços. 3. 
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Adoção de soluções alternativas de conflito – (i) Inclusão dos autos dos processos em 
pautas extraordinárias para tentativa de conciliação pela Secretaria de Apoio às 
Atividades Judiciárias; (ii) Realização das Semanas Regionais de Conciliação e de 
Execução, também pela Secretaria de Apoio às Atividades Judiciárias; (iii) Propagandas, 
via Rádio do TRT23, sobre as vantagens na mediação dos conflitos sem a judicialização 
dos casos. 4. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes – (i) 
Elaboração de pauta exclusiva de audiência inicial, para facilitar a tentativa 
conciliatória, ou ainda pauta exclusiva de audiência de instrução, para aproveitamento 
de provas, visando à celeridade e economia processual; (ii) Possibilidade de eleição de 
um processo-piloto, nos casos de diversas execuções contra um grande litigante, para 
centralizar e facilitar os atos executórios, com a possibilidade de remessa deste feito à 
Secretaria de Apoio às Atividades Judiciárias para que nesta unidade seja dado 
prosseguimento à execução; (iii) Lavra de certidão dos atos executórios já realizados 
em outros feitos contra o mesmo litigante, que restaram infrutíferos, com fito a evitar 
a repetição desnecessária e em atenção à economia processual; (iv) Aproveitamento 
de diligências realizadas em um processo para outros feitos que tramitam contra o 
mesmo litigante. 5. Impulso às execuções fiscais e trabalhistas – (i) Disponibilização às 
unidades judiciárias de amplas ferramentas para satisfação dos débitos trabalhistas: 
SISBAJUD, CCS, INFOJUD, RENAJUD, ANOREG, JUCEMAT (Junta Comercial), SIEL, 
CENSEC, INFOSEG, CNIB, SIMBA; (ii) Instalação de uma unidade no Tribunal Regional 
para suporte às Varas do Trabalho, especialmente na execução (Secretaria de Apoio às 
Atividades Jurisdicionais); (iii) Direcionamento dos depósitos de produtos 
abandonados para execuções contra os mesmos devedores, para liquidação ou 
diminuição dos valores devidos nos autos dos processos. 

 

3.12. GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA. RESOLUÇÃO nº 
221/2016 do CNJ 
A governança participativa disposta na Resolução nº 221/2016 do CNJ, foi instituída 
pelo Tribunal Regional da 23ª Região utilizando a estrutura do Comitê de Gestão 
Orçamentária e de Contratações, atendendo a recomendação da Correição anterior. 
Nesse sentido, a Resolução Administrativa (RA) n.º 96/2019 do TRT23, aditou a RA  n.º 
16/2018 e incluiu dentre as atribuições do Comitê de Gestão Orçamentária e de 
Contratações aquelas afetas ao Comitê de Gestão Participativa previstas na Resolução 
CNJ n.º 221/2016. 
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4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES 
PAGOS AOS RECLAMANTES 
4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 
4.1.1. MOVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU NA FASE DE CONHECIMENTO (fonte: 
e-Gestão) 

a) Movimentação Processual 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 2018 2019 2020* 

estoque remanescente do ano anterior 18.312 11.801 8.359 

casos novos 27.017 26.775 15.523 

processos recebidos 27.111 26.954 15.660 

processos solucionados 34.255 31.023 12.742 

pendentes de solução para o ano seguinte 11.801 8,359 11.418 

    

TAXA DE PRODUTIVIDADE 2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 126% 115% 81% 

média dos Tribunais de mesmo porte 136,56% 116,62% 88,53% 

média nacional 139,95% 118,81% 85,68% 
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TAXA DE CONGESTIONAMENTO 2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 35% 32% 49% 

média dos Tribunais de mesmo porte 33,90% 31,02% 51,34% 

média nacional 38,15% 34,75% 55,34% 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/08/2020. 

No total de processos recebidos não foram incluídos os processos redistribuídos à 
mesma região judiciária, a fim de evitar duplicidade. Do mesmo modo, no total de 
processos solucionados, não constam os processos solucionados por declaração de 
incompetência.  

No ano de 2019, em comparação com 2018, houve decréscimo de 0,58% no 
quantitativo de processos recebidos e decréscimo de 9,4% nos processos solucionados.  

A produtividade do regional, em 2018, atingiu o percentual de 126%, em 2019, de 
115% e, em 2020 (até 31 de agosto), de 81%.  

Nos três anos avaliados, a Região Judiciária recebeu menos processos em comparação 
com a média do País. No entanto, em cotejo com a média dos Tribunais de Pequeno 
Porte, recebeu mais processos. 

No ano de 2018, a média de processos recebidos por Vara do Trabalho, incluídos os 
processos recebidos por redistribuição, foi de 713 processos, enquanto que a média de 
processos solucionados foi de 901. Esse desempenho foi repetido em 2019, mas em 
2020 (até agosto), foram recebidos 412 processos e solucionados apenas 335. 
Portanto, as Varas do Trabalho solucionaram, em 2020, 77 processos a menos do que 
receberam.  

O Tribunal Regional solucionou menos processos em comparação à média do País,  nos 
três anos avaliados, mas em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, 
solucionou mais nesse período.  

Em relação aos processos pendentes de solução, nos três últimos anos, o Tribunal 
Regional exibiu menos processos pendentes de solução em cotejo com a média do 
País, e mais processos pendentes de solução, em cotejo com a média dos tribunais de 
mesmo porte.  
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Quanto à taxa de congestionamento, em 2018, foi de 35%; em 2019, foi de 32%; e em 
2020 (até agosto), de 49%. Nos anos de 2018 e 2019, observou-se que a taxa de 
congestionamento do Tribunal Regional foi superior à média dos Tribunais Regionais 
do Trabalho de Pequeno Porte, mas inferior à média nacional, contudo, em 2020 (até 
agosto), a taxa foi inferior à média dos Tribunais Regionais do Trabalho de Pequeno 
Porte e à média nacional. 

b) Prazos Médios:  

PRAZOS MÉDIOS 2018 2019 2020* 

do ajuizamento da ação até a prolação da 
sentença 

199 dias 168 dias 136 dias 

do ajuizamento da ação até a realização 
da 1ª audiência 

68 dias 57 dias 80 dias 

da realização da 1ª audiência e o 
encerramento da instrução 

130 dias 102 dias 82 dias 

da conclusão até a prolação da sentença 43 dias 44 dias 29 dias 

    

PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação 
até a prolação da sentença 

2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 43 dias 44 dias 29 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 122 dias 32 dias 25 dias 

média nacional 162 dias 35 dias 27 dias 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/08/2020. 
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Constatou-se que, no triênio 2018-2019-2020, o prazo médio entre a realização da 1ª 
audiência até o encerramento da instrução diminuiu cerca de 37%. Em 2018, atingiu 
130 dias, em 2019, 102 dias e, em 2020, 82 dias (até agosto). Tais prazos são inferiores 
à média dos Tribunais do mesmo porte no período, os quais registraram média de 122 
dias, em 2018, 122 dias, em 2019 e 126 dias, em 2020. Observa-se que também é 
inferior à média nacional, que registrou prazo médio de 162 dias, em 2018, 174 dias, 
em 2019 e 162 dias, em 2020. Quanto ao prazo médio entre a conclusão ao magistrado 
e a prolação da sentença no Tribunal Regional, que era de 43 dias, em 2018, aumentou 
para 44 dias, em 2019 e em 2020 (até agosto), diminuiu para 29 dias. Há que se 
considerar que apenas em 2018 o prazo médio em comento foi inferior às médias 
nacional e tribunais de mesmo porte.  

c) Recursos Interpostos: No ano de 2018, foram interpostos nas Varas do Trabalho do 
Tribunal Regional 13.899 recursos, 7,83% a mais do que no ano de 2017, quando foram 
interpostos 12.890 recursos. Em 2019, foram interpostos nas Varas do Trabalho do 
Tribunal Regional 15.873 recursos, 14,20% a mais do que no ano de 2018. Já no ano de 
2020, até 31 de agosto, foram interpostos 7.442 recursos nas Varas de Trabalho do 
Tribunal Regional. Nos três anos avaliados, a Região Judiciária enviou menos recursos 
ao 2º Grau do que a média do País, mas enviou mais recursos em relação à média dos 
Tribunais de Pequeno Porte. 

d) Processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença: Em consulta 
ao sistema E-gestão, verificou-se que, em 31 de agosto de 2020, do total de 736 
processos do Tribunal Regional com instrução encerrada aguardando a prolação de 
sentença, 20 estão com mais de 30 dias para a prolação de sentença, sendo que destes 
3 estão com mais de 60 dias de atraso. De acordo com os dados atualizados, extraídos 
em 24/11/2020, não se observou ocorrência de magistrados com processos conclusos 
há mais de 90 dias. 

e) Processos pendentes de solução nas varas do trabalho e Audiências Telepresenciais: 
Constata-se que há 1.301 processos aguardando a realização da primeira audiência, e 703 
processos aguardando o encerramento da instrução, demonstrando que, no particular, há 
congestionamento a ser sanado. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em 26 de 
agosto de 2020, mediante o ofício SECG/CGJT nº 064/2020, já havia destacado a 
relevância da retomada das audiências, bem como solicitado à Corregedoria Regional 
do Tribunal Regional que determinasse aos Magistrados a marcação imediata das 
audiências pendentes (iniciais e de instrução). Em resposta ao referido ofício, a 
Corregedora Regional afirmou no Ofício n. 093/2020/TRT23ªR-CORREG que 
determinou aos Magistrados do Tribunal Regional a inclusão dos autos pendentes de 
julgamento em pauta para realização de audiências inaugurais e de instruções, o que 
foi prontamente acatado fornecendo a lista dos processos com audiência agendada.  
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4.1.2. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESPE-
TST/e-Gestão) 

4.1.2.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA 
FASE DE LIQUIDAÇÃO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Liquidações iniciadas 6.472 7.101 4.760 

Liquidação encerrada 3.217 3.118 2.195 

Liquidação de sentença pendente* 304 1.631 469 

Desarquivados na fase de liquidação 44 8.355 1.756 

*incluídas as liquidações que estavam em arquivo provisório 

No ano de 2019, as liquidações iniciadas aumentaram 9,7% e as encerradas 
diminuíram 3,1%, em relação ao ano de 2018. A taxa de produtividade na liquidação 
verificada em 2018 foi de 49,7%, de 43,9% em 2019 e, em 2020 (até agosto), foi de 
46,1%. No ano de 2019, cada Vara do Trabalho iniciou, em média, 186,9 liquidações, 
sendo 15,6 iniciadas por mês e, encerrou em média, 82,1 liquidações, sendo 6,8 
encerradas por mês. 

 

Em dezembro de 2019, restavam 1.631 liquidações pendentes no resíduo, incluídas as 
que estavam em arquivo provisório, um aumento de 536,9% em relação a dezembro 
de 2018 (no 2º semestre de 2019 o extrator do e-Gestão foi corrigido e passou a 
apurar corretamente a pendência de liquidação no Sistema PJe). A média no Regional 
foi de 42,9 liquidações pendentes por Vara.  
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4.1.2.2. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS POR ANO  

MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS 2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Liquidações iniciadas no TRT23 6.472 7.101 4.760 

Média de liquidações iniciadas nos 
Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte 

7.838 8.543 4.108 

Média de liquidações iniciadas no 
País 

29.813 30.683 17.968 

o TRT23 iniciou menos liquidações do que a média do País, por outro lado, em relação 
à média dos Tribunais de Pequeno Porte, iniciou menos nos exercícios de 2018 e 2019 
e mais no ano de 2020 (até agosto). 

 

4.1.2.3. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR ANO 

MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS 2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Liquidações encerradas no TRT23 3.217 3.118 2.195 

Média de liquidações encerradas nos 
Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte 

6.116 8.099 4.316 

Média de liquidações encerradas no 
País 

27.286 33.841 18.970 

Nos três anos analisados, o Tribunal Regional da 23ª Região encerrou bem menos 
liquidações em relação à média do País e à média dos Tribunais de Pequeno Porte. 
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4.1.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO 

MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE 
LIQUIDAÇÃO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Resíduos no TRT23 304 1.631 1.748 

Média de resíduo nos Tribunais 
Regionais de Pequeno Porte 

1.068 4.100 3.339 

Média de resíduos no País 9.487 15.687 16.022 

Quanto ao resíduo na fase de liquidação, nos três anos analisados, em comparação à 
média do País e em relação aos Tribunais de Pequeno Porte, o TRT23 tem um resíduo 
bem menor.  

Em 2019 e 2020 (até agosto), o resíduo do Tribunal Regional aumentou 
consideravelmente, em relação ao ano de 2018. 

 

4.1.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO 
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Prazo médio na liquidação no TRT23 106,7 dias 113,87 dias 113,65 dias 

Prazo médio na liquidação nos 
Tribunais de Pequeno Porte 

156 dias 187 dias 213 dias 

Prazo médio na liquidação no país 181 dias 197 dias 235 dias 

O prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, que era de 106,7 dias em 
2018, aumentou para 113,87 dias em 2019 e, em 2020 (até agosto), o prazo médio se 
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manteve constante em 113,65 dias. Nos três períodos analisados, o prazo médio foi 
bem menor do que a média nacional e do que a média dos TRTs de Pequeno Porte. 

Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, em 
2019, o Tribunal Regional registrou o quinto menor prazo médio no País e 
considerando somente os regionais de mesmo porte, registrou o quarto menor prazo. 

 

4.1.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS  

PERCENTUAL DE SENTENÇAS LÍQUIDAS 
POR ANO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Percentual de sentenças líquidas no 
TRT23 

49,89% 59,74% 70,39 % 

Percentual de sentenças líquidas 
nos Tribunais de Pequeno Porte 

38,54% 42,57% 45,06% 

Percentual de sentenças líquidas no 
país 

14,87% 16,52% 17,6% 

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal Regional teve uma taxa 
média de sentenças líquidas muito acima da média dos Tribunais de Pequeno Porte e 
da média no País, nos três anos avaliados. O percentual de sentenças líquidas nas 
Varas Trabalhistas foi de 49,9% em 2018, 59,7% em 2019 e de 70,4% em 2020 (até 
agosto). 

Em 2018 foram proferidas 6.140 sentenças líquidas, em 2019, 7.454 e, em 2020, 3.179. 

Das 38 Varas do Trabalho da Região Judiciária, 30 Varas do Trabalho estiveram acima 
da média do País nos três anos avaliados. 

Percentualmente, no ano de 2019, entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, quatro 
Varas da Região estiveram entre as 50 Varas com o maior quantitativo de sentenças 
líquidas no País: a 1ª VT de Rondonópolis com 561 sentenças líquidas foi o 15º maior 
percentual no País, a 1ª VT de Barra do Garças com 518 sentenças líquidas foi o 22º 
maior percentual, a 2ª VT de Rondonópolis com 510 sentenças líquidas foi o 23º maior 
percentual e a 2ª VT de Sinop com 381 sentenças líquidas foi o 50º maior. 
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4.1.3. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTP-
TST/e-Gestão) 

4.1.3.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE 
DE EXECUÇÃO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Execuções iniciadas 11.147 10.933 9.092 

Execuções encerradas 11.326 12.204 10.607 

Pendentes de execução 27.641 27.496 26.860 

Saldo de Processos no Arquivo 
Provisório na Execução 

14.464 11.743 12.266 

  

No ano de 2019, houve um decréscimo de 1,9% no quantitativo de execuções iniciadas 
e um acréscimo de 7,8% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2018. A taxa 
de produtividade na execução em 2018 foi de 101,6%, em 2019, foi de 111,6% e, em 
2020 (até agosto), foi de 116,7%. No ano de 2019, cada Vara do Trabalho iniciou, em 
média, 287,7 execuções, sendo 24,0 iniciadas por mês e, encerrou, em média, 321,2 
execuções, sendo 26,8 encerradas por mês. 

O resíduo do regional, incluindo as execuções que estavam em arquivo provisório, em 
dezembro de 2019, foi de 39.126 execuções, um decréscimo de 6,8% em relação a 
dezembro de 2018. Em média, o resíduo de execuções por Vara foi de 1.032,6. 
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4.1.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO 

EXECUÇÕES INICIADAS 2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Execuções iniciadas no TRT23 11.147 10.933 9.092 

Execuções iniciadas nos Tribunais 
Regionais de Pequeno Porte 

11.833 11.383 7.765 

Execuções iniciadas no País 33.280 34.800 22.059 

 

Nos três períodos analisados, em comparação à média do País, o Tribunal Regional 
iniciou bem menos execuções e, em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, 
iniciou menos nos anos de 2018 e 2019 e mais no ano de 2020 (até agosto). 

Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2019, a Região teve cinco Varas 
entre as 50 que menos iniciaram execuções no ano: a 1ªVT de Peixoto de Azevedo com 
75 execuções iniciadas foi a 15ª menor do País, a 1ª VT de Diamantino com 104 
execuções iniciadas foi a 29ª menor, a 1ª VT de Cáceres com 107 execuções iniciadas 
foi a 30ª menor, a 1ª VT de Alto Araguaia com 135 execuções iniciadas foi a 48ª menor 
e a 1ª VT de Água Boa com 143 execuções iniciadas foi a 50ª menor. 

  

4.1.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO 

EXECUÇÕES ENCERRADAS 2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Execuções encerradas no TRT23 11.326 12.204 10.607 

Execuções encerradas nos Tribunais 
Regionais de Pequeno Porte 

12.485 15.071 8.754 

Execuções encerradas no País 30.388 38.537 22.503 
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Nos três últimos anos, em comparação à média do País, o TRT23 encerrou bem menos 
execuções e, em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, encerrou menos nos 
anos de 2018 e 2019 e mais no ano de 2020 (até agosto). 

Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2019, a Região teve quatro Varas 
entre as 50 que menos encerraram execuções no ano: a 1ªVT de Cuiabá com 34 
execuções encerradas foi a décima que menos encerrou no País, a 1ªVT de Diamantino 
com 80 execuções encerradas foi a 24ª, a 1ª VT de Cáceres com 81 execuções 
encerradas foi a 25ª e a 1ªVT de Alto Araguaia com 106 foi a 45ª. 

  

4.1.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO 

RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO 2018 2019 2020 (até 
agosto) 

Resíduo de execução no TRT23 42.105 39.239 39.126 

Média de resíduo na execução nos 
Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte 

34.920 33.653 33.894 

Média de resíduo na execução no 
país 

112.462 118.364 120.957 

Em relação ao resíduo na fase de execução, nos três anos avaliados, em comparação à 
média do País, o TRT23 tem um resíduo bem menor e, em relação à média dos 
Tribunais de Pequeno Porte, possui um resíduo maior. 

Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País em dezembro de 2019, a Região teve duas 
Varas entre as 50 com o menor resíduo na Fase de Execução do País: a 1ª VT de Campo 
Novo do Parecis com 339 execuções pendentes é o 46º menor resíduo do País e a 1ª 
VT de Colíder com 350 execuções pendentes foi o 49º menor. 
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4.1.3.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU 
ENCERRAMENTO 

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO 
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

No Tribunal Regional da 23ª Região 771 dias 647 dias 1.254 dias 

Nos Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte 

1.356 dias 1.092 dias 1.031 dias 

No País 1.290 dias 1.488 dias 951 dias 

  

O prazo médio entre o início e a extinção da execução, que era de 771 dias em 2018, 
diminuiu para 647 dias em 2019, prazo bem menor do que a média nacional e do que a 
média dos Tribunais de igual porte. Em 2020 (até agosto) a média aumentou para 
1.254, prazo bem maior que a média nacional e do que a média dos Tribunais de 
Pequeno Porte. 

Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, em 
2019, a Região teve o quinto menor prazo médio no País e considerando somente os 
regionais de mesmo porte, o Regional registrou o segundo menor prazo. 

 

4.1.3.6. PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE 
DE EXECUÇÃO 

PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO AO ENCERRAMENTO DA 
EXECUÇÃO 

2018 2019 2020 (até 
agosto) 

No Tribunal Regional da 23ª Região 1.420 dias 1.666 dias 1.733 dias 
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Nos Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte 

1.573,3 dias 1.735 dias 1.667 dias 

No País 1.890,1dias 2.349,4 dias 1.581 dias 

O prazo médio entre o ajuizamento da ação e a extinção da execução, que era de 
1.420 dias, em 2017, aumentou para 1.666 dias, em 2019, prazo menor do que a 
média nacional e do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte. Em 2020 (até 
agosto), a média no Tribunal aumentou para 1.733 dias, prazo maior do que a média 
nacional e do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte. 

Ainda com relação ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o encerramento da 
execução, em 2019, a Região registrou o 11º maior prazo médio no País e 
considerando somente os regionais de mesmo porte, o regional registrou o quinto 
menor prazo. 

 

4.1.3.7. PROCESSOS PENDENTES DE EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA EM 
MAIS DE UM SISTEMA PROCESSUAL 

O saldo de processos pendentes de solução é composto por: 1) Processos que 
aguardam a primeira sessão de audiência; 2) Processos que já tiveram a primeira 
sessão de audiência e que aguardam o encerramento da instrução; 3) Processos 
conclusos aguardando a prolação da sentença. Não existe previsão para que um 
processo fique pendente em mais de um dos itens acima simultaneamente. Partindo 
dessa premissa, não foram identificados processos pendentes de solução em agosto de 
2020 que estavam pendentes em mais de um sistema ou Vara do Trabalho 
simultaneamente. 

 

4.1.3.8. EXECUÇÕES EXTINTAS 

Foram extraídas as seguintes informações do sistema e-Gestão: no período de 
1º/01/2018 a 31/12/2018: 246 execuções extintas por acordo; 2.296 extintas por 
pagamento do crédito do exequente e 7.818 Outras formas de extinção. De 
1º/01/2019 a 31/12/2019: 1.022 execuções extintas por acordo; 1.878 execuções 
extintas por pagamento do crédito do exequente e 8.058 outras formas de extinção. 
No período de 1º/01/2020 a 31/08/2020: 1.596 execuções extintas por acordo; 1.619 
extintas por pagamento do crédito do exequente; 1.754 extintas pela prescrição 
intercorrente; 23 extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e 6.958 
outras formas de extinção. 
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4.1.4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão) 

a) Movimentação Processual 

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 2018 2019 2020* 

estoque remanescente do ano anterior 3.942 3.779 3.383 

casos novos 9.888 10.788 6.277 

processos recebidos 12.012 13.658 8.123 

recursos e ações originárias julgados 10.240 11.294 6.258 

total julgado 12.236 13.718 7.772 

pendentes de solução para o ano seguinte 3.779 3.383 3.369 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

TAXA DE PRODUTIVIDADE 2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 101,86% 100,44% 95,68% 

média dos Tribunais de mesmo porte 95,02% 95,80% 99,51% 

média nacional 89,31% 94,95% 86,72% 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

TAXA DE CONGESTIONAMENTO 2018 2019 2020* 
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média do Tribunal analisado 41,45% 37,69% 46,54% 

média dos Tribunais de mesmo porte 43,36% 42,00% 56,38% 

média nacional 49,98% 45,69% 60,19% 

 *Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR 
DESEMBARGADOR 2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 2.002 2.276 1.354 

média dos Tribunais de mesmo porte 1.894 1.787 1.022 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR 
DESEMBARGADOR 2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 2.039 2.286 1.295 

média dos Tribunais de mesmo porte 1.800 1.712 1.017 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2018 foram pautados em 
média por sessão 122,11 processos e julgados 94,8 processos. Em 2019, foram 
pautados em média por sessão 149,96 processos e julgados 129,15. Em 2020, a média 
por sessão foi de 138,28 processos pautados e 94,16 processos julgados. 

b) Prazos Médios 

PRAZO MÉDIO da distribuição à 
restituição com visto do relator 

2018 2019 2020* 
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média do Tribunal analisado 99 dias 81 dias 77 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 98 dias 104 dias 125 dias 

média nacional 92 dias 104 dias 113 dias 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

PRAZO MÉDIO da distribuição ao 
julgamento do recurso 

2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 138 dias 109 dias 112 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 137 dias 137 dias 168 dias 

média nacional 151 dias 160 dias 169 dias 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

PRAZO MÉDIO total, da distribuição até 
a baixa do recurso 

2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 255 dias 219 dias 214 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 272 dias 281 dias 290 dias 

média nacional 284 dias 306 dias 333 dias 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

c) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores 
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CARGA DE TRABALHO PER CAPITA DOS 
DESEMBARGADORES 2018 2019 2020* 

magistrados atuando em turmas e que participaram da 
distribuição de processos 6 6 6 

estoque inicial por magistrado 657 630 564 

processos recebidos por magistrado 2.002 2.276 1.354 

carga de trabalho por magistrado 2.659 2.906 1.918 

processos solucionados por magistrado 2.039 2.286 1.295 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

 

d) Movimentação Processual dos Desembargadores e Juízes de Primeiro Grau que 
atuaram no Tribunal substituição  

MOVIMENTAÇÃO 
PROCESSUAL DOS 
DESEMBARGADO

RES EM 
EXERCÍCIO 

2018 2019 2020* 

 

 

RECEBIDOS 

 

 

JULGADOS 

 

 

RECEBIDOS 

 

 

JULGADOS 

 

 

RECEBIDOS 

 

 

JULGADOS 

ADENIR ALVES DA 
SILVA CARRUESCO 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

- - 385 657 298 10 

AGUIMAR MARTINS 
PEIXOTO 

(Juiz do Trabalho 

10 143 0 3 126 386 
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Titular convocado) 

AGUINALDO 
LOCATELLI 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

3 0 1 0 - - 

ANGELO HENRIQUE 
PERES CESTARI 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

- - 1 0 - - 

BRUNO LUIZ 
WEILER SIQUEIRA 

1191 641 308 233 227 653 

DEIZIMAR 
MENDONÇA 
OLIVEIRA 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

68 140 368 57 289 0 

EDSON BUENO DE 
SOUZA 

1377 1945 173 70 1 0 

ELEONORA ALVES 
LACERDA 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

73 124 386 1867 26 3 

ELINEY BEZERRA 
VELOSO 

93 68 55 7 1112 223 

JOÃO CARLOS 
RIBEIRO DE SOUZA 

1630 1964 2009 2012 1544 1268 
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JULIANO PEDRO 
GIRARDELLO 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

85 109 350 6 14 0 

MARA APARECIDA 
DE OLIVEIRA ORIBE 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

1 2 2 0 - - 

MARIA BEATRIZ 
THEODORO GOMES 

1642 887 1917 1993 1430 1505 

NICANOR FAVERO 
FILHO 

1956 2107 1931 2085 104 74 

PAULO ROBERTO 
BRESCOVICI 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

161 839 111 0 - - 

PAULO ROBERTO 
RAMOS 
BARRIONUEVO 

- - 394 204 561 929 

ROBERTO BENATAR 696 1280 799 1140 1307 832 

ROSANA MARIA DE 
BARROS CALDAS 

(Juiz do Trabalho 
Titular convocado) 

- - 245 1245 519 571 

TARCÍSIO RÉGIS 
VALENTE 

1594 1965 1997 2139 1364 1249 
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WANDERLEY PIANO 
DA SILVA 

(Juiz Convocado 
para atuar no 
Gabinete do 
Desembargador 
aposentado Bruno 
Luiz Weiler 
Siqueira) 

78 22 361 0 91 69 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

 

e) Resíduo processual 

RESÍDUO PROCESSUAL 2018 2019 2020* 

aguardando manifestação do MPT 32 48 20 

pendentes de conclusão ao relator 28 28 29 

pendentes com o relator 2419 1747 1207 

pendentes em diligência 51 42 56 

pendentes suspensos ou sobrestados 151 429 504 

resíduo total 3779 3383 3369 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 
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4.1.5. PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO (fonte: e-Gestão) 

PRAZO MÉDIO TOTAL DE DURAÇÃO DO 
PROCESSO do ajuizamento da ação até 

o arquivamento definitivo 

2018 2019 2020* 

média do Tribunal analisado 710 dias 961 dias 889 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 874 dias 1064 dias 1032 dias 

média nacional 986 dias 1012 dias 923 dias 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo, o 
Tribunal Regional registrou média de 710 dias em 2018. Em 2019, o prazo médio 
aumentou para 961 dias e, em 2020 (até agosto), a média diminuiu para 889 dias. 
Registra-se que no triênio analisado, o prazo médio do Regional se mostrou menor 
tanto em relação à média dos Tribunais de pequeno porte e em relação à média 
nacional. 

 

 

4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão) 

ARRECADAÇÃO NO 1º 
GRAU 

2018 2019 2020* ** 

recolhimentos 
previdenciários R$ 37.418.423,56 R$ 34.558.600,22 R$ 23.266.251,40 

recolhimentos fiscais R$ 2.761.072,26 R$ 3.322.828,61 R$ 3.338.397,92 

custas processuais e 
emolumentos R$ 4.850.980,27 R$ 6.387.819,37 R$ 4.308.847,25 
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multas R$ 126.883,40 R$ 250.664,71 R$ 307,53 

TOTAL R$ 45.157.359,49 R$ 44.519.912,91 R$ 30.913.804,10 

    

ARRECADAÇÃO NO 2º 
GRAU 

2018 2019 2020* 

 TOTAL R$ 0,00 R$ 218.430,30 R$ 128.818,13 

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

**No tocante à arrecadação no 1º Grau, observou-se que em junho/2020, houve o lançamento 
equivocado em custas processuais e emolumentos no sistema e-Gestão para a 1a VT de Lucas do Rio 
Verde no valor de R$ 2.999.951.019,50. O processo já foi identificado e a Vara do Trabalho está 
providenciando as devidas correções com apoio da equipe técnica de sustentação ao sistema PJe. 
Conquanto as devidas correções sistêmicas ainda estejam em andamento, os números apresentados no 
quadro para a arrecadação do 1º Grau já contemplam a exclusão do referido valor mencionado. 

No ano de 2018, o Tribunal Regional arrecadou 7,42% a menos do que em 2017. No 
ano de 2019, o Tribunal Regional arrecadou 1,41% a menos do que no ano anterior. 
Nos três anos avaliados, a Região arrecadou bem menos do que a média do País e em 
relação à média dos Tribunais de pequeno porte, arrecadou mais nos anos de 2018 e 
2020 (até agosto) e menos no ano de 2019. 

 

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

VALORES PAGOS AOS 
RECLAMANTES 2018 2019 2020* 

decorrentes de execução R$ 108.447.666,89 R$ 122.766.961,10 R$ 78.419.973,99 

decorrentes de acordo R$ 164.931.754,89 R$ 196.805.011,17 R$ 147.340.720,09 
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decorrentes de pagamento 
espontâneo R$ 58.205.350,39 R$ 70.685.851,62 R$ 59.707.446,79 

TOTAL R$ 331.584.772,17 R$ 390.257.823,89 R$ 285.468.140,87 

* Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/08/20. 

Constata-se que, no ano de 2018, foram pagos aos reclamantes R$ 331.584.772,17, 
valor 13,2% menor em relação ao ano de 2017. No ano de 2019, o Tribunal Regional 
pagou R$ 390.257.823,89, 17,7% a mais do que em 2018. Nos três anos avaliados, a 
Região pagou menos do que a média do País e, em relação à média dos Tribunais de 
pequeno porte, pagou mais. 

 

 

5. CONCILIAÇÃO 
5.1. TAXA DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA 
5.1.1. FASE DE CONHECIMENTO. CONCILIAÇÕES LÍQUIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE 
JURISDIÇÃO (EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO AS DECISÕES DE ARQUIVAMENTO, 
DESISTÊNCIAS E DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA – META 3 DO CNJ) – fonte: e-
Gestão 

Em relação ao percentual de conciliação nos anos de 2018, 2019 e 2020 (até 31 de 
agosto) o Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação acima da média dos 
tribunais de pequeno porte nos três períodos, ficando abaixo da média do país em 
2018 e 2019 e acima dela em 2020 (até 31 de agosto).  

ANO DE 2018: Total de processos conciliados: 13.548; processos solucionados: 31.154; 
percentual de conciliação líquida: 43,5% (média nacional: 43,7%; média dos TRTs de 
pequeno porte: 37,1%). No ano de 2018, das 38 VTs do TRT23, 17 (44,7%) estiveram 
acima da média nacional de 43,7%, são elas: Juína  - 01a Vara (59,6%); Campo Novo do 
Parecis  - 01a Vara (58,8%); Peixoto de Azevedo  - 01a Vara (50,6%); Água Boa  - 01a 
Vara (50,5%); Sinop  - 02a Vara (50,2%); Várzea Grande  - 01a Vara (49,6%); Cuiabá  - 
05a Vara (48,3%); Nova Mutum  - 01a Vara (48%); Cuiabá  - 08a Vara (47,6%); Confresa  
- 01a Vara (46,5%); Cáceres  - 01a Vara (46,5%); Primavera do Leste  - 01a Vara 
(46,4%); Cuiabá  - 01a Vara (46,2%); Barra do Garças  - 01a Vara (44,2%); Tangará da 
Serra  - 02a Vara (44,2%); Sinop  - 01a Vara (43,8%); Cuiabá  - 02a Vara (43,7%).  

ANO DE 2019: Total de processos conciliados: 11.529; processos solucionados: 28.476; 
percentual de conciliação líquida: 40,5% (média nacional: 42,93%; média dos TRTs de 
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pequeno porte: 37,8%). No ano de 2019, das 38 VTs do TRT23, 17 (44,7%) estiveram 
acima da média nacional de 42,93%, são elas: Peixoto de Azevedo  - 01a Vara (60,2%); 
Mirassol d'Oeste  - 01a Vara (56,3%); Juína  - 01a Vara (54,9%); Campo Novo do Parecis  
- 01a Vara (53,9%); Juara  - 01a Vara (53,8%); Jaciara  - 01a Vara (51,6%); Água Boa  - 
01a Vara (51,4%); Tangará da Serra  - 01a Vara (51,3%); Rondonópolis  - 03a Vara 
(50%); Tangará da Serra  - 02a Vara (48,8%); Várzea Grande  - 02a Vara (47,4%); 
Sapezal  - 01a Vara (46,2%); Pontes e Lacerda  - 01a Vara (46,1%); Várzea Grande  - 01a 
Vara (45,6%); Cuiabá  - 05a Vara (45,6%); Sinop  - 01a Vara (44,5%); Barra do Garças  - 
01a Vara (43,8%). 

ANO DE 2020 (até 31 de agosto): Total de processos conciliados: 4.863; processos 
solucionados: 11.147; percentual de conciliação líquida: 43,6% (média nacional: 40,8%; 
média dos TRTs de pequeno porte: 35,7%). No ano de 2020, até o mês de agosto, das 
38 VTs do TRT23, 27 (71,1%) estão acima da média nacional de 40,8%, são elas: Juína  - 
01a Vara (67%); Várzea Grande  - 01a Vara (59%); Rondonópolis  - 01a Vara (54,6%); 
Rondonópolis  - 03a Vara (54,5%); Tangará da Serra  - 01a Vara (54,5%); Tangará da 
Serra  - 02a Vara (54%); Campo Novo do Parecis  - 01a Vara (51,7%); Peixoto de 
Azevedo  - 01a Vara (50,9%); Barra do Garças  - 01a Vara (50,7%); Rondonópolis  - 02a 
Vara (49,4%); Várzea Grande  - 03a Vara (49,3%); Pontes e Lacerda  - 01a Vara (49%); 
Cuiabá  - 04a Vara (46,3%); Várzea Grande  - 02a Vara (45,4%); Alto Araguaia  - 01a 
Vara (45,2%); Cuiabá  - 08a Vara (44,6%); Primavera do Leste  - 01a Vara (43,8%); 
Colíder  - 01a Vara (43%); Confresa  - 01a Vara (42,6%); Sinop  - 02a Vara (42,6%); 
Mirassol d'Oeste  - 01a Vara (42,4%); Jaciara  - 01a Vara (41,9%); Nova Mutum  - 01a 
Vara (41,6%); Cuiabá  - 09a Vara (41,5%); Sorriso  - 01a Vara (41,4%); Cáceres  - 01a 
Vara (41,3%); Água Boa  - 01a Vara (41%). 

 

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

ANO DE 2018: Total de liquidações finalizadas por acordo: 91; liquidações encerradas: 
3.217; percentual de conciliação: 2,8%.  

ANO DE 2019: Total de liquidações finalizadas por acordo: 91; liquidações encerradas: 
3.118; percentual de conciliação: 2,9%.  

ANO DE 2020 (até 31 de agosto): Total de liquidações finalizadas por acordo: 57; 
liquidações encerradas: 2.443; percentual de conciliação: 2,3%.  

 

5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão): 

ANO DE 2018: Total de processos extintos por acordo: 246; execuções encerradas: 
11.326; percentual de conciliação: 2,2%. 
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ANO DE 2019: Total de processos extintos por acordo: 1.022; execuções encerradas: 
12.204; percentual de conciliação: 8,4%.  

ANO DE 2020 (até 31 de agosto): Total de processos extintos por acordo: 1.596; 
execuções encerradas: 10.708; percentual de conciliação: 15%. 

 

5.2. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO 
DE DISPUTAS E CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 
SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
5.2.1. ESTRUTURA, COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES (fonte: TRT23) 

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informa que observa e aplica as 
diretrizes contidas na Resolução n. 174/2016 do CSJT, aprovada em 30 de setembro de 
2016, que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho.  

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC 
foi instituído no âmbito do TRT da 23ª Região pela Portaria TRT/SGP/GP N. 046/2017, 
publicada no DEJT em 09/05/2017. Por meio da PORTARIA TRT SGP GP N.  026/2020 
foi nomeado o Desembargador Vice-Presidente Paulo Roberto Ramos Barrionuevo 
como Coordenador do NUPEMEC e a Portaria TRT SGP GP N. 002/2020 designou a 
Exma. Juíza Leda Borges de Lima para atuar no CEJUSC de 1º Grau da Capital. A 
Resolução Administrativa n. 310/2019 dispõe sobre a estrutura e atribuições do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - NUPEMEC-
TRT23, dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - 
CEJUSC-TRT23 de 1º e 2º graus. Quanto à composição e à estrutura física, o NUPEMEC 
se utiliza do mesmo espaço físico do CEJUSC de 1º grau de Cuiabá, contando com o 
apoio dos servidores desse setor. 

Por sua vez, o CEJUSC - TRT23/1º Grau de Cuiabá, com jurisdição em todo o estado, 
funciona em espaço próprio localizado no andar térreo do Foro Trabalhista de Cuiabá, 
conta com 4 salas de audiência, 1 gabinete e 1 secretaria. O CEJUSC ainda conta com 
uma sala de audiências maior e uma sala para videoconferência, no sexto andar do 
prédio das Varas, em parceria com setor de apoio à execução. Quanto à composição, o 
CEJUSC de 1º grau de Cuiabá possui em seu quadro funcional 6 servidores, 1 estagiário 
e 1 magistrada que coordena as atividades e supervisiona as audiências, atuando esta 
com exclusividade. 

O CEJUSC de 2º Grau possui espaço físico próprio para realização de audiência, porém 
não possui servidores lotados exclusivamente para nele atuarem. O CEJUSC de 2º Grau 
é coordenado pelo Desembargador Vice-Presidente que preside as audiências. As 
audiências do CEJUSC de 2º grau são secretariadas por um servidor do Gabinete do 
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Desembargador Coordenador.  A estrutura física das salas de audiências foi montada 
de forma a criar um ambiente propício para a conciliação. 

Em relação à possibilidade de interiorizar a atuação dos CEJUSCs, o TRT23 informa que 
não há disponibilidade de servidores para abertura de CEJUSCs no interior. Para 
contornar tal dificuldade, as Varas do Trabalho do interior fazem pautas específicas de 
conciliação.  

O Tribunal informa que há utilização de meios tecnológicos (telefone, Whatsapp, 
aplicativos, e-mail, etc) para a realização de contatos com as partes e entre as partes 
para iniciar as tratativas visando a conciliação, sendo possível a homologação de 
acordos sem a necessidade de comparecimento das partes em juízo. Conforme 
informações fornecidas pelo CEJUSC de 1º grau, nos casos em que os advogados das 
partes possuem poderes para transigir, não é necessário o comparecimento das partes 
em juízo. No período de isolamento social imposto pela pandemia do novo corona 
vírus, tem funcionado da mesma maneira, apenas os advogados participam da 
audiência de forma virtual. Excepcionalmente, nos casos em que a petição de acordo 
está apta para ser homologada até mesmo sem a presença dos advogados das partes, 
o acordo é homologado por despacho e os autos são incluídos em pauta de audiência, 
exclusivamente, para fins estatísticos. Por outro lado, tratando-se de audiências iniciais 
não há a possibilidade de homologação de acordo sem a presença das partes, 
ressalvados os casos de redesignações de audiências iniciais. Dessa forma, as partes 
têm que participar da audiência pelo menos uma vez, seja ela realizada de forma 
presencial ou por videoconferência. 

 

5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS 
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
(fonte: TRT23) 

De acordo com o art. 35 da RA n. 310/2019 do TRT23: 

“A coordenação dos CEJUSC-TRT23/1º Grau será exercida por 
magistrado de primeiro grau, nomeado por ato do Presidente do 
Tribunal, observados os seguintes critérios: 

a) Capacidade conciliatória, aferida a partir dos índices de 
conciliação obtidos nos processos que atuou nos últimos dois 
anos;  

b) Lotação do magistrado na circunscrição das Varas do 
Trabalho abrangidas pelo CEJUSC; 
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c) Efetiva participação em cursos de capacitação e reciclagem 
afetos ao tema, conforme diretrizes da Res. 174/2016 do CSJT; 

d) Manifestação de interesse em ser Coordenador do CEJUSC; 

e) Antiguidade na Carreira. 

f) Rotatividade periódica entre magistrados, de modo que a 
permanência no CEJUSC não ultrapasse o período de 2 anos, 
permitida uma única recondução mediante prévia aprovação do 
Tribunal Pleno. 

g) Se não houver interessados em ocupar o cargo após a 
recondução, poderá permanecer na coordenação o magistrado 
que no seu exercício já estiver. 

Parágrafo único. Julgando conveniente e oportuno, o 
Desembargador Presidente do Tribunal poderá, 
fundamentadamente, determinar a atuação do magistrado 
coordenador com dedicação exclusiva, ou adotar escala de 
revezamento.” 

 

5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT23) 

De acordo com o art. 36 da RA 310/2019 do TRT23:  

"Os processos poderão ser inscritos para tentativa de conciliação 
a ser conduzida pelo CEJUSC-TRT23/1º grau nas seguintes 
hipóteses: 

I – por solicitação do juízo de origem, mediante simples despacho 
nos autos; 

II - por proposição do Juiz Conciliador, sendo indispensável a 
anuência do juízo de origem; 

III – por solicitação de quaisquer das partes, sendo indispensável 
a anuência do juízo de origem.” 

O art. 37 do mesmo normativo dispõe o seguinte:  

“As ações trabalhistas individuais na fase do conhecimento 
distribuídas às Varas do Trabalho da Capital do Estado, que 
estejam submetidas ao Rito Ordinário, serão obrigatoriamente 
encaminhadas ao CEJUSC-TRT23/1º Grau, o qual deverá realizar 
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a triagem processual para verificação quanto à viabilidade de 
inclusão do feito em pauta de audiência inicial para tentativa de 
acordo.” 

 

Ainda, de acordo com o art. 39, II da citada Resolução Administrativa:  

“Compete privativamente ao magistrado coordenador do 
CEJUSC: 

II – solicitar ao juízo de origem, de ofício ou por provocação de 
qualquer das partes, a remessa de autos a que anuir o juízo de 
origem,  para realização de audiência de mediação e 
conciliação;” 

Por fim, o Tribunal Regional informa que o envio de processos ao CEJUSC é registrado 
nos autos por certidão ou despacho. 

 

5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS 
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
(fonte: TRT23) 

CEJUSC de 1º grau - Cuiabá: 

Em 2018 foram realizadas 1.584 audiências, com homologação de 464 acordos, 
resultando um índice de conciliação no percentual de 29,3%. 

Em 2019 foram realizadas 1.051 audiências, com homologação de 1.913 acordos, 
resultando um índice de conciliação no percentual de 182%. 

Segundo o Tribunal Regional, a explicação para o número de acordos maior do que a 
quantidade de audiências realizadas em 2019 advém de acordo homologado no 
processo-piloto que reúne as execuções que envolvem a empresa Usina Jaciara 
(0101200-89.2008.5.23.0071). Referido acordo envolve cerca de 1.414 processos e a 
conciliação resultou em um valor provisório de R$35.000.000,00. O valor do acordo e o 
número total de processos ainda são provisórios, tendo em vista que há pendências a 
serem resolvidas. 

Em 2020 (até 31 de agosto) foram realizadas 1.189 audiências, com homologação de 
407 acordos, resultando um índice de conciliação no percentual de 34,2%. 

CEJUSC de 2º grau: 

Em 2018, foram realizadas 306 audiências de conciliação, sem sucesso na 
homologação de acordos.  
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Em 2019, foram realizadas 115 audiências de conciliação, porém novamente sem 
sucesso na composição das partes.  

Em 2020 (até 31 de agosto), foram realizadas 22 audiências de conciliação e 
homologados 11 acordos, resultando em um índice de conciliação de 50%.  

 

5.2.5. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DOS CENTROS 
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. CONCILIAÇÃO 
FRUSTRADA. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA 
AUDIÊNCIA (fonte: TRT23) 

Segundo informa o Regional, caso frustrada a tentativa de conciliação no âmbito dos 
CEJUSCs, há recebimento da defesa e demais documentos. Quanto à designação de 
audiência de prosseguimento, o TRT23 esclarece que, ordinariamente, as Varas de 
Cuiabá optam pela marcação no âmbito do CEJUSC, entretanto, em razão da 
suspensão de pautas durante a pandemia, as Varas de Cuiabá têm designado as 
audiências de prosseguimento no próprio órgão de origem, à exceção das 4ª e 5ª VTs 
de Cuiabá. Ademais, não há exame da questão jurídica que envolve a matéria, 
podendo ser realizados outros atos processuais na audiência de tentativa de 
conciliação, a exemplo de retirada de sigilo da contestação, expedição de alvarás em 
audiência e, eventualmente, recebimento de mídia. 

 

5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS 
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT23) 

A Corregedoria Regional realiza Correição Ordinária no âmbito do CEJUSC, com foco 
nas atividades executadas, conforme discriminadas no art. 9º da Resolução 
Administrativa 310/2019 do Tribunal Regional, a saber:  

I. Conciliação e mediação: quantidade de processos recebidos, conciliados e não 
conciliados, além de valores conciliados no período de forma individualizada e 
quantidade de pessoas atendidas, bem como os resultados obtidos na Semanas 
Nacionais e Regional de Conciliação e por meio da ferramenta “Quero Conciliar”.  

II. Coordenação de atividades de secretaria, incluindo triagem processos recebidos no 
CEJUSC de Cuiabá – método e forma adotados pela unidade para realizar a triagem dos 
processos objeto da conciliação. 
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5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO 
ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão) 
Em 2018 foram realizadas 6.601 audiências de conciliação, (4.422 realizadas na fase de 
conhecimento e 2.179 na fase de execução) e homologados 15.605 acordos (13.979 na 
fase de conhecimento, 91 na fase de liquidação e 1.535 na fase de execução).  

No ano de 2019, foram realizadas 6.245 audiências de conciliação (4.196 na fase de 
conhecimento e 2.049 na fase de execução) e homologados 14.063 acordos (12.311 na 
fase de conhecimento, 91 na fase de liquidação e 1.661 na fase de execução).  

No ano de 2020 (até 31 de agosto), foram realizadas 3.216 audiências de conciliação, 
(2.525 realizadas na fase de conhecimento e 691 na fase de execução) e homologados 
6.230 acordos (5.287 na fase de conhecimento, 57 na fase de liquidação e 886 na fase 
de execução). 

Frise-se, por oportuno, que o número de audiências aqui registradas se refere à 
designação específica de “audiência de conciliação” no PJe. Assim, o número superior 
de acordos efetivados decorre do fato de que também são computados aqueles 
firmados nas demais modalidades de audiência. 

 

5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO 
GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO 
(fonte: TRT23) 
Conforme informado pelo TRT23 durante o período da Correição Ordinária, as 
conciliações realizadas no 2º grau de jurisdição advieram do CEJUSC de 2º grau. 
Portanto, remete-se ao item 5.2.4. 

 

5.5. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE 
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT23) 
O Tribunal Regional informa que, em 2018 e 2019, por iniciativa da Presidência, em 
parceria com o CEJUSC, visando a redução do número de processos encaminhados ao 
TST, o CEJUSC ampliou o “Projeto Pauta Permanente”, disponibilizando horários em 3 
dias por mês, nos períodos matutino e vespertino, para a tentativa conciliatória em 
processos em trâmite na Assessoria de Recurso de Revista, aguardando análise de 
admissibilidade do Recurso de Revista. Os horários em questão são previamente 
fixados, bastando a unidade incluir o número do processo em uma planilha própria e 
remeter os autos, já cientificadas as partes da data e horário, e o CEJUSC realiza a 
audiência de tentativa de conciliação.  
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A partir de 2020, com a criação do CEJUSC de 2º Grau, os processos que se encontram 
na fase de admissibilidade de Recursos de Revista são incluídos em pauta, juntamente 
com os processos que estão nos gabinetes, de acordo com remessa, pelos respectivos 
setores. 

Durante o ano de 2018 foram recebidos 200 processos da Assessoria de Recurso de 
Revista, que demandaram a realização de 306 audiências, resultando no total de 55 
acordos homologados, alcançando o índice de 28,06% de conciliação, e o valor 
arrecadado de R$ 1.565.326,24. 

Durante o ano de 2019 foram recebidos 102 processos da Assessoria de Recurso de 
Revista, que demandaram a realização de 115 audiências, resultando no total de 20 
acordos homologados, alcançando o índice de 19,61% de conciliação, e o valor 
arrecadado de R$ 691.281,94. 

A partir de 2020, com a criação do CEJUSC de 2º Grau, que assumiu os processos de 2ª 
instância, a "Pauta Permanente da Assessoria de Recurso de Revista" deixou de existir, 
e, por este motivo, os números do CEJUSC de 2º grau informados pelo TRT23 são 
gerais. Foram recebidos 13 processos de gabinetes e 4 processos da Assessoria de 
Revista, totalizando 17 processos, resultando em 11 acordos homologados, alcançando 
o índice de 64,71% de conciliação e o valor arrecadado de R$ 182.759,50.   

 

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL 
(fonte: TRT23) 
Em 2018, foram realizadas 3 audiências de conciliação na fase pré-processual em 
Dissídios Coletivos, com a celebração de 1 acordo. Em 2019, foram 5 audiências dessa 
espécie, resultando na homologação de 2 acordos. Em 2020 (até 31 de agosto), não 
foram realizadas audiências na fase pré-processual em Dissídios Coletivos. 

 

5.7. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: TRT23) 
O TRT da 23ª Região participou de todas as semanas nacionais de conciliação 
promovidas pelo CSJT e CNJ, bem como das Semanas Nacionais da Execução 
Trabalhista de 2018 e 2019. Os resultados alcançados foram os seguintes:  

IV Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (de 21 a 25 de maio de 2018):  

Audiências designadas: 1.284; audiências realizadas: 1.253; acordos homologados: 
574; índice de conciliação: 45,8%.  

VIII Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 17 a 21 de setembro de 
2018):  
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Audiências designadas: 645; audiências realizadas: 632; acordos homologados: 135; 
índice de conciliação: 21,4%. 

XIII Semana Nacional da Conciliação do CNJ (de 05 a 09 de novembro de 2018):  

Audiências designadas: 1.026; audiências realizadas: 1.019; acordos homologados: 
368; índice de conciliação: 36,1%.  

V Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (de 27 a 31 de maio de 2019):  

Audiências designadas: 1.012; audiências realizadas: 988; acordos homologados: 429; 
índice de conciliação: 43,4%.   

IX Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 16 a 20 de setembro de 
2019):  

Audiências designadas: 467; audiências realizadas: 386; acordos homologados: 115; 
índice de conciliação: 29,8%. 

XIV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 04 a 08 de novembro de 2019):  

Audiências designadas: 686; audiências realizadas: 675; acordos homologados: 378; 
índice de conciliação: 56%.    

 

5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT23) 
O TRT23 informa a realização das seguintes atividades para fomento da política 
conciliatória: 

2018: 

- Ferramenta “Quero Conciliar”: solução desenvolvida pela área de tecnologia do 
Tribunal (disponível no portal do TRT da 23ª Região no link: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/node/337), e que visa facilitar às partes e aos 
advogados o pedido de conciliação em seus processos. Ressalta-se que a referida 
ferramenta recebe pedidos de tentativa de acordo em processos que tramitam nos 
diversos órgãos jurisdicionais do Tribunal, sendo dirigidos ao CEJUSC apenas aqueles 
em que a parte solicitante marque a opção 'Enviar solicitação para o CEJUSC CUIABÁ-
TRT23'. 

 

- Projeto Pauta Permanente das Varas: tal projeto consistia em disponibilizar alguns 
horários, distribuídos em dois dias por semana, a cada uma das Varas da Capital e de 
Várzea Grande para que fossem incluídos processos em que já fora realizada a 
audiência inicial e nela não houvera acordo. 
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Além da ferramenta disponível no site, outra boa prática utilizada pelo CEJUSC é o 
recebimento de pedidos de conciliação no balcão da Secretaria da CEJUSC e via e-mail 
ou WhatsApp, sendo sempre submetidos à anuência do juízo de origem. 

Os resultados foram os seguintes: a) quanto à ferramenta "Quero Conciliar", durante o 
ano de 2018, foram recebidos 153 processos, que demandaram a realização de 192 
audiências, resultando no total de 106 acordos homologados, alcançando o índice de 
69,28% de conciliação, e o valor arrecadado de R$7.603,583,00; b) no tocante ao 
projeto "Pauta Permanente da Varas", durante o ano de 2018 (existiu entre fevereiro e 
setembro, naquele ano), foram recebidos 51 processos das Varas do Trabalho, que 
demandaram a realização de 57 audiências, resultando no total de 20 acordos 
homologados, alcançando o índice de 39,22% de conciliação, e o valor arrecadado de 
R$ 195.686,60. 

 

2019: 

- Manutenção das práticas supracitadas. 

Os resultados foram os seguintes: a) quanto à ferramenta “Quero Conciliar”, durante o 
ano de 2019, foram recebidos 339 processos, que demandaram a realização de 314 
audiências, resultando no total de 226 acordos homologados, alcançando o índice de 
83,39% de conciliação, e o valor arrecadado de R$21.165.500,18. Esclareça-se que, dos 
processos recebidos, 66 processos foram devolvidos sem a realização de audiência; b) 
no tocante ao projeto "Pauta Permanente das Varas", durante o ano de 2019 (o 
projeto funcionou até julho) foram recebidos apenas 06 processos, que demandaram a 
realização de 06 audiências, resultando no total de 05 acordos homologados, 
alcançando o índice de 83,33% de conciliação, e o valor arrecadado de R$ 62.523,18. 

 

2020 (até 31 de agosto): 

- Manutenção ferramenta: “Quero Conciliar.” 

- Incentivo à conciliação por meio de campanhas publicitárias. 

- Incentivo à conciliação por meio de reuniões para disseminação da cultura da paz 
junto ao Banco do Brasil, PGE e Procuradoria da União. Reunião de membros do 
NUPEMEC com o Banco do Brasil, com a Procuradoria Geral do Estado de Mato-Grosso 
e o procurador-chefe da União no Estado de Mato Grosso, Amaury Reis Fernandes 
Filho. 

- Incentivo à política de conciliação junto a outras instituições financeiras como o 
Banco Bradesco, BV Financeira e Santander.  
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- Reunião de membros do NUPEMEC com os Superintendentes Regionais dos Bancos, 
Investidoras e os chefes dos setores jurídicos. 

- Criação de salas virtuais no Portal do TRT23: o setor de Tecnologia da Informação do 
Regional verificou que a criação das salas é possível, tendo, inclusive, já implantado na 
1º VT de Lucas do Rio Verde e a VT de Nova Mutum. 

- Realização de termo de Parceria com a AGU para permitir a realização de acordos nos 
casos em que a União é condenada subsidiariamente por ser tomadora de serviços.     

- Reunião de membros do NUPEMEC com o Procurador Federal no Estado de Mato 
Grosso (Advocacia Geral da União), Dr. Wesley Lavoisier de Barros Nascimento. 

Os resultados foram os seguintes: a) quanto à ferramenta “Quero 
Conciliar”/solicitações via e-mail e WhatsApp, durante o ano de 2020, foram recebidos 
466 processos, que demandaram a realização de 399 audiências, resultando no total 
de 226 acordos homologados, alcançando o índice de 61,91% de conciliação, e o valor 
arrecadado de R$13.230.099,49. Esclarece-se que, dos processos recebidos, 97 
processos foram devolvidos sem a realização de audiência, em razão de a ré/devedora 
informar a impossibilidade momentânea de acordo enquanto perdurar a pandemia e, 
em 4 processos a audiência ainda não havia sido realizada até 31.08.2020; b) no 
tocante a reunião com o Banco do Brasil, resultou no início de uma cultura de 
conciliação, estando acordado o encaminhamento de processos para o CEJUSC; c) no 
que concerne à reunião com o Procurador Amaury, resultou na iniciativa de intimar a 
União para apresentar cálculos, contribuindo para agilizar a conciliação; além disso, 
iniciou-se uma política conciliatória quando a AGU é tomadora de serviços, 
favorecendo a realização de acordos; d) foi firmado o acordo de cooperação técnica n. 
11/2020, celebrado entre a Procuradoria Regional Federal da 1ª Região, o TRT23 e a 
AGU (PROAD n. 5555/20), visando estabelecer a mútua cooperação para adoção de 
rotina conciliatória envolvendo as reclamações trabalhistas em que sejam parte as 
autarquias e fundações públicas federais, no âmbito do Estado do Mato Grosso. 

 

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT23) 
O TRT23 informa que os magistrados coordenadores dos CEJUSCs participaram do 
curso promovido pela ENAMAT sobre supervisão de centros de conciliação e que os 
servidores lotados no CEJUSC foram capacitados em métodos consensuais de solução 
de disputas, sendo submetidos a cursos regulares de atualização. 

Segundo o Regional, as recentes ações de capacitação são as seguintes: 

- Formando Conciliadores 1ª e 2ª edição; 

- Conciliação - 2020 - Presencial; 
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- Audiências por videoconferência na plataforma Cisco/Webex; 

- Audiências por videoconferência: informações, orientações e dicas práticas (2020); 

- Treinamento periódico, quinzenal, pela Supervisora com base em casos práticos. 

 

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT23) 
A Portaria TRT SGP GP N. 110/2018 regulamenta a mediação e conciliação pré-
processual em conflitos coletivos no âmbito do TRT da 23ª Região. 

 

5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT23) 
O TRT informa que a Coordenadoria de Comunicação Social realiza ampla divulgação 
das atividades voltadas à conciliação, noticiando acordos em casos emblemáticos, 
repercutindo no site do TRT, na rádio do TRT23 e nas redes sociais.  

Quando da realização de eventos específicos, como as Semanas Nacionais a que o 
TRT23 adere e a Semana Regional de Conciliação (programada para 05 a 09/10/2020), 
a Comunicação Social presta todo apoio na divulgação do evento, antes, durante e 
após a sua realização. Dentre as ações, realizam entrevistas em canais de TV locais e 
postam matérias no site do TRT convidando o jurisdicionado a participar das Semanas 
de Conciliação. Houve ainda a adaptação de um vídeo, cedido pelo TRT17, informando 
às partes que o CEJUSC e as Varas do Trabalho da 23ª Região estão funcionando, 
mesmo durante o período de isolamento social ocasionado pela pandemia, realizando 
audiências de tentativa de conciliação, por meio telepresencial. O vídeo circulou pelas 
redes sociais, inclusive grupos de Whatsapp. 

 

 

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO 
6.1.  ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT23 e sítio eletrônico do TRT23) 
De acordo com as informações prestadas pelo TRT23, o Núcleo de Pesquisa 
Patrimonial – NPP foi instituído por meio da Resolução Administrativa nº 238/2011, 
posteriormente alterada pelas Resoluções Administrativas 211/2014, 284/2015, 
210/2016 e 66/2017, todas revogadas, em face da aprovação da Resolução 
Administrativa 008/2020, atualmente vigente. O NPP está vinculado à Secretaria de 
Apoio à Atividade Jurisdicional (SAAJ). 
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As atribuições do NPP, estabelecidas no art. 5º, incisos I a XII, da Resolução 
Administrativa nº 008/2020, estão em consonância com o previsto na Resolução CSJT 
GP N.º 138/2014. Nos termos do art. 7º da RA nº 008/2020, o procedimento de 
pesquisa patrimonial poderá ser deflagrado a pedido de qualquer unidade judiciária do 
Tribunal Regional do Trabalho. Antes de solicitarem a Pesquisa Patrimonial, as Varas 
do Trabalho deverão se certificar de que foram utilizadas as ferramentas básicas 
disponíveis na execução (BACENJUD, CCS, CNIB, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e Junta 
Comercial), nos últimos 3 (três) meses (art. 10 da RA nº 008/2020). 

Os critérios para a escolha do magistrado para atuar permanentemente no NPP, 
estabelecidos no art. 3º da RA nº 008/2020, são: conhecimento inequívoco sobre uso 
das ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial; domínio da interpretação dos 
dados e ações a serem tomadas antes, durante e após a pesquisa patrimonial; 
experiência sobre efetividade e atividades que envolvam a fase de execução; 
capacidade de conciliação em processos na fase de execução, aferida pelos índices 
obtidos nos processos em que atuou nos últimos dois anos. 

Quanto à rotatividade periódica do juiz coordenador, o prazo é de 2 (dois) anos, nos 
termos do art. 3º, §2º, da Resolução Administrativa nº 008/2020, permitida a 
recondução pelo prazo de mais 2 (dois) anos. Registra-se que a disposição de mandato 
de 2 (dois) anos para o juiz coordenador do NPP vai ao encontro das disposições da 
Resolução CSJT GP n.º 138/2014. 

A atual Juíza Coordenadora do NPP, Paula Cabral de Cerqueira Freitas, nomeada 
mediante a Portaria TRT/SGP/GP 002/2020, não atua com dedicação exclusiva. A 
magistrada também exerce a função de Juíza Auxiliar de Conciliação de Precatórios; 
Juíza responsável pelo setor de pagamento de perícias e credenciamento de peritos e 
pelo setor de leilões e praças, cumulação que foi devidamente autorizada por meio da 
RA nº 133/2020, em observâncias ao disposto no artigo 9º, § 2º, da Resolução n.º 
138/2014 do CSJT.O Núcleo de Pesquisa Patrimonial também conta uma servidora 
efetiva, atuando com dedicação exclusiva, Carolina Curvo Garcia Costa Pereira, 
designada pela Portaria TRT DG _ 1701/2019. 

O TRT23 atende o disposto no art. 6º, §§3º e 4º, da Resolução CSJT GP n.º 138/2014, 
que determina a elaboração do Manual com as técnicas de pesquisa patrimonial, e se 
encontra previsto no art. 17, caput e parágrafo único, da RA nº 008/2020. O Manual foi 
disponibilizado no link: https://portal.trt23.jus.br/portal/conv%C3%AAnios-judiciais-e-
ferramentas-eletr%C3%B4nicas. 

Foi informado pelo Tribunal Regional que foram elaborados e disponibilizados na 
intranet, os relatórios circunstanciados dos resultados obtidos com as ações de 
pesquisa e investigação, ao final de cada pesquisa, contendo todos os resultados 
obtidos no curso da investigação (art. 5º, VII, da RA nº 008/2020). 
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6.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT23) 
Conforme informado pelo TRT23, são utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa 
patrimonial e finalidades, a fim de garantir maior efetividade à execução:  

ANOREG (CEI) - Associação dos Notários e 
Registradores do estado de MT 

  

Sistema que promove a intimação dos Cartórios 
filiados à ANOREG, para obtenção de informações 
eminentemente de interesse processual. 

ARISP - Associação dos Registradores 
Imobiliários de São Paulo 

  

Convênio que permite viabilizar o tráfego das 
ordens e certidões de penhora e solicitar a 
emissão de certidões digitais aos cartórios do 
Estado de São Paulo. 

BACENCCS 

  

Convênio firmado com o Banco Central. O CCS é 
um sistema para registro de informações relativas 
a correntistas e clientes de instituições financeiras 
e seus representantes legais ou procuradores. O 
cadastro contém dados de pessoas físicas e 
jurídicas com bens, direitos e valores vigentes em 
1º/1/2001, e dos relacionamentos iniciados desde 
essa data. O CCS informa a data do início e, se for 
o caso, a data do fim do relacionamento com a 
instituição, mas não contém dados de valor, de 
movimentação financeira ou de saldos de contas e 
aplicações. O principal objetivo do CCS é auxiliar 
nas investigações financeiras conduzidas por 
autoridades competentes, mediante requisição de 
informações pelo Poder Judiciário, por meio de 
ofícios eletrônicos, ou por outras autoridades, 
quando devidamente habilitadas. 
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BACENJUD 

  

Convênio firmado com o Banco Central, por meio 
do qual os magistrados emitem ordens judiciais de 
requisição de informações, bloqueio, desbloqueio 
e transferência de valores bloqueados, que são 
transmitidas às instituições bancárias para 
cumprimento e resposta. É possível obter 
endereços, contas/agências e investimentos 
ativos e inativos, pesquisar a movimentação 
financeira, verificar o relacionamento financeiro 
do executado com terceiros visando à penhora de 
créditos e, ainda, contatar instituições financeiras 
para cumprimento de ordens judiciais, por meio 
de pessoas desvinculadas da agência onde o 
devedor possui conta. 

CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados 

  

A CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio 
Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - 
cuja finalidade é gerenciar banco de dados com 
informações sobre existência de testamentos, 
procurações e escrituras públicas de qualquer 
natureza, inclusive separações, divórcios e 
inventários lavrados em todos os cartórios do 
Brasil. 

CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de 
bens 

  

A CNIB, gerenciada pela Associação dos 
Registradores Imobiliários de São Paulo, tem por 
finalidade a recepção e divulgação, aos usuários 
do sistema, das ordens de indisponibilidade que 
atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim 
como direitos sobre imóveis indistintos, e a 
recepção de comunicações de levantamento das 
ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A 
CNIB é constituída por Sistema de Banco de Dados 
Eletrônico alimentado com as ordens de 
indisponibilidades decretadas pelo Poder 
Judiciário e pelos demais órgãos da Administração 
Pública nas hipóteses legalmente previstas. É um 
sistema que integra ordens judiciais e 
administrativas sobre indisponibilidade de bens, 
por meio de Certificado Digital. A ARISP 
disponibiliza ao Judiciário dois sistemas, para 
acesso com Certificado 
Digital:www.penhoraonline.com.br e 
www.indisponibilidade.org.br. 
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COAF: Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras 

  

Ferramenta que dispensa a celebração de 
convênio e é utilizada para intercambiar 
informações, de maneira ágil e segura, com as 
autoridades competentes para investigação de 
ilícitos penais, em especial os de lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo (Lei 9.613, 
de 03.03.98). O sistema também pode ser usado 
para encontrar “laranjas”, sócios ocultos ou de 
fato e verificar operações financeiras que 
evidenciem onde está o dinheiro da pessoa 
jurídica/física. 

CNPJ - Emissão de Comprovante de Inscrição e 
de Situação Cadastral 

O CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica é o 
registro das empresas junto à Receita Federal. 
Neste cadastro constam dados como a razão 
social, a data de abertura da empresa e outras 
informações. Tem como objetivo permitir a 
emissão do Comprovante de Inscrição e de 
Situação Cadastral de Pessoa Jurídica pela Internet 
em consonância com a Instrução Normativa RFB 
nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

DETRAN NET 

  

Convênio que permite pesquisar informações 
gerais sobre veículos e proceder ao registro de 
restrição judicial e baixa correlata incidente sobre 
esses bens. 

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, 
Contabilidade e Finanças do estado de Mato 
Grosso 

  

O Portal da Transparência do Governo Estadual é 
uma ferramenta de livre acesso, no qual estão 
disponíveis informações sobre despesas públicas, 
recursos transferidos, licitações, contratações, 
convênios e outros acordos no âmbito do Poder 
Executivo Estadual. Os dados divulgados no Portal 
são provenientes de fontes de informação como o 
Sistema Integrado de Planejamento, 
Contabilidade e Finanças do Estado de Mato 
Grosso (FIPLAN), Sistema Estadual de 
Administração de Pessoas (SEAP), Sistema de 
Aquisições Governamentais (SIAG), Sistemas de 
Gerenciamento de Convênios (SIGCon), entre 
outras. 
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INFOJUD 

  

Ferramenta que permite, por meio de certificação 
digital, localizar pessoas, seus bens e direitos e 
identificar potencial prática de fraude, execução 
ou crimes, por meio dos dados obtidos na 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O sistema 
INFOJUD permite consultas à:  DIPJ/PJ SIMPLES – 
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica até ano-calendário 2014; DIRPF – 
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física; 
DOI – Declaração de Operações Imobiliárias; DITR 
– Declaração de Imposto Territorial Rural, além de 
recuperar número de inscrição e dados na RFB de 
pessoas físicas e jurídicas. 

INFOSEG - REDE DE INFORMAÇÕES DE 
SEGURANÇA 

  

Convênio que permite acesso aos dados básicos 
de pessoas com inquéritos, processos, mandados 
de prisão, envolvimento com narcotráfico, além 
de interfaces ligando, diretamente, outros tipos 
de bancos de dados, como de armas, veículos, 
condutores e de cadastros de pessoas físicas e 
jurídicas. Trata-se de sistema ligado à Secretaria 
Nacional de Segurança Pública (SENASP), junto ao 
Ministério da Justiça, no qual se consultam, 
sobretudo, os dados do Registro Nacional de 
Veículos Automotores, mantido pelo Denatran, 
que contém informações sobre veículos, além de 
informações e consulta ao Registro Nacional de 
Condutores Habilitados, mantido também pelo 
Denatran, que contém informações sobre 
condutores de veículo. 

JUCEMAT - Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso 

  

Por meio deste convênio é possível consultar 
informações cadastrais disponíveis no banco de 
dados da JUCEMAT. 
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PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE 
CUIABÁ 

  

O Portal da Transparência foi criado pela 
Prefeitura de Cuiabá em cumprimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal n° 101, de 04 de maio de 
2000, à Lei Complementar n° 131, de 27 de maio 
de 2009, e à Lei de Acesso à Informação Pública n° 
12.527 de 18 de novembro de 2011. No Portal, 
pode-se consultar o quanto é arrecadado pela 
Prefeitura (RECEITAS) e onde a Prefeitura está 
investindo seus recursos (DESPESAS), entre muitas 
outras informações de interesse do cidadão. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DE MATO GROSSO 

  

O Portal da Transparência do TCE-MT tem como 
objetivo assegurar a fiscalização da sociedade 
sobre a boa e correta aplicação dos recursos 
públicos. A meta é aumentar a transparência da 
gestão daquela Corte de Contas, permitindo que o 
cidadão faça o controle social dos gastos públicos 
realizados. 

RENAJUD 

  

Convênio que possibilita consultas e envio, em 
tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de 
restrição e de retirada de restrição de veículos 
automotores na Base Índice Nacional (BIN) do 
Registro Nacional de Veículos Automotores – 
RENAVAM. 

SACI – Sistema Integrado de Informações da 
Aviação Civil 

  

O SACI, ferramenta que dispensa a celebração de 
convênio, pertence ao Registro Aeronáutico 
Brasileiro, e o acesso pode ser utilizado para 
encontrar proprietários e operadores de 
aeronaves em todo o território nacional e receber 
informações de onde está a aeronave 
(aeródromo), possibilitando levantar elementos 
para determinar a restrição de voos para fins de 
penhora. 
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SERASAJUD 

  

o SerasaJud otimiza o trabalho dos magistrados 
quanto às ordens judiciais para retirada do nome 
dos cidadãos do cadastro de inadimplentes em 
razão de registros indevidos; através do sistema, é 
possível a inclusão, por meio de decisão judicial, 
do nome de devedores como meio de coerção 
para satisfação de débito e, ainda, agiliza o acesso 
do Judiciário ao banco de dados cadastrais de 
pessoas físicas e jurídicas da Serasa, auxiliando a 
efetividade da execução das decisões judiciais. As 
informações cadastradas no SERASAJUD pelos 
tribunais são enviadas à Serasa Experian e 
respondidas para o endereço eletrônico 
cadastrado da Vara remetente do ofício, 
agilizando o cumprimento das ordens judiciais. 

SIEL - Sistema de Informações Eleitorais 

  

Permite consultar os dados pessoais e endereços 
dos eleitores de forma automática e em tempo 
real. Pela pesquisa, é possível verificar se o 
endereço cadastrado sofreu alteração recente ou 
não, o que se torna relevante, pois a prática 
demonstra que não sendo atual o endereço 
cadastrado no sistema, este corresponde, muitas 
vezes, ao primeiro endereço de cadastro do 
eleitor, normalmente o residencial dos pais do 
pesquisado. 

SIMBA 

  

O Sistema de Investigação de Movimentações 
Bancárias (SIMBA) foi desenvolvido pelo 
Ministério Público Federal com a finalidade de 
acelerar os processos de quebra de sigilo 
bancário. O SIMBA permite que os bancos e 
outras empresas financeiras remetam 
informações bancárias de forma segura, por via 
eletrônica, para a central do sistema, que pode 
realizar cruzamentos de dados e gerar relatórios 
conforme a necessidade do processo ou da 
investigação. A partir da Resolução nº 140/2014 
do CSJT, o acesso ao sistema ficou centralizado no 
portal do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho e sua operação se tornou exclusiva de 
magistrados cadastrados no sistema, mediante 
login e senha, de uso pessoal e intransferível. 
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DELFOS 

  

O sistema DELFOS é um sistema de análise de 
dados bancários e fiscais desenvolvido pela Polícia 
Judiciária Civil de Mato Grosso, objetivando a 
descoberta de informações que otimizem a 
localização de patrimônio do devedor e de bens 
passíveis de penhora, a fim de trazer benefícios 
para a efetividade da execução (Proad 
1915/2020). 

SISBAJUD 

  

O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do 
poder Judiciário que sucedeu ao BacenJud e 
entrou em operação no dia 8 de setembro de 
2020, com gestão realizada pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

  

Convênio para acesso ao “Extrato do FGTS 
Trabalhador – Conta Recursal”, “Extrato do FGTS 
do Trabalhador para Fins Judiciais” e para acesso a 
saldos e extratos de depósitos judiciais. 

  

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, as ferramentas de buscas são 
utilizadas de acordo com o caso de pesquisa patrimonial, considerando o número de 
pessoas físicas e/ou jurídicas investigadas, o período de abrangência e o sigilo bancário 
e fiscal dos investigados. Não há no NPP uma estatística referente à utilização das 
ferramentas e convênios, mas há estatística referente aos processos objeto das 
investigações patrimoniais. 

Em 16.11.2016 foi expedido o Memorando Circular n. 8/2016 GABAUXI/TRT 23ª Região 
dando ciência aos Juízes e Servidores sobre o Manual de Convênios Judiciais e 
Ferramentas Eletrônicas e contendo dicas para a realização da pesquisa patrimonial. A 
Corregedoria, por ocasião das Correições Ordinárias, conforme registrado nos Ofícios 
Circulares n. 004/2018/TRT23ªR-CORREG, 012/2019/TRT23ªR-CORREG e 
006/2020/TRT23ªR-CORREG, analisa como estão sendo utilizadas as ferramentas de 
pesquisa patrimonial, visando fomentar o uso das mesmas. 

  

6.3. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT23) 
No âmbito do Tribunal Regional, a centralização de execuções se encontra prevista na 
Resolução Administrativa nº 008/2020, aprovada em 24/01/2020. Nos termos do art. 
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4º da RA nº 008/2020, o Procedimento Especial de Reunião de Execuções, é 
constituído com a finalidade de atender pedido de instauração do Plano Especial de 
Pagamento Trabalhista (PEPT), por meio do qual se dará a centralização, arrecadação e 
distribuição de valores devidos pelo Executado, e pelo Regime Especial de Execução 
Forçada (REEF), direcionado à expropriação do patrimônio dos devedores em favor de 
um grupo de credores. A reunião de execuções em relação ao mesmo devedor, nos 
termos previstos na Resolução, deverá ser processada na SAAJ. Aprovado o PEPT, as 
Unidades Judiciárias do Tribunal serão comunicadas pela SAAJ para que seja suspenso 
o cumprimento de todos os atos executórios que possam frustrar ou prejudicar a 
reunião das execuções. 

Foi informado pelo Tribunal Regional que não existe processo tramitando por meio de 
instauração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) ou pelo Regime 
Especial de Execução Forçada (REEF).   

No âmbito do Tribunal consta um processo (n. 0074000-03.2008.5.15.0113) que reuniu 
as execuções em face de um mesmo executado. Trata-se de acordo homologado, que 
tem sido cumprido e envolve apenas o executado e os exequentes que participaram 
das tratativas, não sendo permitida a inclusão de novo credor. Os critérios 
preferenciais para o pagamento dos valores estão sendo observados.  

 

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA 
(fonte: TRT23) 
Em 2018, o Tribunal participou da 8ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no 
período de 17 a 21 de setembro. Os resultados obtidos foram os seguintes: audiências 
realizadas - 632; acordos homologados - 136; valores dos acordos homologados - R$ 
10.328.866,24; leilões realizados - 3; valor arrecadado nos leilões - R$ 2.330.706,00; 
bloqueios efetivados (BACENJUD) – nenhum; valor arrecadado com bloqueios 
efetivados (BACENJUD) – nenhum. 

Em 2019, por sua vez, foi realizada a 9ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no 
período de 16 a 20 de setembro. Os resultados obtidos foram os seguintes: audiências 
realizadas – 386; acordos homologados - 115; valores dos acordos homologados - R$ 
3.590.021,95; leilões realizados - 2; valor arrecadado nos leilões - R$ 697.200,00; 
bloqueios efetivados (BACENJUD) – nenhum; valores arrecadados com bloqueios 
(BACENJUD) - nenhum. 

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2018 foi arrecadado 
R$7.690.973,05 por meio de leilões coordenados pela Seção de Precatório, Praças, 
Leilões e Pagamento e Credenciamento de Peritos, em 2019, um total de 
R$3.479.960,00 e, em 2020, R$2.155.800,00. 
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6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT23) 
Conforme informado pelo TRT23, nos últimos três anos foram ministrados cursos 
relacionados à efetividade da execução pela Escola Judicial. 

Em 2018, o TRT23 promoveu os seguintes cursos: Boas Práticas na Execução 
Trabalhista (semi-presencial/25 participantes), Curso Instrumental de Execução 
Trabalhista Efetiva (presencial/5 participantes), Formação de Formadores em Boas 
Práticas na Execução Trabalhista (EAD/ 1 participante) e Atualização de cálculos (EAD/ 
20 participantes). 

No exercício de 2019: CFC Boas Práticas na Execução Trabalhista (EAD/6 
participantes/magistrados), Execução Trabalhista para Oficiais de Justiça 
(presencial/23 participantes) e Cálculos Trabalhistas – Novo (EAD/69 participantes). 

Curso de capacitação realizado no evento da 2ª Maratona de Investigação Patrimonial, 
no período entre 29/8/2019 até 29/8/2019. 

Em 2020: Prevenção de incidentes na execução trabalhista (on line/ 2 participantes) e 
Atualização de Cálculos Trabalhistas, curso realizado em 5 períodos diferentes (EAD/ 
69 participantes no total). 

 

 

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL 
7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT23) 

  2018 2019 2020 

(até 
agosto) 

Interpostos 4.037 5.072 2.015 

Despachados Admitidos 157 360 175 
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Parcialmente 
Admitidos 

0 41 29 

Não Admitidos 3.668 4.278 2.134 

TOTAL 3.825 4.679 2.338 

Taxa de Admissibilidade No TRT da 23ª 
Região 

4,1% 8,6% 8,7% 

No pequeno porte 10,2% 11,6% 11,0% 

Média Nacional 9,3% 16,3% 14,9% 

Pendentes Exceto suspensos ou 
sobrestados 

559 646 230 

Suspensos ou 
sobrestados 

63 85 90 

TOTAL 622 731 320 

 

Gráfico: 
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7.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão e TRT23) 
 

  2018 2019 2020 

(até agosto) 

Interpostos 3.285 3.727 1.901 

Remetidos 3.069 3.956 1.932 

Pendentes de Remessa 621 410 384 
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7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA  - 
DA CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE 
(fonte: e-Gestão e TRT23) 

  2018 2019 2020 

(até agosto) 

No TRT da 23ª Região 18,2 25,2 29,2 

No pequeno porte 22,0 37,5 30,3 

Média Nacional 41,4 30,6 30,7 

 

7.4. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA  - 
DA CHEGADA DO PROCESSO NA SECRETARIA DE RECURSO DE REVISTA 
ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL (fonte: e-
gestão e TRT23) 

  2018 2019 2020 

(até agosto) 

No TRT da 23ª Região - 34,5 36,5 

No pequeno porte - 101,5 84,7 

Média Nacional - 109,8 90,8 
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7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE 
REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT23) 
O setor do TRT23 responsável pela admissibilidade de Recurso de Revista é a 
Assessoria de Recurso de Revista, vinculada à Presidência do Tribunal Regional. No 
período de 2018 a 2020 (até 31 de agosto), a Assessoria de Recurso de Revista sempre 
possuiu em sua lotação 10 servidores. 

7.5.1. Metodologia de Trabalho (distribuição, movimentação, análise, revisão, 
gestão, produtividade) 

De acordo com informações prestadas pelo TRT23, a unidade encontra-se estruturada 
da seguinte forma: 1 assessor, 1 assistente de apoio ao assessor (realiza tarefas afetas 
à chefia de gabinete) e 8 assistentes jurídicos. 

São atribuições do assessor: a) gerir a unidade; b) dar orientação técnica aos 
assistentes jurídicos acerca das minutas a serem elaboradas em sede de recurso de 
revista e de embargos de declaração; c) revisar os trabalhos produzidos pelos 
assistentes; d) elaborar minutas de despachos; e) coordenar a distribuição das tarefas 
entre todos os integrantes da equipe. 

São atribuições do assistente de apoio ao assessor: a) operacionalizar a distribuição 
dos processos entre os assistentes jurídicos, segundo as diretrizes traçadas pelo 
assessor; b) elaborar minutas de despachos em sede de agravo de instrumento em 
recurso de revista; c) movimentar os processos (formalizar a entrada e a saída); d) 
controlar prazo; e) aferir, do ponto de vista quantitativo, a produtividade dos 
assistentes jurídicos; e f) realizar a estatística. 

São atribuições dos assistentes jurídicos: a) elaborar minutas de decisões de 
admissibilidade de recurso de revista; b) elaborar minutas de decisões alusivas aos 
embargos de declaração; c) elaborar minutas de despachos para regularizar preparo e 
representação processual; e d) realizar pesquisas sobre questões jurídicas afetas ao 
recurso de revista. 

Segundo informações do TRT23, o fluxo processual no setor se dá da seguinte forma: 
a) os processos são conclusos ao Desembargador-Presidente pela Secretaria do 
Tribunal Pleno; b) o assistente de apoio formaliza a entrada dos processos na 
Assessoria de Recurso de Revista em planilha específica, a qual serve de suporte para 
controle de prazo, controle estatístico, controle de produtividade e registros em geral 
de todos os processos que tramitam na unidade; c) formalizada a entrada dos 
processos na unidade, o assessor define a cota de trabalho dos assistentes jurídicos e o 
assistente de apoio operacionaliza essa distribuição de tarefas; d) os assistentes 
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jurídicos devem confeccionar as minutas no prazo médio de 20 dias úteis; e) as 
minutas são revisadas pelo assessor e enviadas ao Desembargador-Presidente para 
análise e assinatura; f) após assinadas as decisões, cabe ao assistente de apoio dar 
saída nos processos, fazendo os devidos registros na planilha; g) a Secretaria do 
Tribunal Pleno é responsável pela publicação e pelo cumprimento das determinações 
contidas nas decisões. 

A Assessoria de Recurso de Revista realiza um controle de produtividade da equipe. 

7.5.2. Prazo médio para a admissibilidade de Recurso de Revista 

Conforme esclarece o TRT23, quando o processo é inicialmente movimentado para a 
Secretaria Judiciária de 2º Grau, o setor responsável pela admissibilidade de Recurso 
de Revista já realiza a imediata informação de conclusão para a decisão. 

7.5.3. Procedimento adotado em caso de juízo positivo de admissibilidade 

Informa o TRT23 que, após publicada a decisão que admitiu o recurso de revista, 
aguarda-se, em secretaria, o decurso de prazo para apresentação de contrarrazões. 
Havendo ou não manifestação da parte contrária, expede-se o "termo de remessa" 
para o TST, realizando-se o envio pelo Conector/PJe. 

7.5.4. Critérios de precedência e de preferências legais na análise dos recursos 

Há a observância dos critérios de precedência e de preferências legais no exame de 
admissibilidade dos recursos de revista no TRT23.   

7.5.5. Sobrestamentos das matérias submetidas à repercussão geral e aos recursos 
repetitivos 

Na admissibilidade recursal, para sobrestamento das questões submetidas à 
repercussão geral e recursos repetitivos, o TRT23 considera o recebimento do ofício 
pelos Tribunais. Informa o TRT23 que, na hipótese de existência de ofício, enviado pelo 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com a determinação de suspensão dos 
"recursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repetitivos" (art. 
896-C, § 3º, da CLT), formaliza-se o respectivo sobrestamento. Nesse caso, o processo 
permanece na Secretaria do Tribunal Pleno até o pronunciamento definitivo acerca do 
tema afetado. 

O Tribunal Regional realiza o efetivo controle dos processos sobrestados, por meio 
sistematizado, que gera relatórios. Informa o TRT23 que, após a decisão de 
sobrestamento, é realizado o lançamento sistêmico do andamento processual com 
base na tabela processual unificada do CNJ, e que a retirada do sobrestamento para 
efetivação de novo juízo de conformidade com as questões submetidas à repercussão 
geral e a recursos repetitivos é feita a partir do julgamento do tema pelo TST, pelo STJ 
ou pelo STF.  
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7.6. RECORRIBILIDADE INTERNA E EXTERNA (fontes: e-Gestão e Setor 
de estatística do TST) 
No ano de 2019, a recorribilidade interna foi da ordem de 21,2%. Foram interpostos 
2.855 recursos internos (agravos, agravos regimentais e embargos de declaração) em 
13.477 acórdãos publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram 
desconsiderados 957 recursos internos publicados. No ano de 2018, a recorribilidade 
interna foi de 18,0%. A recorribilidade externa foi da ordem de 37,8%, no ano de 2019. 
Foram interpostos 5.105 recursos de revista e recursos ordinários em 13.500 acórdãos 
publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram desconsiderados 
934 embargos de declaração publicados. No ano de 2018, a recorribilidade externa foi 
de 34,7%. 

 

7.7. REFORMA DE DECISÕES PELO TST (fonte: Sistema de Apoio à 
Decisão - TST) 
7.7.1. Recursos de Revista 

  2018 2019 2020 

(até 
agosto) 

RR providos (ainda que parcialmente) 202 190 140 

RR julgados 269 264 279 

Taxa de Reforma da 
Decisão 

No TRT da 23ª 
Região 

75,1% 72,0% 50,2% 

No pequeno porte 62,3% 60,3% 45,7% 

Média Nacional 69,5% 66,1% 51,0% 
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7.7.2. Agravos de Instrumento 

  2018 2019 2020 

(até 
agosto) 

AIRR providos (ainda que parcialmente) 169 158 128 

AIRR julgados 2.593 2.345 1.809 

Taxa de Reforma da 
Decisão 

No TRT da 23ª 
Região 

6,5% 6,7% 7,1% 

No pequeno porte 9,6% 9,0% 9,0% 

Média Nacional 9,0% 10,5% 9,4% 

 

7.8. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES 
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT23) 
O Regimento Interno do TRT23 regulamenta a uniformização de jurisprudência, o 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e o Incidente de Assunção de 
Competência (IAC), em seu Título IV, Capítulo VI, arts. 164 a 170. 

Destaca-se, quanto aos procedimentos de uniformização de jurisprudência e de 
resolução de casos repetitivos, que não há incidentes pendentes de análise pelo 
Tribunal Regional anteriores a 2018 e todos os Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência (IUJ) instaurados no Tribunal foram julgados. 

No ano de 2018 a 2020 (até 31 de agosto), não foram instaurados nem julgados IUJs. 

No ano de 2018 não foram instaurados nem julgados Incidentes de Resolução de 
demandas repetitivas (IRDR). 
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Por sua vez, no ano de 2019, foi instaurado e julgado um IRDR. 

No ano de 2020 (até 31 de agosto), foi instaurado um IRDR (IRDR 0000204-
82.2020.5.23.0000) e nenhum julgado. 

Não foi instaurado nenhum Incidente de Assunção Competência (IAC) no TRT23. 

Até 31 de agosto de 2020, há 5 processos sobrestados no TRT23, em virtude do único 
IRDR pendente (IRDR-0000204-82.2020.5.23.0000). 

Como nenhum incidente foi julgado, por consequência, não houve publicação de 
nenhuma súmula ou tese firmada no período. 

 

7.9. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT23) 
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) no TRT23 está vinculado à 
Presidência do Tribunal. O ato normativo do TRT23 que disciplina o NUGEP é a 
Resolução Administrativa n. 051/2018. As atribuições do NUGEP estão em consonância 
com aquelas estabelecidas no artigo 7º da Resolução CNJ n.º 235/2016. 

O NUGEP do TRT23 possui uma Comissão Gestora, nos moldes do § 9º do art. 6º da 
Resolução CNJ n.º 235/2016, com redação dada pela Resolução CNJ n.º 286/2019, e é 
composta pelo Desembargador-Presidente do Tribunal, Desembargador-Presidente da 
Primeira Turma e Desembargador-Presidente da Segunda Turma. A reunião da 
Comissão Gestora se dá de modo semestral. Informa o TRT23 que, no ano de 2020, 
aconteceu a primeira reunião oficial do NUGEP (PROAD 1276/2020) e que, 
extraordinariamente, as reuniões podem ocorrer quando algum Desembargador 
membro do NUGEP entender necessário. 

Atualmente o NUGEP é constituído por 5 servidores efetivos, todos bacharéis em 
direito, em perfeita sintonia também com o previsto art. 6º, § 4º, da referida 
Resolução do CNJ. 

O TRT23 conta com um Sistema de Gestão de Precedentes, cedido pelo TRT18, 
disponibilizando banco de dados pesquisável, por meio do sítio eletrônico do Tribunal 
Regional, no qual o público em geral pode obter informação acerca dos Recursos 
Repetitivos, Repercussão Geral, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, Incidente de Assunção de 
Competência e processos sobrestados. Destaca o TRT23, todavia, que a integração do 
NUGEP com o CNJ está sendo adaptada pelo TRT18, uma vez que o CNJ mudou a forma 
de receber as informações. 

Durante o período de correição ordinária, em consulta ao banco de dados pesquisável 
no site do TRT23, constata-se que há registros dos incidentes suscitados, solucionados 
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e pendentes de julgamento. No entanto, o referido banco de dados não contempla 
todas as informações mínimas previstas nos Anexos da Resolução CNJ n.º 235/2016 
(com redação dada pela Resolução CNJ n.º 286/2019). 

Segundo informações prestadas pelo NUGEP, por questões de ordem técnica de 
Tecnologia da Informação, o banco de dados está, de fato, parcialmente em 
conformidade com a Resolução CNJ n.º 235/2016. Esclarece que, juntamente com o 
pessoal da Tecnologia da Informação, está envidando esforços para promover as 
adequações necessárias tão brevemente quanto possível.  

 

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs) 
8.1. NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT23) 
As normas internas que regulamentam o pagamento de Precatórios e Requisições de 
Pequeno Valor no âmbito do TRT23 são: art. 103 do Regimento Interno; Resolução 
Administrativa n° 157/2003 (criação do Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios); 
arts. 309 a 316 da Consolidação Normativa de Provimentos da Corregedoria Regional 
(regulamenta os procedimentos adotados pela Seção de Precatórios); Recomendação 
SECOR n° 07/2012 (observância aos parâmetros fixados na OJ-TP n° 07 do c. TST - juros 
de mora aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública); Resolução Administrativa n° 
284/2015, revogada pela 008/2020 (regulamenta a atuação da Secretaria de Apoio à 
Atividade Jurisdicional - SAAJ, que inclui as atribuições da Seção de Precatórios e 
RPVs); Portaria TRT.SGP.GP n° 002/2020 (designação da Exma. Juíza Paula Cabral de 
Cerqueira Freitas como Juíza Auxiliar de Conciliação de Precatórios); Decreto Estadual 
n° 2427/2010 (dispõe sobre a instituição do regime especial de pagamento de 
precatórios a que se refere o art. 97 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 
n° 62/2009, e dá providências correlatas); Decreto Estadual n° 2017/2013 (acrescenta 
o parágrafo único ao art. 1° do Decreto Estadual n° 2427/2010); Portaria TJMT n° 
601/2011/PRES (criação do Comitê Gestor das Contas Especiais); Resolução TJMT n° 
007/2007 (institui a Central de Conciliação dos Precatórios; Resolução TJMT n° 
002/2011 (institui o Juízo de Conciliação de Precatórios, vinculado à Presidência do 
Tribunal de Justiça); Resolução TJMT n° 007/2019 (institui o Programa de 
Acompanhamento e Certificação de Regularidade no pagamento de dívidas judiciais 
dos entes públicos).  

 

8.2. ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT23) 
O Tribunal Regional informou que a unidade responsável pelo processamento dos 
precatórios é a Seção de Precatórios, Praças, Leilões e Pagamento e Credenciamento 
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de Peritos, que integra a Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional, a qual é ligada à 
Presidência e coordenada pelo Juiz Auxiliar da Presidência. A Seção de Precatórios 
conta com 1 servidora efetiva: Devanir Ferreira dos Santos Neves. Informou o TRT23 
que nas férias da servidora, o serviço na Seção fica paralisado aguardando o seu 
retorno. Nos termos do art. 27 da Resolução Administrativa n° 008/2020, compete à 
Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional (SAAJ), processar e executar precatórios e 
requisições de pequeno valor, além das seguintes atividades: I – receber as 
informações e as peças necessárias à formalização de precatórios e verificar a 
regularidade destes documentos; II – receber as informações e as peças necessárias 
para formalização de requisições de pequeno valor da União e de suas Autarquias e 
Fundações; III – realizar cadastros e autuação de processos precatórios e requisições 
de pequeno valor; IV – cientificar a entidade devedora da formação do precatório, 
observadas as formalidades legais; V – prestar informações às partes e às Varas do 
Trabalho sobre os andamentos dos precatórios; VI – verificar a possibilidade de 
homologação de acordo diretamente com os credores e a entidade devedora, nos 
termos da legislação pertinente, procedendo-se ao agendamento e organização da 
audiência conciliatória; VII – realizar controle de pagamentos de precatórios e 
requisições de pequeno valor da União e de suas Autarquias e Fundações, 
formalizados nos termos dos incisos I e II; VIII – proferir despachos e decisões relativas 
aos procedimentos correlatos ao processamento da execução dos precatórios e 
requisições de pequeno valor; IX – oficiar aos Bancos oficiais para procederem à 
abertura de conta judicial e transferência de valores; X – elaborar relatórios referentes 
aos pagamentos efetivados; XI – atualizar os cálculos dos precatórios e requisições de 
pequeno valor; XII – disponibilizar as informações atualizadas sobre a expedição de 
precatório no Portal deste Regional na Internet; XIII – executar demais atos de 
secretaria correlatos ao processamento da execução dos precatórios e requisições de 
pequeno valor; XIV – encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça as informações que 
comporão o mapa anual sobre a situação dos precatórios expedidos por todos os 
órgãos do Poder Judiciário, a ser divulgado no Portal do CNJ na Rede Mundial de 
Computadores, nos termos da Resolução CNJ n° 115/2010, revogada pela Resolução 
CNJ n° 303/2019. O Tribunal ressaltou que a Seção de Precatórios ainda tem a 
atribuição de controlar  a movimentação, expedição e pagamento das requisições de 
pequeno valor estaduais, municipais e da EBCT, que são processadas nas Varas do 
Trabalho. 

 

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA 
RESOLUÇÃO 303 DO CNJ (fonte: TRT23) 
O TRT23 informou que, desde a publicação da Resolução CNJ n° 303/2019, não mediu 
esforços para se adaptar aos novos procedimentos. Registrou que um dos primeiros 
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passos foi suspender a remessa dos ofícios precatórios pelas Varas do Trabalho à Seção 
de Precatórios e os prazos processuais e regimentais pelo prazo de 60 dias úteis, com o 
intuito de se adaptar ao novo sistema GPrec, desenvolvido pelo TRT8, com a versão 
atualizada em conformidade com a referida resolução (PROAD 11242/2019). O 
Tribunal destacou que foram feitas várias reuniões com os servidores da Secretaria de 
Informática para conhecimento do sistema e, em 16/3/2020, o GPrec foi implantado 
em modo de produção, com o encaminhamento de vídeos orientadores a todas as 
Varas do Trabalho. Houve, ainda, participação em seminários sobre visão geral da 
Resolução CNJ n° 303/2019, oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 
Acrescentou que advieram alguns empecilhos, como a suspensão dos trabalhos 
presenciais por conta da pandemia da COVID19, que impossibilitaram outros avanços.   

 

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO 
ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT23) 
O TRT23 registrou que a Seção de Precatórios sempre trabalhou com processos físicos, 
porém, após a implantação do GPrec, os atos estão sendo feitos no processo original - 
PJe. Desde 16/3/2020, todos os processos de precatórios e RPVs federais são 
cadastrados pelas Varas do Trabalho por meio do Sistema GPrec, que está interligado 
ao PJe-JT. O Tribunal informou o seguinte fluxo de processamento dos Precatórios: - 
Fazendas Estadual e Municipal: Após o decurso do prazo para eventual oposição de 
embargos à execução, é determinada a expedição do precatório e a remessa ao TRT, 
via sistema GPrec. Recebido o cadastro dos autos, é solicitada a remessa do processo 
PJe relacionado. Após, é feita a conferência dos dados no GPrec, tomando por base o 
processo PJe. Caso esteja correto, é feita a autuação e, em seguida, é certificado nos 
autos PJe e encaminhado concluso à Presidência ou ao Juiz delegado pelo 
Desembargador Presidente. Caso tenha algo a corrigir, o cadastro é devolvido em 
diligência, via GPrec. O Desembargador Presidente determina a expedição do ofício 
requisitório ao ente devedor com o valor devidamente atualizado até 30/6, para 
inclusão no orçamento do ano posterior e, após, fica aguardando a chegada dos 
recursos financeiros para a quitação. Se for um ente inserido no Regime Especial, irá 
para a fila, obedecendo a ordem cronológica, com o intuito de aguardar os repasses 
dos entes públicos. Caso seja um ente do regime geral, também obedecerá a ordem 
cronológica, mas fica aguardando o prazo para pagamento ou depósito dos valores 
devidos. Quando chegam os recursos, os autos são encaminhados para atualização e 
são feitas as transferências judiciais com depósitos vinculados aos processos 
originários. Após, os autos são encaminhados ao juízo de origem, que fará a liberação 
dos valores aos interessados; - Fazenda Federal: após o decurso do prazo para 
eventual oposição de embargos à execução, é determinada a expedição do precatório 
e remessa ao TRT, via sistema GPrec. Recebido o cadastro dos autos, é solicitada a 
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remessa do processo PJe relacionado. Após, é realizada a conferência dos dados no 
GPrec, tomando por base o processo PJe. Caso esteja correto, é feita a autuação e, em 
seguida, é certificado nos autos PJe e encaminhado concluso à Presidência ou ao Juiz 
delegado pelo Desembargador Presidente. Caso tenha algo a corrigir, o cadastro é 
devolvido em diligência. Em julho de cada ano, as informações acerca de precatórios 
são encaminhadas ao CSJT, mediante relatório específico, para inclusão no orçamento 
do ano posterior. Quando os recursos financeiros para a sua quitação chegam, os 
autos do precatório são encaminhados para atualização e à Secretaria de Orçamento e 
Finanças do TRT para proceder empenho e posterior depósito em conta judicial. 
Depois de tudo realizado, os autos são encaminhados ao juízo de origem, que fará as 
liberações dos valores aos interessados. Quanto às RPVs da Fazenda Federal, após a 
juntada da certidão de decurso do prazo de oposição de embargos à execução, o juiz 
determina a expedição da RPV e faz a remessa ao TRT, via sistema GPrec. Recebido o 
cadastro dos autos, é solicitada a remessa do processo PJe relacionado. Após a 
conferência dos dados no GPrec, tomando por base o processo PJe, se estiver tudo 
correto, é feita a autuação e, em seguida, certificado nos autos PJe, que são 
encaminhados conclusos à Presidência ou ao Juiz delegado pelo desembargador 
presidente. Caso tenha algo a corrigir, o cadastro é devolvido em diligência, via sistema 
GPrec. Os autos são encaminhados até dia 13 de cada mês à Secretaria de Orçamento 
e Finanças do TRT para proceder o empenho e posterior depósito em conta judicial. 
Depois de tudo realizado, os autos são encaminhados ao juízo de origem, que fará a 
liberação dos valores aos interessados. Quanto às RPVs das Fazendas Estadual e 
Municipal, após a juntada de certidão de decurso do prazo de oposição de embargos à 
execução, o Juiz determina a expedição de RPV e o ente público é intimado para pagar 
no prazo de 60 dias, sob pena de sequestro. Caso apresente embargos à execução, a 
parte contrária é intimada para apresentar manifestação e o processo vai concluso 
para sentença. As partes são intimadas da sentença de embargos e, certificado o 
decurso de prazo, o juiz determina a expedição de RPV, sendo feita a intimação do 
ente público para pagar no prazo de 60 dias, sob pena de sequestro. O Tribunal 
destacou, ainda, que outras situações encaminhadas à área de precatórios são os 
casos de manifestações das partes requerendo preferência por questão de idade, 
doença ou deficiência, assim definidos na forma da lei, atualização dos valores devidos, 
sequestros, etc. Registrou que esses requerimentos, na maioria das vezes, referem-se 
aos processos precatórios do legado e, em todos esses casos, solicita-se a remessa do 
processo PJe à Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional - SAAJ. Quando do 
recebimento, é juntada uma certidão, com um breve resumo da situação do precatório 
físico, para que não se perca a ligação. Este resumo especifica o número do precatório, 
data de recebimento do ofício precatório no Tribunal, data de recebimento do ofício 
requisitório pelo ente público e outras informações pertinentes. Os demais atos são 
todos feitos no PJe e as partes são intimadas de cada movimento. Os processos são 
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conclusos à Juíza Auxiliar de Conciliação de Precatórios, que tem delegação do 
Desembargador Presidente para conciliar, processar e executar procedimentos dos 
precatórios e RPVs, exceto nos casos de expedição do precatório e ordens de 
sequestro. O Tribunal ressaltou, ainda, que atualmente se encontra em fase de 
migração do legado dos precatórios antigos que estavam cadastrados no sistema DAP2 
para o GPrec, o que, na sua visão, facilitará a confecção de relatórios e demais 
informações solicitadas pelos tribunais superiores. 

8.4.1. PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT23) 

Informou o TRT23 que o ofício precatório sempre foi padronizado no Tribunal. 
Destacou que na Consolidação Normativa do Tribunal há a determinação para que os 
ofícios precatórios tenham as informações de acordo com o art. 5° da Resolução CNJ n° 
115/2010, alterada pela Resolução CNJ n° 303/2019. Ressaltou que está se 
empenhando para a atualização dos itens e que em 16/3/2020 foi implantado o 
Sistema GPrec, que está com versão atualizada. Quanto aos itens que devem constar 
do ofício precatório, conforme art. 6° da Resolução CNJ n° 303/2019, o Tribunal 
informou que os seguintes não constam no referido ofício disponibilizado pelo GPrec: 
II - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Registro Nacional de Estrangeiro - RNE; 
IV - Índice de juros ou da taxa SELIC, quando utilizada, e o correspondente valor; XI - 
Número de meses - NM a que se refere à conta de liquidação e o valor das deduções 
da base de cálculo, caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de 
rendimentos recebidos acumuladamente RRA, conforme do art. 14-A da Lei n° 7.713, 
de 22 de dezembro de 1988; XII - Indicação da condição de ativo, inativo ou 
pensionista; XIII - a) órgão previdenciário com o respectivo CNPJ (falta o campo para o 
CNPJ). Destacou, ainda, que o recebimento dos ofícios precatórios e requisição de 
pequeno valor só ocorre mediante cadastro no GPrec. O Tribunal informou que os 
ofícios precatórios são elaborados individualmente, por beneficiário, mas não expede 
ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais e tampouco 
adota como critério para definir a modalidade de requisição o valor devido a cada 
litisconsorte em caso de pluralidade de exequentes, pois ainda não teve casos de 
nenhuma destas duas hipóteses, destacando que, quando ocorrer, pretende observar 
os arts. 7°, §2°, e 8° da Resolução CNJ n° 303/2019.  

8.4.2. INSCRIÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS NO BANCO 
NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS – BNDT (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou que não inclui no BNDT os entes públicos que possuem precatórios 
vencidos. Destacou que a maioria dos precatórios vencidos aderiram ao regime 
especial de pagamento e os que estão no regime geral propõem acordo entre as 
partes. 
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8.5. TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT23) 
O TRT23 informou que é possível acessar a lista cronológica de ordem dos precatórios 
por meio do seguinte link: https://portal.trt23.jus.br/portal/precatorios, que permite o 
acesso direto à sua página, a qual apresenta as informações dos Precatórios e RPVs. A 
partir da página inicial do Tribunal na internet também é possível chegar na página dos 
Precatórios e RPVs clicando em Serviços > Consultas > Precatórios. Em consulta na 
manhã do dia 25 de novembro de 2020, observou-se que referida página está 
organizada com os seguintes links: Apresentação; Precatórios; RPVs; Repasses valores - 
ente público e Legislação. No link “Apresentação” está divulgada a lista de precatórios, 
disponibilizada em uma tabela com as seguintes informações: Sigla do Tribunal; Ano de 
Referência; Esfera do Ente Federado Devedor / Federal / Estadual e Municipal; Sigla do 
Estado da Federação / Código Município Devedor - IBGE; Regime de Pagamento - 
(Comum ou Especial); Tipo de Entidade Devedora Direta ou Indireta; CNPJ da Entidade 
Devedora; Nome da Entidade Devedora; /Montante dos precatórios expedidos até o 
ano anterior ao de referência (R$) até 01/07/2018; Montante Pago no ano de 
referência (R$) pagos final de 2018/2019; Saldo devedor após pagamento (R$) e 
Montante dos precatórios expedidos no ano de referência (R$) até 01/07/2019. O link 
“Precatórios” apresenta dois novos links: precatórios pagos e precatórios pendentes, 
que apresentam listas com as referidas informações. No link “RPVs” estão dois novos 
links: Relação RPV - União Federal e RPV Estado, Município e Correios: o primeiro 
apresenta uma lista com as informações correlatas enquanto o segundo link  abre 
documentos em word expondo as informações mencionadas. O link “Repasses valores 
- ente público” apresenta tabela, em documento excel, com os valores repassados 
pelos entes devedores ao TJMT e valores repassados pelo TJMT ao TRT23, Atas do 
Comitê Gestor das Contas Especiais e Planos de Pagamento dos municípios submetidos 
ao regime especial. Por fim, no link “Legislação” estão divulgadas as Emendas 
Constitucionais n° 62/2009; 94/2016 e 99/2017, Resoluções CNJ n° 115/2010 e 
303/2019; Instrução Normativa TST n° 32/2007; Resolução Administrativa TRT23 n° 
157/2003, Portaria n° 601/2011 e Portarias Conjuntas n° 01/2019 e 01/2020. A equipe 
de Correição verificou que, embora o TRT23 tenha respondido que observa a vedação 
de veicular dados relativos à identificação do beneficiário e, de fato, o faça na lista de 
precatórios disponibilizada no link “Apresentação”, nos links “Precatórios” e “RPVs” 
ainda é possível acessar informações dos beneficiários em razão de lá constar os 
números das reclamações trabalhistas. Registra-se que durante a semana de correição, 
a informação relativa aos nomes dos beneficiários foi suprimida. Verificou-se, ainda, a 
ausência das seguintes informações: aportes financeiros das entidades e entes 
devedores, lista de pagamentos superpreferenciais e saldo das contas especiais. 
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8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2018 E 2019 
(fonte: TRT23) 
A dívida consolidada é composta da seguinte forma: (a) pelo saldo devedor de 
precatórios existentes em 31 de dezembro, (b) pelos precatórios requisitados em 1º de 
julho do ano anterior a que se refere o Plano Anual de Pagamento, e (c) pelas 
amortizações informadas pelo ente devedor a título de compensação de tributos, 
excluídos, todavia, os precatórios suspensos sem ordem de provisionamento. Partindo 
desta definição, informou o TRT23 a dívida consolidada dos entes públicos do regime 
comum para os anos de 2018 e 2019, conforme se segue: 

DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2018 E 2019 

ENTIDADE DEVEDORA 
2018 

(R$) 

2019 

(R$) 

Fundação Universidade Federal de MT 263.083,11 325.657,29 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 68.210,57 - 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível - ANP 397.724,94 135.716,80 

União - Fazenda Nacional 9.549,36 - 

Ibama 70.218,97 - 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 129.558,55 - 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.729.727,38 1.921.029,64 

Estado de Mato Grosso 7.988.034,06 10.916.718,05 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato 
Grosso - DETRAN-MT 15.903,08 15.903,08 

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato 
Grosso - INDEA-MT 92.001,92 92.001,92 

Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT 88.291,63 88.291,63 

Município de Alto Paraguai 40.241,64 40241,64 
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Município de Barão de Melgaço 44.687,02 44.687,02 

Município de Barra do Bugres 40.547,85 40.547,85 

Município de Cáceres  6.308.764,67 6.100.230,55 

Município de Campinápolis 80.423,03 80.423,03 

Município de Confresa 160.708,84 160.708,84 

Município de Cuiabá 16.138.711,19 16.213.237,21 

Município de Dom Aquino 123.517,32 123.517,32 

Município de Itaúba  60.612,45 60.612,45 

Município de Juína 156.911,86 99.040,94 

Município de Lucas do Rio Verde  55.921,86 55.921,86 

Município de Nortelândia 157.708,64 157.708,64 

Município de Nova Bandeirantes  404.482,09 404.482,09 

Município de Nova Olímpia 225.711,20 225.711,20 

Município de Poconé 143.587,21 124.273,57 

Município de Pontes e Lacerda  473.307,63 473.307,63 

Município de Poxoréu  521.059,80 535.169,53 

Município de Primavera do Leste 100.733,81 100.733,81 

Município de Várzea Grande 593.208,22 593.208,22 

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade  59.152,15 59.152,15 

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - 
SANEAR 281.747,43 246.096,78 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena 154.984,57 154.984,57 

 Município de Alta Floresta - 21.575,68 
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Município de Barra do Garças  - 13.230,55 

Município de Campo Novo do Parecis - 23.404,35 

Município de Sinop - 45.238,72 

TOTAL 37.179.034,05 39.692.764,61 

 

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2018, 2019 E 2020 
(fonte: TRT23) 
Informou o Tribunal que, no passado, a Seção de Precatórios recebia os novos ofícios 
precatórios das Varas dos Trabalho, os cálculos eram atualizados e, ato contínuo, o 
ofício requisitório era encaminhado ao ente devedor ou ao Tribunal de Justiça, caso do 
regime especial. Há dois anos o procedimento foi atualizado, segundo informou o 
Tribunal, de modo que atualmente a Seção de Precatórios recebe os ofícios 
precatórios até 01/07, atualizando seus valores para só então  expedir o ofício 
requisitório ao ente devedor do regime comum até 20/07, e encaminhar os do regime 
especial ao Tribunal de Justiça no mesmo prazo. 

Conforme informações prestadas pelo TRT23, em 2018, foram expedidos 95 
precatórios, no valor total de R$11.341.326,98 e  pagos pelo Tribunal 36 precatórios, 
no montante de R$6.530.563,98. Em 2019, por sua vez, foram expedidos 82 
precatórios, no valor total de R$6.807.142,64 e pagos 34 precatórios, no importe de 
R$2.615.266,27. Em 2020, até 31 de agosto, foram expedidos 118 precatórios, no valor 
total de R$10.465.919,96 e pagos pelo Tribunal 43 precatórios, no valor de 
R$2.989.153,33. Registre-se, ainda, que o Tribunal informou a existência de 525 
precatórios aguardando pagamento em 31/12/2019, no valor total de 
R$41.692.764,61, e 359 precatórios com prazo vencido em 31/8/2020, no valor total 
de R$24.778.756,06. Os quadros a seguir demonstram os precatórios expedidos e os 
montantes pagos em cada regime em 2018, 2019 e 2020 (até 31 de agosto). 

 

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS - 2018 

 Regime Geral 
de 

Pagamento 
(total de 

 

 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
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precatórios) Valor (R$) precatórios) Valor (R$) 

Precatórios expedidos – 
União 

 

1 

 

384.249,27 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

 

5 

 

841.575,61 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

7 

 

3.134.025,44 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
Estado 

0 0 18 1.641.863,21 

Precatórios expedidos - 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Municípios 

 

6 

 

458.946,85 

 

58 

 

4.880.666,60 

Total 19 4.818.797,17 76 6.522.529,81 

 

PRECATÓRIOS AUTUADOS NO SISTEMA DE PRECATÓRIOS NO ANO CIVIL DE 2018 

 Regime Geral 
de 

Pagamento 
(total de 

precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 
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Precatórios expedidos – 
União 

 

1 

 

99.294,00 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

 

5 

 

799.237,59 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

6 

 

916.211,10 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
Estado 

0 0 51 5.633.196,40 

Precatórios expedidos - 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

2 

 

49.913,99 

Precatórios expedidos - 
Municípios 

 

17 

 

952.813,49 

 

28 

 

2.455.763,60 

Total 29 2.767.556,18 81 8.138.846,99 

 

PRECATÓRIOS PAGOS – 2018 

 Regime Geral 
de 

Pagamento 
(total de 

precatórios) 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Precatórios pagos – 
União 

1 402.846,00 0 0 

Precatórios pagos – 
União (autarquias e 
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fundações públicas) 5 882.307,00 0 0 

Precatórios pagos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

12 

 

3.732.389,75 

 

0 

 

0 

Precatórios pagos – 
Estado 

0 0 2 516.838,75 

Precatórios pagos - 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

14 

 

750.780,83 

Precatórios pagos - 
Municípios 

2 245.401,65 0 0 

Total 20 5.262.944,40 16 1.267.619,58 

 

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS - 2019 

 Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Precatórios expedidos – 
União 

 

2 

 

167.504,57 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

 

3 

 

597.505,46 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

7 

 

906.234,09 

 

0 

 

0 
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Precatórios expedidos – 
Estado 

0 0 25 2.056.352,28 

Precatórios expedidos - 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

2 

 

104.194,71 

Precatórios expedidos - 
Municípios 

 

12 

 

664.161,36 

 

31 

 

2.311,190,17 

Total 24 2.335.405,48 58 4.471.737,16 

 

PRECATÓRIOS AUTUADOS NO SISTEMA DE PRECATÓRIOS NO ANO CIVIL DE 2019 

 Regime Geral 
de 

Pagamento 
(total de 

precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Precatórios expedidos – 
União 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

 

2 

 

198.290,98 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

2 

 

196.265,87 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
Estado 

0 0 49 3.629.058,28 
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Precatórios expedidos - 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Municípios 

 

4 

 

114.159,64 

 

15 

 

675.676,56 

Total 8 508.716,49 64 4.304.734,84 

 

PRECATÓRIOS PAGOS – 2019 

 Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Precatórios pagos – União 1 99.294,00 0 0 

Precatórios pagos – União 
(autarquias e fundações 
públicas) 

 

4 

 

692.206,00 

 

0 

 

0 

Precatórios pagos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Precatórios pagos – 
Estado 

0 0 9 827.248,04 

Precatórios pagos – 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Precatórios pagos - 
Municípios 

3 99.351,55 17 897.166,68 

Total 8 890.851,55 26 1.724.414,72 
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PRECATÓRIOS EXPEDIDOS - 2020 (até 31 de agosto de 2020) 

 Regime Geral 
de Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Precatórios expedidos 
– União 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos 
– União (autarquias e 
fundações públicas) 

 

4 

 

461.374,09 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos 
- Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos 

 

5 

 

745.247,13 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos 
– Estado 

0 0 76 6.622.727,74 

Precatórios expedidos 
- Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

0 

 

0 

 

1 

 

34.010,91 

Precatórios expedidos 
- Municípios 

 

12 

 

780.483,30 

 

20 

 

1.822.076,79 

Total 21 1.987.104,52 97 8.478.815,44 
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PRECATÓRIOS AUTUADOS NO SISTEMA DE PRECATÓRIOS NO ANO CIVIL DE 2020 (até 31/8) 

 Regime Geral 
de 

Pagamento 
(total de 

precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

 

Valor (R$) 

Precatórios expedidos – 
União 

 

1 

 

1.095.663,22 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

 

3 

 

710.662,08 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

 

3 

 

329.711,78 

 

0 

 

0 

Precatórios expedidos – 
Estado 

0 0 25 1.936.752,22 

Precatórios expedidos - 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

12 

 

1.111.165,38 

 

3 

 

116.977,08 

Precatórios expedidos - 
Municípios 

 

0 

 

0 

 

32 

 

2.859.839,51 

Total 19 3247.202,46 60 4.913.568,81 

 

PRECATÓRIOS PAGOS – até 31 de agosto de 2020 
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Regime Geral 
de 

Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Precatórios pagos – 
União 0 0 0 0 

Precatórios pagos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 0 0 

Precatórios pagos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

8 1.193.988,52 0 0 

Precatórios pagos – 
Estado 0 0 6 530.010,57 

Precatórios pagos – 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 1 72.551,59 

Precatórios pagos - 
Municípios 7 460.434,18 21 732.168,47 

Total 15 1.654.422,70 28 1.334.730,63 

 

PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO (em 31/12/2019) 

 

Regime Geral 
de 

Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 
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Precatórios pagos – 
União 0 0 0 0 

Precatórios pagos – 
União (autarquias e 
fundações públicas) 

4 461.374,09 0 0 

Precatórios pagos - 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

14 1.921.029,64 0 0 

Precatórios pagos – 
Estado 0 0 118 10.916.718,05 

Precatórios pagos – 
Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 4 196.196,63 

Precatórios pagos - 
Municípios 35 2.666.187,14 350 23.531.259,06 

Total 53 5.048.590,87 472 34.644.173,74 

 

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO (em 31/8/2020) 

 

Regime 
Geral de 

Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 

Precatórios com prazo 
vencido – União 0 0 0 0 

Precatórios com prazo 
vencido – União 
(autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 0 0 
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Precatórios com prazo 
vencido - Empresa 
Brasileira de Correios 
e Telégrafos 

0 0 0 0 

Precatórios com prazo 
vencido – Estado 0 0 28 2.467.830,63 

Precatórios com prazo 
vencido – Estado 
(autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 2 104.194,71 

Precatórios com prazo 
vencido - Municípios 10 1.032.123,49 319 21.174.607,23 

Total 10 1.032.123,49 349 23.746.632,57 

O Tribunal Regional observou que, dos 10 precatórios de entes municipais do regime 
geral que estão vencidos, 7 já têm acordos e estão recebendo valores parceladamente. 
Informou, outrossim, que os outros 3 estão na iminência de fecharem acordos, pois os 
entes públicos já manifestaram interesse na conciliação. Destacou, ainda, que os 349 
precatórios de Municípios e do Estado que estão submetidos ao regime especial estão 
com repasse mensal do Tribunal de Justiça. De acordo com as informações prestadas 
pelo TRT23, em 31 de agosto de 2020, 19 precatórios já apresentavam valores 
disponibilizados pelos entes públicos, e se encontravam em trâmite para pagamento 
aos beneficiários. Destacou o TRT23 que, estando o precatório apto ao pagamento, é 
determinada a atualização dos valores, a transferência para uma conta judicial 
vinculada aos autos originais e, após, o precatório é devolvido à Vara do Trabalho a 
qual ele está vinculado para liberação dos valores aos credores. Em média, indicou o 
Tribunal que todas essas etapas são cumpridas em 20 dias.  

 

8.8. PRECATÓRIOS. PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS (fonte: 
TRT23) 
O TRT23 informou que ainda não expediu RPV para cobrança dos créditos 
superpreferenciais, visto que no ano de 2020 não houve expedição de nenhum 
precatório superpreferencial e sim apenas o pagamento da parcela prioritária de 
precatórios anteriormente expedidos. Especificamente em relação aos pagamentos 
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superpreferenciais realizados a doentes graves, deficientes e idosos, o TRT23 informou 
os seguintes valores: 

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2018 

Ente Devedor Quantidade Valor (R$) 

Município de Cáceres 5 143.100,00 

TOTAL 5 143.100,00 

 

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2019 

Ente Devedor Quantidade Valor (R$) 

Município de Cáceres  5 139.819,97 

Município de Cuiabá 10 325.000,00 

TOTAL 15 464.819,97 

 

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2020 (até 31/8) 

Ente Devedor Quantidade Valor (R$) 

Município de Cáceres 10 357.131,67 

Município de Cuiabá 10 325.000,00 
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Estado de Mato Grosso 1 38.010,80 

Município de Várzea Grande  1 50.036,80 

TOTAL 22 770.179,27 

 

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM 
2018, 2019 E 2020 (ATÉ 31/8/2020) (fonte: TRT23) 
O Tribunal Regional informou os 5 (cinco) entes públicos com as maiores dívidas em 
precatório, com os respectivos valores, em 2018, 2019 e 2020 (até agosto), a saber: 
2018 - 1º - Município de Cuiabá, 182 precatórios, valor total de R$16.138.711,19; 2° - 
Estado de Mato Grosso, 82 precatórios, no valor total de R$8.184.230,69; 3° - 
Município de Cáceres, 137 precatórios, no valor total de R$6.308.764,67; 4° - 
Município de Várzea Grande, 8 precatórios, no valor total de R$593.208,22; 5° - 
Município de Poxoréu, 4 precatórios, no valor total de R$521.059,80; 2019 - 1º - 
Município de Cuiabá, 185 precatórios, no valor total de R$16.213.237,21; 2° - Estado 
de Mato Grosso, 122 precatórios, no valor total de R$11.112.914,68; 3° - Município de 
Cáceres, 136 precatórios, no valor total de R$6.100.230,55; 4° - Município de Várzea 
Grande, 8 precatórios, no valor total de R$593.208,22; 5° - Município de Nova 
Bandeirantes, 8 precatórios, no valor total de R$404.482,09; 2020 (até agosto) - 1º - 
Município de Cuiabá, 196 precatórios, no valor total de R$17.877.184,05; 2° - Estado 
de Mato Grosso, 141 precatórios, R$12.531.764,48; 3° - Município de Cáceres, 131 
precatórios, no valor total de R$5.976.217,83; 4° - Município de Várzea Grande, 10 
precatórios, no valor total de R$1.501.220,68; 5° - Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, 9 precatórios, no valor total de  R$1.149.965,20. 

 

8.10. PRECATÓRIOS COM PRAZO DE PAGAMENTO VENCIDO E 
VINCENDOS (fonte: TRT23) 
Os seguintes entes públicos, tanto do regime comum como do especial, possuem 
precatórios vencidos, com os respectivos valores: Departamento Estadual de Trânsito 
de Mato Grosso, 1 precatório, R$15.903,08; Instituto de Pesos e Medidas de Mato 
Grosso - IPEM MT, 1 precatório, R$88.291,63; Estado de Mato Grosso, 28 precatórios, 
R$2.467.830,63; Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena, 2 precatórios, 
R$154.984,57; Município de Alto Paraguai, 1 precatório, R$40.241,64; Município de 
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Barra do Bugres, 1 precatório, R$40.547,85; Município de Cáceres, 118, 
R$4.994.233,18; Município de Confresa, 1 precatório, R$160.708,84; Município de 
Cuiabá, 174 precatórios, R$15.116.479,47;  Município Município de Dom Aquino, 5 
precatórios, R$123.517,32; Município de Itaúba, 1 precatório, R$60.612,45; Município 
de Juína, 1 precatório, R$31.055,75; Município de Lucas do Rio Verde, 1 precatório, 
R$55.921,86; Município de Nova Bandeirantes, 1 precatório, R$157.708,64; Município 
de Nova Olímpia, 2 precatórios, R$225.711,20; Município de Poconé, 11 precatórios, 
R$135.642,91; Município de Poxoréu, 1 precatório, R$120.096,84; Município de 
Várzea Grande, 8 precatórios, R$543.171,42; Serviço de Saneamento Ambiental de 
Rondonópolis, 1 precatório, R$246.096,78; totalizando 359 precatórios vencidos, no 
valor de R$24.778.756,06. Os seguintes entes públicos possuem precatórios 
vincendos, com os respectivos valores: União Federal, 1 precatório, R$1.095.663,22; 
ANP - Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, 1 precatório, 
R$135.716,80; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT, 2 
precatórios, R$208.847,17; INCRA, 1 precatório, R$432.702,56; Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA, 1 precatório, R$73.047,37; 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, 1 precatório, 
R$204.912,15;  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 9 precatórios, 
R$1.149.965,20; Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, 3 precatórios, 
R$116.977,08; Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - 
INDEA/MT, 1 precatório, R$34.010,91; Estado de Mato Grosso, 110, R$9.855.629,07; 
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental 
Nascente do Araguaia, 1 precatório, R$44.317,32; Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Juruena, 1, precatório, R$92.870,93; Município de Água Boa, 1 precatório, 
R$268.676,64; Município de Alta Floresta, 2 precatórios, R$186.359,66; Município de 
Barra do Garças, 16 precatórios, R$427.463,52; Município de Cáceres, 14 precatórios, 
R$1.220.684,51; Município de Campo Novo do Parecis, 1 precatório, R$23.404,35; 
Município de Cuiabá, 22 precatórios, R$1.979.941,79; Município de Diamantino, 1 
precatório, R$192.437,66; Município de Juína, 2 precatórios, R$76.814,67; Município 
de Nova Bandeirantes, 6 precatórios, R$315.636,50; Município de Nova Mutum, 1 
precatório, R$67.096,85; Município de Pontes Lacerda, 5 precatórios, R$443.922,86; 
Município de Poxoréu, 1 precatório, R$42.478,00; Município de Rondonópolis, 1 
precatório, R$101.683,32; Município de Rosário Oeste, 1 precatório, R$30.396,81; 
Município de Sinop, 2 precatórios, R$72.186,93; Município de Várzea Grande, 2 
precatórios, R$908.012,46; Município de Vila Bela da Santíssima Trindade; 1 
precatório, R$59.152,15; totalizando 211 precatórios, no valor de R$19.861.008,46. 

 

8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2018 ATÉ 31 DE AGOSTO 
DE 2020 (fonte: TRT23) 
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O TRT23 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios desde 2018:  

 N°  PRECATÓRIO ENTE PÚBLICO VALOR (R$) 

1 0050088-85.2017.5.23.0000 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 2.547.811,56 

2 0050141-32.2018.5.23.0000 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível - ANP 413.554,00 

3 0050209-16.2017.5.23.0000 União Federal 402.846,00 

4 0046300-73.2011.5.23.0000 Município de Cáceres  379.907,66 

5 0050038-64.2014.5.23.0000 Município de Cuiabá 362.960,36 

6 0050064-91.2016.5.23.0000 Estado de Mato Grosso 337.128,58 

7 0050197-02.2017.5.23.0000 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 304.614,00 

8 0050332-48.2016.5.23.0000 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 274.210,00 

9 0048300-46.2011.5.23.0000 Município de Indiavaí 223.125,70 

10 0050059-69.2016.5.23.0000 Estado de Mato Grosso 179.710,17 

11 0050330-78.2016.5.23.0000 Estado de Mato Grosso 178.156,65 

12 0050131-22.2017.5.23.0000 Estado de Mato Grosso 168.270,07 

13 0050004-21.2016.5.23.0000 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 154.029,55 

14 0050205-76.2017.5.23.0000 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 149.273,01 

15 0050129-52.2017.5.23.0000 Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 136.137,00 

16 0050283-70.2017.5.23.0000 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS 134.714,00 

17 0050208-31.2017.5.23.0000 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 129.770,68 

18 0050322-04.2016.5.23.0000 Estado de Mato Grosso 127.203,08 

19 0050317-79.2016.5.23.0000 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 121.062,72 

20 0050305-65.2016.5.23.0000 Estado de Mato Grosso 120.585,89 
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O TRT23 disponibilizou à equipe de Correição, em arquivo formato PDF por meio da 
plataforma Google Drive, os autos digitalizados dos precatórios n° 0050088-
85.2017.5.23.0000, 0050197-02.2017.5.23.0000, 0050059-69.2016.5.23.0000 e 
0050205-76.2017.5.23.0000. Registre-se que a equipe também havia solicitado, 
inicialmente, o envio do precatório n° 0050004-21.2016.5.23.0000, mas o Tribunal 
informou que o processo n° 0000661-80.2012.5.23.0005, referente ao precatório 
citado, era físico e foi arquivado sem digitalização, o que impossibilitou o envio dos 
autos. 

Da análise dos autos disponibilizados, destaca-se o achado com relação ao precatório 
de número 0050205-76.2017.5.23.0000, expedido nos autos 00088.2006.007.23.00-2. 
Neste, verificou-se que em 28 de outubro de 2015 há despacho assinado pela Juíza da 
Vara referindo-se ao trânsito em julgado, e determinando a expedição do ofício 
precatório. Em 06 de junho de 2017 consta despacho firmado por outra Juíza, ainda da 
unidade de 1º grau,  referindo que, por equívoco, não havia sido expedido o ofício 
precatório conforme determinação anterior.  O ofício precatório foi então expedido 
em 20 de junho de 2017, e autuado no Tribunal em 28 de junho do mesmo ano. Ainda 
em 28 de junho de 2017 há despacho do Exmo. Presidente do Tribunal determinando a 
expedição do ofício requisitório. Observa-se que a situação acarretou acréscimo de um 
ano ao processamento do precatório, que deveria ter sido incluído no orçamento de 
2017 da EBCT, ao passo que só o foi no orçamento de 2018.  

 

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO 
DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT23) 
De acordo com informações prestadas pelo TRT23, os seguintes entes públicos estão 
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios: União Federal - PGF; ANP 
- Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Fundação Universidade 
Federal de Mato Grosso - FUFMT; INCRA; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais - IBAMA; Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - 
DNIT; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental Nascente do Araguaia; Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena; Município de Água Boa; Município de 
Barra do Bugres; Município de Campo Novo do Parecis; Município de Diamantino; 
Município de Juína; Município de Lucas do Rio Verde; Município de Nortelândia; 
Município de Nova Bandeirantes; Município de Nova Mutum; Município de Nova 
Olímpia; Município de Pontes Lacerda; Município de Poxoréu; Município de Rosário 
Oeste; Município de Sinop; Município de Vila Bela da Santíssima Trindade e Serviço de 
Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR. 

 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª Região 
3211/2021 - Quarta-feira, 28 de Abril de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 131



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

132 

 

8.12.1. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. REGULARIDADE (fonte: TRT23) 

O Tribunal informou que os entes públicos submetidos ao regime geral de precatórios 
não cumprem regularmente os pagamentos. O TRT23 apresentou a seguinte tabela 
com os dados dos entes públicos do regime geral em atraso: 

 

Ente Público 

Quantidade 
de 

Precatórios 

Valores em 
atraso (R$) 

 

Prazo  

 

Observação 

 

Município de Poxoréu 

 

1 

 

120.096,84 

 

31/12/2016 

Acordo - valor está 
sendo pago em 
parcelas 

 

Município de Nortelândia 

 

1 

 

157.708,64 

 

31/12/2017 

Acordo - valor está 
sendo pago em 
parcelas  

 

Município de Bugres 

 

1 

 

40.547,85 

 

31/12/2018 

Município entrou em 
contato para possível 
acordo 

 

Município de Nova 
Olímpia 

 

2 

 

225.711,20 

 

31/12/2018 

Acordo - valor está 
sendo pago em 
parcelas 

 

Município de Juína 

 

1 

 

31.055,75 

 

31/12/2019 

Município entrou em 
contato para possível 
acordo 

 

Município de Lucas do Rio 
Verde  

 

1 

 

55.921,86 

 

31/12/2019 

Município entrou em 
contato para possível 
acordo 

Serviço de Saneamento 
Ambiental de 
Rondonópolis - SANEAR 

 

1 

 

246.096,78 

 

31/12/2019 

Entrou em contato 
para possível acordo 
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Consórcio intermunicipal 
de Saúde do Vale do 
Juruena 

 

2 

 

154.894,93 

 

31/12/2018 

Acordo - valor está 
sendo pago em 
parcelas 

TOTAL 10 1.032.123,49 - 

 

8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT23) 

Quanto às medidas adotadas em caso de atraso, destacou o TRT23 que, quando um 
ente público pertencente ao regime geral de pagamento de precatórios está em atraso 
com os seus precatórios, geralmente são intimadas ambas as partes (exequente e 
executado) para comparecerem à Audiência de Conciliação e, caso haja concordância 
mútua, o acordo é logo homologado. Porém, tem-se utilizado outro mecanismo que 
está tendo resultado satisfatório em um curto espaço de tempo. Primeiramente, são 
apurados os valores de cada ente e, em seguida, é agendada uma audiência de 
conciliação solicitando, a priori, o comparecimento somente do executado. Caso surja 
uma proposta, esta é levada ao conhecimento dos exequentes para se manifestarem 
e, se concordarem, o acordo é homologado. Destacou que, após a tentativa frustrada 
de conciliação, a parte credora é intimada para se manifestar sobre interesse no 
sequestro do valor devido. Por derradeiro, certidão firmada pela servidora Devanir 
Ferreira dos Santos Neves dá conta de que nos anos de 2018, 2019 e 2020 (até 31/08) 
não houve ocorrência de sequestro de verbas públicas para pagamento de Precatórios 
do regime comum e RPVs federais no Tribunal. Destacou, ainda, que as RPVs estaduais, 
municipais e da EBCT são processadas nas Varas do Trabalho e a Seção de Precatórios 
não tem controle dos valores sequestrados.  (Essas informações e dados constam dos 
autos do processo PjeCor n°  0000035-41.2020.2.00.0500). 

 

8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – ASPECTOS 
GERAIS (fonte: TRT23)  
Informou o Tribunal Regional que a Portaria Conjunta n° 01/2019, editada pelo TJMT 
juntamente com o TRT23 e o TRF1, assinada pelos membros do Comitê Gestor das 
Contas Especiais, instituiu a separação das listas para pagamento de precatórios. 
Observando o seu conteúdo, a equipe de correição verificou que referida portaria 
disciplinou o rateio entre os Tribunais dos valores depositados nas contas especiais 
administradas pelo TJ. Conforme previsto pela referida portaria, todos os valores são 
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rateados de acordo com a proporcionalidade do débito em cada Tribunal. Também 
registrou o Tribunal que não inscreve as entidades devedoras inadimplentes do regime 
especial no Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios - 
CEDINPREC, uma vez que essa atribuição é específica da Presidência do Tribunal de 
Justiça Estadual. O Tribunal Regional apresentou os extratos das contas judiciais 
abertas para realização de depósitos dos entes públicos devedores objeto de 
transferência pelo TJ e os respectivos planos de pagamento (Essas informações e 
dados constam dos autos do processo PjeCor n°  0000035-41.2020.2.00.0500). 
Registrou, por fim, que não há contas judiciais nem planos de pagamento em nome 
das entidades submetidas ao regime especial (DETRAN-MT; INDEA-MT e IPEM-MT), 
pois, de acordo com informação do TJMT, o Estado de Mato Grosso repassa os valores 
englobando os precatórios da Administração direta e indireta, de forma que a conta 
judicial e o plano de pagamento estão encampados pelo do Estado.  

8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT23)  

Segundo informado pelo TRT23, são os seguintes entes públicos sob sua jurisdição que 
estão submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios: Departamento 
Estadual de Trânsito de Mato Grosso; Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de 
Mato Grosso - INDEA-MT; Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT; 
Estado de Mato Grosso; Município de Alta Floresta; Município de Alto Paraguai; 
Município de Barra do Garças; Município de Cáceres; Município de Campinápolis; 
Município de Confresa; Município de Cuiabá; Município de Dom Aquino; Município de 
Itaúba; Município de Poconé; Município de Rondonópolis e Município de Várzea 
Grande. Registre-se que o Tribunal informou que o Município de Campinápolis possuía 
apenas um precatório vencido, o qual foi pago e confirmado o pagamento. Destacou o 
TRT23, ainda, que solicitou ao TJMT a conta judicial para realizar a devolução do saldo 
e que não fosse repassado mais nenhum valor em nome de referido ente público. Não 
houve informação se o referido ente ainda é devedor perante o TJ e/ou o TRF, de 
modo que não há notícia quanto a sua exclusão do regime especial (art. 79 da 
Resolução CNJ nº 303/2019).  

8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT23) 

O Comitê Gestor de Contas Especiais foi instituído pela Portaria Conjunta n° 
601/2011/PRES. De acordo com a designação da Portaria Conjunta n° 01/2020, o 
Comitê Gestor é composto pelos seguintes magistrados: Juiz de Direito Agamenon 
Alcântara Moreno Júnior, representante do TJMT; Juíza do Trabalho Paula Cabral de 
Cerqueira Freitas, representante do TRT23 e Juiz Federal Raphael Casella de Almeida 
Carvalho, representante do TRF1. Nos termos do acordo de separação de listas 
firmado entre os três tribunais com representação no Comitê Gestor, cada Tribunal 
ficará responsável pela gestão da sua respectiva lista de precatórios. O Tribunal de 
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Justiça de Mato Grosso, que é o Gestor das Contas Especiais, se comprometeu a 
disponibilizar, mensalmente, aos outros tribunais, os valores depositados pelos entes 
públicos submetidos ao regime especial, de forma proporcional ao débito de cada 
tribunal e encaminhar os planos de pagamento devidamente homologados. O Tribunal 
apresentou à equipe de Correição cinco Atas de Reunião do Comitê Gestor, a saber: 
Ata n° 02/2019; Ata n° 04/2019; Ata n° 05/2019; Ata n° 06/2019 e Ata n° 01/2020, esta 
última ocorrida em 6/2/2020. (Essas informações e dados constam dos autos do 
processo PjeCor n°  0000035-41.2020.2.00.0500). 

8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES 
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANOS DE PAGAMENTO – RCL (fonte: TRT23)  

O TRT23 destacou que os entes públicos submetidos ao regime especial de pagamento 
dos precatórios não repassam tempestivamente e de forma regular os valores devidos. 
Registrou que os seguintes entes públicos atrasaram o repasse: Município de Cuiabá 
(14 precatórios, no valor total de R$1.739.116,26, atrasados pelo período de 9 meses) 
e Município de Alto Paraguai (1 precatório, no valor total de R$10.615,00, atrasado 
pelo período de 11 meses). Informou que o Tribunal de Justiça local repassa o valor 
integral de cada parcela, sem atraso, destacando que o repasse dos valores ocorre por 
meio de transferência bancária a uma conta judicial aberta pelo TRT em nome 
exclusivamente do ente público. Observou que é feito o rateio dos valores levando em 
consideração os débitos informados por cada Tribunal, atualizados até 31 de 
dezembro, deduzindo-se os recursos disponíveis. O Tribunal apresentou à equipe de 
Correição os planos de pagamento dos entes do regime especial, com exceção do 
DETRAN-MT, INDEA-MT e IPEM-MT, registrando que, de acordo com informação do 
TJMT, o Estado de Mato Grosso repassa os valores englobando os precatórios da 
Administração direta e indireta, de forma que a conta judicial e o plano de pagamento 
desses órgãos são o mesmo do Estado. Também foram apresentados à equipe de 
correição os relatórios de repasses efetuados pela entidade devedora, inclusive 
separados em periodicidade anual e mensal, os repasses efetuados pelo TJ ao TRT e 
valores da receita corrente líquida (RCL), inclusive com dados da RCL percentual. Tais 
dados não foram apresentados com relação ao DETRAN-MT, INDEA-MT e IPEM-MT, 
visto que, como registrado alhures, o Estado de Mato Grosso repassa os valores 
englobando os precatórios da Administração direta e indireta, de forma que já estão 
contemplados nas informações do Estado. (Essas informações e dados constam dos 
autos do processo PjeCor n°  0000035-41.2020.2.00.0500).  

8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS 
(fonte: TRT23)  
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O Tribunal Regional informou que dispõe de mecanismos próprios de controle dos 
repasses feitos pelos entes públicos do regime especial ao TJMT. Destacou que 
referido controle é feito de maneira manual por planilhas Excel, que são publicadas no 
site do Tribunal e contêm todas as informações repassadas pelo TJMT, incluindo os 
valores recebidos pelo TJMT dos entes públicos, bem como os valores recebidos pelo 
TRT23 repassados pelo TJMT. O Tribunal afirmou que tais informações são 
encaminhadas por e-mail, mas destacou que o TJMT vem tendo dificuldade em enviar 
mensalmente e, portanto, frequentemente o TRT tem que diligenciar junto ao TJMT 
para obter alguns esclarecimentos sobre os pagamentos, prazos e seus valores. 
Registrou, ainda, que na hipótese de atraso no repasse das parcelas, o TRT23 solicita 
informações e justificativas e, principalmente, questiona qual a providência que o 
Tribunal de Justiça está tomando frente à situação. Ressaltou que, geralmente,  o 
Tribunal de Justiça bloqueia as contas dos entes públicos para suprir os atrasos nas 
parcelas. Apresentou o TRT23, certidão confeccionada pelo TJMT, acompanhada de 
anexo, acerca dos sequestros realizados nos anos de 2019/2020. (Essas informações e 
dados constam dos autos do processo PjeCor n°  0000035-41.2020.2.00.0500)  

8.13.5. PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS DIRETOS (fonte: 
TRT23) 
O TRT23 informou que não há casos de entes públicos optantes pelo acordo direto no 
Tribunal. 

 

 

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR  
O TRT23 informou que o Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec  é 
utilizado pelo Tribunal desde 16/3/2020 para expedição das RPVs. Observou, ainda, 
que não houve expedição de RPV para cobrança dos créditos superpreferenciais, e que 
os créditos dessa natureza pagos em 2018, 2019 e 2020 eram todos de entes do 
regime especial. De fato, nesta modalidade não há falar em expedição de RPV. O 
Tribunal  complementou que, relativamente às RPVs expedidas  pelas VTs, o  
Provimento n.º 10/2017 da Corregedoria determinou às Varas do Trabalho que 
encaminhem para a CAESC (Coordenadoria Judiciária de Apoio à Execução de 
Conflitos), a partir do mês de janeiro de 2018, as informações que especifica 
concernentes às RPVs expedidas no respectivo mês de referência, para fins de 
disponibilização no site do TRT23. O art. 3º do Provimento em questão dispõe sobre a 
necessidade de atualização dos referidos dados.  
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8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte: TRT23 e 
e-Gestão) 
Inicialmente havia informado o Tribunal que no ano de 2018 foram expedidas 232 
RPVs, no valor total de R$3.464.280,21, e pagas 175 RPVs, no importe de 
R$2.528.091,77. Relativamente ao ano de 2019, teriam sido expedidas 236 RPVs, no 
valor total de R$3.522.167,43 e pagas 218 RPVs, no valor global de R$3.320.774,64. 
Até 31 de agosto de 2020, 212 RPVs haviam sido expedidas, no valor total de 
R$3.224.253,49, e pagas 117 RPVs, no montante de R$1.910.278,29. Registre-se, 
ainda, que o Tribunal informou que em 31/12/2019 havia 16 RPVs, no valor total de 
R$201.392,79, aguardando pagamento e, em 31/8/2020, havia 6 RPVs, no valor total 
de R$54.913,46, com prazo  vencido.   

A análise destes dados pela equipe de correição revelou um inequívoco conflito das 
informações, visto que o número de RPVs expedidas ao longo do período supera o 
número de RPVs quitadas, de modo que o saldo não está refletido no número de RPVs 
pendentes de pagamento, especialmente quanto ao ano de 2019.  (Essas informações 
e dados constam dos autos do processo PjeCor n°  0000035-41.2020.2.00.0500). 

À luz desta constatação, informou o TRT23 que o Provimento n.º 10/2017 da 
Corregedoria  não foi observado por algumas varas, e muitos dados ficavam faltando, 
mesmo com a cobrança frequente da Seção de Precatórios e da Corregedoria. 
Acrescentou que por meio do PROAD 8360/20 foi solicitado  auxílio da Corregedoria 
para o fiel  cumprimento do citado Provimento pelas varas. Da providência decorreu 
que a Corregedoria autuou um Pedido de Providências -  PP-0000392-
75.2020.5.23.0000 e as varas atualmente estão encaminhando os dados como 
determinado. Destacou o Tribunal, contudo, que o controle ainda está precário. 
Ressaltou que com a implantação do GPrec, que está registrando também as 
informações dessas requisições, futuramente os dados serão mais claros e corretos. 

Com relação ao controle das RPVs federais, até 2019 o controle era feito no sistema 
DAP, mesmo utilizado para os precatórios. As requisições recebidas eram cadastradas 
e toda movimentação, desde autuação, expedição, pagamento, era feita no sistema 
DAP, até a baixa aos juízo de origem. O Tribunal informou que tinha um controle de 
tudo que era recebido, autuado, expedido e quitado. Em 2020, o cadastro dessas 
requisições está sendo feito no Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios e RPV  - 
GPREC.  

8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: 
TRT23)  
Esclareceu o Tribunal que, objetivando a realização de controle das RPVs expedidas 
pelas Varas do Trabalho, é feito o cadastro no sistema GPrec e também um controle 
manual em planilha excel monitorada pela área de precatório, conforme o disposto no 
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Provimento n° 10/2017 do TRT23. O Tribunal destacou que, segundo informações 
passadas pelo TRT8, responsável pelo desenvolvimento do GPrec, o sistema ainda não 
está habilitado para alimentar o e-Gestão, e que atualmente estão trabalhando na 
geração automática dos dados estatísticos de Precatórios e RPVs do GPrec de todas as 
esferas para o extrator do e-Gestão, com previsão inicial para o final de outubro de 
2020, na versão 3.1.0 do GPrec. 

8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT23) 
Informa o TRT23 que, vencido o prazo de 60 dias para a quitação, é determinado o 
sequestro do numerário à quitação do débito exequendo, consoante o disposto no art. 
17, §2°, da Lei n° 10.259/2001, o que geralmente é feito pela ferramenta eletrônica 
BacenJud - atualmente Sisbajud. Observou, ainda, que todo esse procedimento é 
executado pelas Varas do Trabalho, considerando que as da Fazenda Pública Federal 
são sempre quitadas no prazo. 

 

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DADOS DO E-GESTÃO E OS 
INFORMADOS PELO TRT23 
Das informações inicialmente prestadas pelo Tribunal, observou-se o seguinte conflito 
estatístico entre as informações oriundas dos sistemas internos do TRT23 (dados 
relativos ao ano civil) e as colhidas pelo sistema e-Gestão, seguido das explicações 
apresentadas pelo Tribunal:  

 e-Gestão Respostas TRT23 

Precatórios expedidos em 2018 109 108 

Precatórios expedidos em 2019 74 72 

Precatórios expedidos em 2020 (até 
agosto) 

- 79 

 

Esclareceu o Tribunal que no relatório do e-Gestão constam 109 precatórios autuados, 
mas que após verificação do relatório foi constatado que há um precatório que foi 
autuado no ano de 2017 (0050283-70.2017.5.23.0000), porém expedido em 2018. 
Apurou o TRT23 que no e-Gestão não constaram dois precatórios autuados em 2018 
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(0050187-21.2018.5.23.0000 e  0050190-73.2018.5.23.0000), que foram expedidos em 
2019. Por fim, esclareceu que nas suas informações o Tribunal tomou se por base os 
precatórios que foram autuados, porém o sistema DAP retira os precatórios que foram 
cancelados, conforme fórmula= (Precatórios que tenham sido Autuados entre 
01/01/2018 e 31/12/2018 e não tenham sido Cancelados). Nesse contexto, afirmou o 
Tribunal, com base na fórmula acima, que nas suas informações encaminhadas à CGJT 
relativas ao ano de 2018, não apareceram dois precatórios que foram expedidos e 
posteriormente cancelados (0050029-63.2018.5.23.0000 e 0050292-
95.2018.5.23.0000). Concluiu o Regional desconhecer o motivo pelo qual no relatório 
do e-Gestão constou um precatório de 2017, tampouco porque dele não constaram 
dois precatórios autuados em 2018. Por derradeiro, informou o Tribunal que o total de 
precatórios autuados em 2018 é de 110. O Tribunal retificou o quadro resposta 
apresentado inicialmente à CGJT, o que foi observado ao longo da análise, exceto no 
presente sub-item. 

No que se refere às diferenças do ano de 2019, o TRT23, após análise do relatório, 
constatou que há dois precatórios autuados em 2018 (0050187-21.2018.5.23.0000 e 
0050190-73.2018.5.23.0000), mas que foram expedidos em 2019, e que nas suas 
informações não aparecem esses precatórios do ano de 2018, ao contrário do que 
ocorre no e-Gestão, não sabendo identificar o motivo para tanto. 

Quanto ao ano 2020, o Tribunal informou que não aparecem dados no e-Gestão 
porque já está implantada a versão 3.1.0 do GPrec, mas que esta versão não teve 
liberados os scripts de extração para o e-Gestão, de acordo com o JIRA PJE-9893 
(https://pje.csjt.jus.br/jira/browse/PJE-9893), tendo sua liberação marcada para 
07/12/2020, quando então o Tribunal afirma que irá atualizar os números de acordo 
com essa extração.  Ainda, informou o TRT23 que está atualizando o GPrec com dados 
do sistema legado.  

Entretanto, registra-se que, a despeito da utilização do GPrec e da ausência de 
extrator próprio para este, os dados devem ser informados mensalmente ao e-Gestão, 
ainda que a partir de dados do controle interno, de modo a permitir o 
acompanhamento destes pela CGJT.  

 e-Gestão Respostas TRT23 

Precatórios pagos em 2018 25 36 

Precatórios pagos em 2019 556 34 
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Precatórios pagos em 2020 (até agosto) - 43 

Aduziu o Tribunal que nos registros do e-Gestão, os precatórios pagos em 2018 se  
referem aos que foram quitados integralmente,  enquanto o antigo sistema de 
cadastro de precatórios e RPVs do Tribunal - DAP, não possuia campo para registrar os 
pagamentos parciais de precatórios.  Acrescentou que os valores liberados 
parcialmente referem-se, basicamente, a acordos parcelados e às antecipações por 
prioridade em função da idade ou doença em conformidade com o artigo 100, §º 2 da 
CF/88. 

Com relação aos pagos no ano de 2019, informou que o sistema de cadastro – DAP foi 
desativado para cadastro e movimentação de precatórios e RPVs federais, e no final do 
ano de 2019 foi feito um saneamento, quando todos os precatórios ativos receberam 
a movimentação de quitados em 20/12/2019 para que liberassem o sistema para os 
demais processos de 2ª instância, o que explica o número apresentado no e-Gestão, 
de 556. 

Reiterou, por fim, que no ano 2020 não aparecem dados no e-Gestão porque o 
tribunal já está atualizado na versão 3.1.0 do GPrec, na qual não aparece número e-
Gestão, pois a versão em questão não liberou os scripts de extrator, como registrado 
acima. 

 e-Gestão Respostas TRT23 

RPVs federais expedidas em 2018 73 82 

RPVs federais expedidas em 2019 89 91 

RPVs federais expedidas em 2020 (até 31/8) - 52 

Justificou o Tribunal que no ano de 2018 há 15 quinze RPVs que não aparecem no 
relatório do  e-Gestão porque nessas requisições não foram registrados o andamento 
“Expedido(a) solicitação de recursos financeiros a(o) Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho”. São elas: 0050009-72.2018.5.23.0000; 0050010-57.2018.5.23.0000; 
0050011-42.2018.5.23.0000; 0050012-27.2018.5.23.0000; 0050015-
79.2018.5.23.0000; 0050016-64.2018.5.23.0000; 0050017-49.2018.5.23.0000; 
0050018-34.2018.5.23.0000; 0050019-19.2018.5.23.0000; 0050020-
04.2018.5.23.0000; 0050021-86.2018.5.23.0000; 0050022-71.2018.5.23.0000; 
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0050025-26.2018.5.23.0000; 0050037-40.2018.5.23.0000; 0050040-
92.2018.5.23.0000. 

Quanto ao ano de 2018, esclareceu que no relatório e-Gestão aparecem 6 RPVs 
repetidas, a saber: 0050212-34.2018.5.23.0000, 0050213-19.2018.5.23.0000, 
0050214-04.2018.5.23.0000, 0050216-71.2018.5.23.0000, 0050217-56.2018.5.23.0000 
e 0050218-41.2018.5.23.0000. Justificou que uma das possíveis causas seria a 
duplicidade no andamento “Expedido(a) solicitação de recursos financeiros a(o) 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho”, embora com  datas diferentes. 

Com relação ao ano 2019 apontou que há seis RPVs que não aparecem no relatório do  
e-Gestão.  Apurou o Tribunal que nessas requisições não foram registrados o 
andamento “Expedido(a) solicitação de recursos financeiros a(o) Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho”.  

Acrescentou o TRT23 que no ano de 2018 há oito RPVs que foram quitadas e, 
equivocadamente, não aparecem no relatório do  e-Gestão . São elas: 0050015-
79.2018.5.23.0000; 0050017-49.2018.5.23.0000; 0050062-53.2018.5.23.0000; 
0050081-59.2018.5.23.0000; 0050124-93.2018.5.23.0000; 0050156-
98.2018.5.23.0000; 0050229-70.2018.5.23.0000; 0050241-84.2018.5.23.0000.  

Por fim, alegou o Tribunal que relativamente ao ano de 2019, no relatório e-Gestão 
aparecem 2 RPVs repetidas, são elas: 0050201-68.2019.5.23.23.0000 e 0050206-
90.2019.5.23.0000. Uma das possíveis causas, segundo o TRT23, seria a duplicidade no 
andamento “Expedido(a) solicitação de recursos financeiros a(o) Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho”, com datas diferentes. 

Ao cabo, reiterou o Tribunal sua justificativa quanto à omissão dos dados no e-Gestão 
referentes a 2020. 

 

 

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS 
9.1. INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
9.1.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. ESTRUTURA. UNIDADES 
VINCULADAS E ATRIBUIÇÕES (fonte: TRT23) 

O Desembargador Nicanor Fávero Filho é o atual Presidente do Tribunal Regional, 
eleito para o biênio 2020/2021. 

O Presidente do TRT23 acumula suas funções com as de Corregedor Regional. Insere-
se, igualmente, na competência do Presidente do Tribunal o exame de admissibilidade 
dos recursos de revista. 
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Atualmente, os Juízes do Trabalho Ediandro Martins e Ivan José Tessaro são os 
auxiliares da Presidência. 

Em relação aos períodos de afastamento, o Desembargador Nicanor Fávero Filho 
usufruiu férias em 08/01/2018, bem como nos períodos de 17/10 a 15/11/2018, 07/01 
a 05/02/2019 e 03/07 a 01/08/2019; licença nos períodos de 07 a 13/11/2019 e 14 a 
18/11/2019; e folgas compensatórias em 09/02/2018, 08/06/2018, 06, 13 e 
14/09/2018. 

A estrutura da Presidência do TRT23 inclui o Gabinete do Presidente, Gabinete do Juiz 
Auxiliar da Presidência; Secretaria Geral da Presidência; Assessoria Jurídica da 
Presidência; Secretaria Jurídica; Secretaria de Governança e Gestão Estratégica; 
Secretaria de Auditoria Interna; Assessoria de Recurso de Revista; Secretaria do 
Tribunal Pleno; Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional; Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas; Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes; Secretaria da Contadoria; Coordenadoria de Assistência ao Magistrado; 
Coordenadoria de Segurança Institucional; Secretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicações. 

Incumbe ao Gabinete do Juiz Auxiliar da Presidência auxiliar a Presidência na gestão 
do Tribunal, otimizando as atividades diárias e a tomada de decisões. 

Compete à Secretaria Geral da Presidência desenvolver as atividades de apoio 
administrativo à execução das funções do Presidente e prestar-lhe assessoria no 
planejamento e fixação de diretrizes para administração do Tribunal e no desempenho 
de suas demais atribuições previstas em Lei e no Regimento Interno. 

Incumbe à Assessoria Jurídica da Presidência analisar os processos e expedientes que 
lhe são submetidos, elaborando minutas de decisões, inclusive em sede de recurso 
administrativo, bem como a realização de estudos e pesquisas sobre assuntos 
pertinentes às áreas judiciárias e administrativas. 

Incumbe à Secretaria Jurídica assessorar a Administração do Tribunal nos processos de 
contratações públicas e nas matérias relacionadas a servidores e magistrados, 
fornecendo subsídios para a tomada de decisões, de modo a cumprir os objetivos 
institucionais. 

Incumbe à Secretaria de Governança e Gestão Estratégica coordenar as atividades 
relacionadas à governança, ao planejamento e execução da estratégia institucional, à 
gestão de processos, à gestão de projetos e à gestão de riscos e controles internos. 

Incumbe à Secretaria de Auditoria Interna realizar as atividades de inspeção, 
fiscalização, auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e 
de avaliação dos controles internos do Tribunal; comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e 
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patrimonial no Tribunal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado, além de apoiar o controle externo no exercício de sua missão 
institucional; assistir a Presidência quanto ao exame da legalidade e da legitimidade 
dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira, 
patrimonial, administrativa, contábil, operacional e de pessoal. Embora vinculada 
administrativamente à Presidência, é subordinada ao Tribunal Pleno. 

Incumbe à Assessoria de Recurso de Revista assessorar a Presidência na condução dos 
feitos em sede de recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, 
bem como na revisão da jurisprudência regional, visando sua uniformização. 

Incumbe à Secretaria do Tribunal Pleno executar as atividades relacionadas ao 
processamento dos feitos administrativos e judiciais que tramitam no segundo grau de 
jurisdição, em especial a adoção de atos necessários à realização de audiências e 
elaboração de pautas, divulgação das sessões de julgamento dos órgãos judicantes, 
publicação de acórdãos, resoluções e demais medidas enquadradas na atividade 
jurisdicional do Tribunal. 

Incumbe à Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional apoiar as unidades judiciárias 
nas seguintes atividades: procedimento Especial de Reunião de Execuções; pesquisa 
Patrimonial; Plano Especial de Pagamento Trabalhista; Regime Especial de Execução 
Forçada; Precatórios, Praças e Leilões; Pagamento e Credenciamento de Peritos; 
Execução de Ações Afirmativas de Cidadania; Atendimento ao Público; Mandados; 
Gestão Documental. 

Incumbe ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas 
desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado das disputas de interesses no 
âmbito do Tribunal, estabelecida na Resolução CSJT nº 174/2016; planejar, 
implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento da política e 
suas metas; atuar na interlocução com outros Tribunais Regionais do Trabalho, nos 
assuntos relacionados aos objetivos da Resolução Administrativa n. 310/2019; 
promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos e aprimoramento dos métodos 
de mediação e conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas de gestão de 
conflitos; instalar, havendo autorização do Tribunal Pleno, Centro(s) Judiciário(s) de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas; incentivar e promover a capacitação, 
treinamento e atualização permanente de magistrados e servidores nos métodos 
consensuais de solução de conflitos; propor ao Tribunal a realização de convênios e 
parcerias com entes públicos e privados para os fins da Resolução Administrativa n. 
310/2019; incentivar o uso de sistema que realize a conciliação e mediação por meios 
eletrônicos, incentivando o Comitê Gestor Regional do PJe a desenvolver/aprimorar 
regras de negócio para incremento do quantitativo de acordos; informar 
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semestralmente ao CSJT os dados estatísticos de que trata o art. 3º, inciso III, da 
Resolução CSJT nº 174/2016. 

Incumbe ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes uniformizar o gerenciamento 
dos procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da repercussão geral, de 
casos repetitivos, de incidentes de assunção de competência e de uniformização de 
jurisprudência; acompanhar os processos submetidos à técnica dos casos repetitivos e 
de incidentes de assunção de competência (IAC) e uniformização de jurisprudência em 
todas as suas fases, alimentando o banco nacional de dados do CNJ; registrar, 
controlar e divulgar os dados referentes aos grupos de representativos previstos na 
Resolução nº 235/2016 do CNJ, bem como disponibilizar informações para as áreas 
técnicas de cada Tribunal quanto à alteração da situação do grupo, inclusive se 
admitido como Controvérsia ou Tema, conforme o Tribunal Superior, alimentando o 
banco nacional de dados do CNJ; acompanhar a tramitação dos recursos selecionados 
pelo Tribunal como representativos da controvérsia encaminhados ao STF e TST (art. 
1.036, § 1º, do CPC), a fim de subsidiar a atividade dos órgãos jurisdicionais 
competentes pelo juízo de admissibilidade e pelo sobrestamento de feitos, 
alimentando o banco nacional de dados do CNJ; auxiliar os órgãos julgadores na gestão 
do acervo sobrestado, informando as determinações de suspensão e de encerramento 
de suspensão processual; manter, disponibilizar e alimentar o banco nacional de dados 
do CNJ com informações atualizadas sobre os processos sobrestados no âmbito da 
jurisdição do TRT, identificando o acervo a partir do tema de repercussão geral ou de 
recurso repetitivo, ou de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e 
incidente de assunção de competência (IAC) e do processo paradigma, conforme a 
classificação realizada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal; receber e 
registrar os dados referentes aos casos repetitivos do STF e TST; noticiar a afetação de 
temas, bem como a publicação e o trânsito em julgado dos acórdãos dos paradigmas 
para os fins dos arts. 896-C, § 11, da CLT, 985, 1.035, § 8º, 1.039, 1.040 e 1.041, do 
CPC; - informar ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do CNJ a existência de 
processos com possibilidade de gestão perante empresas públicas e privadas, bem 
como agências reguladoras de serviços públicos, para implementação de práticas 
autocompositivas, nos termos do art. 6º, VII, da Resolução n. 125, de 29 de novembro 
de 2010, do CNJ. 

Incumbe à Secretaria da Contadoria planejar e coordenar as atividades inerentes à 
realização de cálculos de liquidação de sentenças e acórdãos; orientar as demais 
unidades na elaboração de cálculos e auxiliar a Administração em cálculos específicos. 

Incumbe à Coordenadoria de Assistência ao Magistrado coordenar as atividades 
funcionais dos magistrados ativos, gerenciar dados estatísticos; propor à Presidência a 
designação de magistrados de 1º grau e convocações para atuar no 2º grau; gerenciar 
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as informações dos magistrados inativos, pensionistas e juízes classistas; providenciar 
logística de viagens dos magistrados. 

Incumbe à Coordenadoria de Segurança Institucional planejar, coordenar, executar e 
controlar as ações ordinárias e extraordinárias de segurança, de pessoal e patrimonial, 
voltadas para magistrados, servidores e público em geral, por meio dos serviços de 
inteligência, operações e administrativos, garantindo a manutenção da ordem e dos 
direitos individuais e coletivos no âmbito do Tribunal. 

Incumbe à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações planejar e dirigir 
as atividades relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação, que incluem 
atividades relacionadas à: “Governança e Gestão de TIC”, “Software”, “Infraestrutura 
de TIC”, “Serviços de TIC” e “Segurança da Informação”; prover soluções de TIC 
compatíveis com as necessidades atuais e futuras do Tribunal e assegurar o correto 
funcionamento dessas soluções. 

 

9.1.2. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DO PRESIDENTE (fonte: TRT 23) 

O gabinete da Presidência conta com 8 servidores, dos quais 7 são efetivos e 1 
terceirizado. No tocante aos cargos e funções comissionadas, a referida Unidade 
dispõe de 02 cargos comissionados (1 CJ-3 e 1  CJ-4) e 4 funções comissionadas (3 FC-5 
e 1 FC-3).  

 

9.1.3. CARGA HORÁRIA. FUNCIONAMENTO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AOS 
ADVOGADOS (fonte: TRT23) 

Os servidores do gabinete da Presidência cumprem jornada de trabalho diária de 7 
horas ininterruptas, exceto os servidores comissionados que cumprem jornada de 
trabalho diferenciada. 

O gabinete da Presidência funciona das 7h30 as 16h30, para atendimento ao público 
interno, e de 7h30 as 14h30, para atendimento ao público externo. 

Relativamente ao atendimento aos advogados pelo Presidente do Tribunal, realiza-se 
mediante prévio agendamento. 

No gabinete da Presidência não há servidor em regime de teletrabalho.   

No âmbito do TRT23, existe equipamento que permite realizar videochamada, por 
meio de sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional de Justiça. 
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9.1.4. PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO NA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT23)  

Os processos judiciais vinculados à Presidência tramitam pelo sistema PJe. 

Quanto ao controle do acervo, realiza-se por meio de emissão de relatórios gerenciais. 

O Presidente do Tribunal atua nos processos judiciais de competência do Tribunal 
Pleno, após o transcurso do prazo para oposição de eventuais embargos de 
declaração, ou seja, depois de exaurida a competência do Relator. Realiza, ainda, o 
juízo de admissibilidade dos recursos de revista, além disso, despacha as Suspensões 
de Liminar e Segurança (SLS). 

Na data em que o TRT23 prestou as informações, era a seguinte a situação dos 
processos judiciais sob a relatoria do Presidente do Tribunal: 

Processos Judiciais sob Relatoria do Presidente 

Processos Judiciais Físicos Eletrônicos Total 

Acervo 0 0 0 

Autuados nos últimos 12 meses 0 1 1 

Finalizados nos últimos 12 meses 0 1 1 

Conclusos 0 0 0 

Paralisados há mais de 100 dias 0 0 0 

Sobrestados 0 0 0 
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Processos do acervo da Presidência 
na Secretaria ou fora do gabinete 

0 0 0 

Paralisados há mais de 100 dias 0 0 0 

Com carga/vista/outras situações 
semelhantes 

0 0 0 

Em outros gabinetes por força de 
vista regimental 

0 0 0 

Em admissibilidade de recurso 
especial e/ou extraordinário 

0 0 0 

9.1.5. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA PRESIDÊNCIA (fonte: 
TRT23)  

Na data em que o TRT23 prestou as informações, era a seguinte a situação dos 
processos administrativos sob a relatoria do Presidente do Tribunal: 

Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total 

Acervo 0 30 30 

Autuados nos últimos 12 
meses 

0 300 300 

Finalizados nos últimos 12 
meses 

0 761 761 

Conclusos 0 0 0 
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Paralisados há mais de 100 
dias 

0 1 1 

Procedimentos disciplinares 
contra desembargador 

0 0 0 

Representações por excesso 
de prazo contra 
desembargador 

0 0 0 

O TRT23 esclareceu que o processo paralisado há mais de 100 dias refere-se ao PROAD 
8372/2018, relativo à atualização da Resolução Administrativa n. 170/2017, que dispõe 
sobre as diretrizes para consecução das contratações públicas no âmbito do TRT23. 
Salientou, todavia, que não há prazo para a finalização desse processo. 

 

9.2. INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA REGIONAL  
9.2.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. QUADRO DE PESSOAL DA 
CORREGEDORIA REGIONAL E DAS UNIDADES VINCULADAS. DIVISÃO DO TRABALHO. 
FUNCIONAMENTO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO (fonte: TRT23)  

De acordo como o Regimento Interno do TRT23, o Presidente do Tribunal acumula 
suas funções com a de Corregedor Regional. 

No âmbito do TRT23, a Corregedoria Regional não dispõe de juiz auxiliar. 

Encontram-se lotados na Corregedoria Regional 6 (seis) servidores, dos quais 5 (cinco) 
são efetivos e 1 (um) requisitado. 

A Corregedoria Regional dispõe de 1 (um) cargo em comissão (CJ3) e 5 (cinco) funções 
comissionadas (1 FC-5 + 3 FC-4 + 1 FC-1). 

Os servidores da Corregedoria Regional cumprem jornada de trabalho diária de 7 horas 
ininterruptas. 

Para o atendimento aos públicos interno e externo, a Corregedoria Regional funciona 
de 7h30 as 14h30. 

No gabinete da Corregedoria Regional não existem servidores em regime de 
teletrabalho. 
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Na divisão de tarefas entre os servidores da Corregedoria Regional, 2  (dois) servidores 
auxiliam nas correições ordinárias, 1 (um) responsabiliza-se pelos processos de 
vitaliciamento e pelo  acompanhamento da produtividade dos magistrados,  1(um)  é o 
responsável pelos processos administrativos e 1(um)  atua no cumprimento dos atos. 
No caso de férias e de volume maior de trabalho, as tarefas podem ser redistribuídas 
entre os servidores. 

A Corregedoria Regional dispõe de equipamento que permite a realização de 
videochamadas, por meio do sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional de 
Justiça. Além disso, é dotada dos equipamentos necessários à transmissão de voz e 
imagens em tempo real, conforme determina o Provimento CNJ nº 75. 

 

9.2.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA 
REGIONAL. SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO (fonte: TRT23) 

Em relação aos processos distribuídos a partir de março/2020, a Corregedoria Regional 
utiliza o Sistema PJe, mantendo o Sistema PROAD apenas para os processos do legado. 

De acordo com o TRT23, ambos os sistemas são satisfatórios quanto à presteza e 
celeridade, no entanto, não emitem relatórios gerenciais detalhados que possibilitem 
o controle estatístico. 

Quanto à implantação do Sistema PjeCor, o TRT23 esclareceu que, no âmbito da 
Corregedoria Regional, a utilização do Sistema PjeCor depende apenas da finalização 
do cadastramento dos usuários (servidores, magistrados e órgãos). 

Destacou, igualmente, que a Corregedoria Regional editou o Provimento n. 9/2020, 
por meio do qual tornou obrigatória e exclusiva a utilização do Sistema PjeCor, na 
esfera da Corregedoria Regional, para a produção, o registro e o recebimento de todos 
os procedimentos administrativos inerentes à unidade. Pontuou, outrossim, que os 
processos deverão ser migrados para o Sistema PjeCor até 31/12/2020. 

A Corregedoria Regional também afirmou que não há petições pendentes de juntada, 
como também que observa na análise dos processos a ordem cronológica de seu 
recebimento e os casos de tramitação preferencial. Salientou, igualmente, que o 
controle do acervo é realizado mediante o cotejo do total de processos recebidos com 
o total de solucionados. 

O TRT23 registrou, ainda, que os procedimentos relativos aos processos 
administrativos de natureza disciplinar estão regulamentados nos artigos 55 a 96 do 
Regulamento Interno da Corregedoria Regional. 

Na data em que o TRT23 prestou as informações, era a seguinte a situação dos 
processos de competência da Corregedoria Regional: 
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Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total 

Acervo 0 159 159 

Autuados nos últimos 12 
meses 

8 271 279 

Finalizados nos últimos 12 
meses 

12 311 323 

Conclusos 0 0 0 

Paralisados há mais de 100 
dias 

0 0 0 

Sobrestados 0 1 1 

O TRT23 esclareceu que o processo sobrestado refere-se ao PROAD 1211/2018, 
relativo à proposta de alteração da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria 
Regional. Salientou, todavia, que a retomada da tramitação desse processo depende 
da prolação, pelo Supremo Tribunal Federal, da decisão acerca da ADI 5766. 

 

9.2.3. RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA. SITUAÇÃO 
(fonte: TRT23) 

O TRT23 prestou a seguinte informação, no tocante ao quantitativo de reclamações 
correicionais autuadas e solucionadas: 

Reclamações Correicionais 

2018 Autuadas  7 

Solucionadas  7 
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2019 Autuadas  10 

Solucionadas 10 

2020 

(até 31/8) 

Autuadas  14 

Solucionadas  14 

No tocante aos Pedidos de Providências, o TRT23 prestou a seguinte informação: 

Pedido de Providências/Solicitação de Providências 

2018 Autuados 34 

Solucionados 34 

2019 Autuados 31 

Solucionados 31 

2020 

 (até 31/8) 

Autuados  45 

Solucionados  45 

9.2.4. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE 1º GRAU. 
METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT23)  

No período 2018 a 2020 (até 31/8) foram instaurados os seguintes processos 
administrativos disciplinares em face de magistrado: 

Número do 
Processo 

Motivo Decisão Andamento 
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Proc. 50089-
36.2018.5.23.000
0 

  

Descumprimento 
de deveres 
funcionais 

Pena de censura Em cumprimento de 
acórdão 

Proc. 50100-
65.2018.5.23.000
0 

  

Descumprimento 
de deveres 
funcionais 

Pena de censura Arquivado 

Reclamação 
Disciplinar nº 
CNJ-RD-0006410-
40.2019.2.00.000
0 

Atuação 
incompatível com 
o exercício do 
cargo 

  ****** Recurso no CNJ 

Reclamação 
Disciplinar nº 
CNJ-RD-0003364-
09.2020.2.00.000
0 

  

Imparcialidade do 
magistrado 

Agravo 
Regimental 
desprovido 

Concluso ao 
Presidente do TRT 

Proc. 365-
92.2020.5.23.000
0 

  

Apuração de 
excesso de prazo 
nas atividades 

******* Concluso à Relatora 

Relativamente à metodologia de trabalho em relação aos processos disciplinares 
envolvendo magistrado, o TRT23 informou que os procedimentos seguem o rito 
previsto nas Resoluções 135/2011 e 323/2020, ambas do CNJ. 
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9.2.5. VOLUME DE REPRESENTAÇÕES POR EXCESSO DE PRAZO NAS VARAS DO 
TRABALHO. PERÍODO DE 2018 A AGOSTO DE 2020 (fonte: TRT23) 

O TRT23 informou que são as seguintes as Varas do Trabalho com maior quantidade de 
representações por excesso de prazo: 1º) VT de Barra do Garças; 2º) 1ª VT de Sinop; 
3º) 2ª VT de Sinop, 3ª VT de Cuiabá e 5ª VT de Cuiabá. 

 

9.2.6. COMUNICAÇÃO À CGJT DAS DECISÕES PROFERIDAS. ARTS. 32 A 34 DA 
CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CGJT 

O TRT23 cumpre a determinação de comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho relativamente às “decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de 
apuração, bem como de instauração e julgamento dos processos administrativos 
disciplinares relativos a seus magistrados de 1º e 2º Graus”, nos termos dos artigos 32 
a 34 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho.  

 

9.2.7. COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO 
ARQUIVAMENTO DOS PROCEDIMENTOS PRÉVIOS DE APURAÇÃO CONTRA 
MAGISTRADOS. ART. 9º, §§2º E 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 135/2011 

O TRT23 cumpre a determinação de comunicar à Corregedoria Nacional de Justiça, no 
prazo de 15 dias, a decisão de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração 
contra magistrados, consoante dispõe o artigo 9º, §§ 2º e 3º, da Resolução CNJ n.º 
135/2011.  

 

9.2.8. UNIDADES JUDICIAIS DE 1º GRAU (fonte: TRT23 e sítio) 

O TRT23 conta com 38 Varas do Trabalho, todas instaladas, distribuídas da seguinte 
forma: 9 VTs na capital do Estado de Mato Grosso (1ª VT a 9ª VT de Cuiabá) e 29 VTs 
no interior do Estado: VT de Água Boa; VT de Barra do Garças; VT de Colíder; VT de 
Diamantino; 1ª VT e 2ª VT de Lucas do Rio Verde; VT de Peixoto de Azevedo; 1ª VT, 2ª 
VT e 3ª VT de Rondonópolis; 1ª VT e 2ª VT de Tangará da Serra;  VT de Alto Araguaia; 
VT de Cáceres; VT de Confresa; VT de Jaciara, VT de Mirassol D’Oeste; VT de Pontes e 
Lacerda, 1ª VT e 2ª VT de Sinop; 1ª VT, 2ª VT e 3ª VT de Várzea Grande; VT de Alta 
Floresta; VT de Campo Novo do Parecis; VT de Juína; VT de Nova Mutum; VT de 
Primavera do Leste e VT de Sorriso. 
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9.2.9. CORREIÇÕES NAS UNIDADES JUDICIAIS DE 1º GRAU/INSPEÇÕES. MÉTODO 
DE TRABALHO (fonte: TRT23) 

As correições ordinárias são realizadas anualmente nas unidades judiciais do Tribunal, 
de acordo com calendário previamente aprovado pelo Corregedor Regional. 

Nos exercícios 2018, 2019 e 2020 (até 31 de agosto), foram realizadas correições 
ordinárias em todas as Varas do Trabalho. Além das Varas do Trabalho, em 2019, 
houve correição no CJAESC e, em 2020, no CEJUSC. 

Nas correições ordinárias, o método de trabalho adotado pela Corregedoria Regional 
nas correições ordinárias está previsto nos arts. 14 a 32 do Regulamento Interno da 
Corregedoria Regional e inclui a análise de 3 (três) pontos: eixo humano, eixo 
infraestrutura e eixo processual. Sob esses enfoques, são verificados, dentre outros 
aspectos, licenças e afastamentos de servidores e magistrados; capacitação e 
desenvolvimento; prazos em geral; formas de publicação da sentença e liquidação. 

A conclusão dos trabalhos se dá com a elaboração da ata de correição, nos termos do 
art. 30 do Regulamento Interno da Corregedoria Regional. 

 

9.2.10. PROVIMENTOS EDITADOS NO PERÍODO DE 2018 A 2020 (até 31/8) (fonte: 
TRT23 e sítio) 

Provimentos editados 

Ano Nº do 

Proviment
o 

Assunto 

  

  

  

  

2018 

001/2018 Dispõe sobre a aplicação do Provimento n. 01/2017 

002/2018 Regulamenta a designação de perito contador externo 
para realização de cálculos de liquidação, e dá outras 
providências. 
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003/2018 Altera e adita dispositivos ao Provimento n. 02/2017 da 
Corregedoria Regional e dá outras providências. 

  

  

  

  

  

2019 

 001/2019             
  

Regulamenta a utilização de recursos tecnológicos que 
permitam comunicação por imagem e/ou voz em tempo 
real para a oitiva de testemunhas deprecadas no TRT23. 

 002/2019 Altera o Provimento n. 04/2017, que regulamenta o 
procedimento para realização de audiências, por meio de 
videoconferência, nas localidades onde não haja unidade 
do MPT. 

003/2019 Dispõe sobre os procedimentos para a restituição de 
valores recolhidos, por intermédio de Guia de 
Recolhimento da União – GRU, nos processos judiciais que 
tramitam no TRT23. 

004/2019 Dispõe sobre os procedimentos para o recolhimento de 
valor ínfimo à União, em processos judiciais arquivados 
definitivamente até 14.02.2019. 

  

  

  

  

  

  

  

  

001/2020 Altera a redação do parágrafo único do artigo 299, caput e 
§§ 3º e 4º do artigo 302 e adequa o Anexo XI da 
Consolidação Normativa de Provimentos da Corregedoria 
Regional do TRT23. 

002/2020 Dispõe sobre os procedimentos que deverão ser adotados 
por peritos, intérpretes e tradutores na apresentação de 
nota fiscal de serviço (NFS-e ou NFSA-e) para efeito de 
recebimento dos respectivos honorários. 
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2020 

003/2020 Altera e adita dispositivos ao Provimento n. 02/2017 da 
Corregedoria Regional e dá outras providências. 

004/2020 Retifica o valor ínfimo previsto no Provimento 04/2019 
para regularização de saldos remanescentes nos autos dos 
processos arquivados definitivamente até 14.02.2019. 

005/2020 Dispõe acerca da habilitação e autuação dos 
procedimentos correcionais através do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). 

006/2020 Altera dispositivo do Provimento n. 01/2019 da 
Corregedoria Regional e dá outras providências. 

  

  

  

007/2020 Regulamenta a atermação e o atendimento virtual dos 
jurisdicionados para o exercício do jus postulandi. 

008/2020 Dispõe sobre acesso de servidores ao sistema SINESP 
INFOSEG. 

009/2020 Regulamentação do uso no Sistema PJeCor no TRT23. 
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010/2020 Altera dispositivo do Provimento n. 04/2019 da 
Corregedoria Regional e dá outras providências. 

011/2020 Dispõe sobre o atendimento, por meio de 
videoconferência, a advogados, membros do Ministério 
Público do Trabalho, Procuradores da Administração 
Pública direta, indireta, autárquica e fundacional da União, 
dos Estados e dos Municípios e partes no exercício do jus 
postulandi, durante o período do Regime de Plantão 
Extraordinário, previsto na Portaria TRT/23 SGP GP N. 
59/2020, com as alterações implementadas pela Portaria 
TRT/23 SGP N. 068/2020. 

012/2020 Propõe alterações nos artigos da Seção VI (Subseções I e 
II), Título V, Capítulo II, da Consolidação Normativa de 
Provimentos da Corregedoria Regional do TRT23. 

013/2020 Dispõe sobre o procedimento concernente ao uso da 
plataforma “GSuite Basic” para o recebimento, via 
ferramenta “Google Drive”, de arquivos de áudio e vídeo. 

014/2020 Altera o Capítulo V da Consolidação Normativa de 
Provimentos da Corregedoria Regional do Tribunal. 

 

9.3. MAGISTRADOS 
9.3.1. CONTROLE DA PRESENÇA (fonte: TRT23) 

Consoante a Resolução Administrativa nº 100/2013, o juiz deverá comunicar o 
afastamento da jurisdição. A presença dos juízes de primeiro grau é aferida pelo 
Corregedor Regional por meio da análise dos atos praticados pelo magistrado.  
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9.3.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU (fonte: 
TRT23 e sítio) 

O TRT23 informou que, além do controle mensal da produtividade dos magistrados de 
primeiro grau, é realizado o acompanhamento periódico das atividades das Varas do 
Trabalho e, por ocasião das correições ordinárias, são feitas recomendações às 
unidades quanto ao cumprimento dos prazos. 

Constatou-se, outrossim, que o TRT23 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet 
(https://portal.trt23.jus.br/portal/produ%C3%A7%C3%A3o-de-magistrados) 
informações sobre a produtividade dos magistrados. 

 

9.3.3. VITALICIAMENTO. ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS. 
REGULAMENTAÇÃO 

9.3.3.1. NORMAS QUE REGEM O ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS 
PARA FINS DE VITALICIAMENTO 

No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, o vitaliciamento é regido 
pela Resolução Administrativa nº 79/2014 que dispõe sobre a sistemática de 
acompanhamento dos critérios para o vitaliciamento e promoção por merecimento 
dos magistrados de 1º grau da 23ª Região, pela  Resolução Administrativa nº 100/2013 
que dispõe sobre a assiduidade dos Magistrados de 1º grau e pelo Regimento Interno 
do Tribunal Regional. 

 

9.3.3.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE 
VITALICIAMENTO 

O processo de vitaliciamento no Tribunal Regional da 23ª Região tem início quando o 
magistrado inicia o exercício. O processo é conduzido pelo Desembargador Corregedor 
Regional, a quem compete avaliar permanentemente os juízes vitaliciando com relação 
ao desempenho, à idoneidade moral e à adaptação ao exercício do cargo.   

A Secretaria da Corregedoria autua o respectivo processo de vitaliciamento e o 
submete, após o primeiro trimestre, à Comissão de Vitaliciamento para deliberações. A 
Comissão é composta de 3 (três) desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno, um dos 
quais integrante da direção da Escola Judicial, cujos mandatos coincidirão com os dos 
integrantes da Administração do Tribunal Regional. A Comissão de Vitaliciamento 
poderá solicitar, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos 
desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, informações sobre juiz 
vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos 
ou entidades correlatas para auxiliar no processo de avaliação. 
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Conforme disposto na Resolução Administrativa nº 79/2014, os juízes vitaliciandos 
encaminham, bimestralmente, 4 (quatro) sentenças de sua lavra que são juntadas aos 
autos para fins de avaliação quanto à qualidade das sentenças proferidas.  O 
Desembargador Diretor da Escola Judicial é o responsável por analisar as sentenças. Os 
juízes são avaliados, ainda, a partir de critérios qualitativos e quantitativos dispostos 
na aludida resolução. Para essa avaliação, a Secretaria da Corregedoria expede 
certidões relativas aos critérios qualitativos e realiza a verificação dos critérios 
quantitativos relativos à produtividade. Aos autos são anexados, ainda, os relatórios 
circunstanciados trimestrais apresentados pelos vitaliciandos, pelos juízes 
orientadores, se houver, bem como as deliberações da Comissão de Vitaliciamento.  

No momento que o magistrado completa 1 ano e 6 meses de exercício, os processos 
devidamente instruídos são examinados pela Comissão de Vitaliciamento e, na 
sequência, o Desembargador Corregedor Regional e o Desembargador Diretor da 
Escola Judicial emitem os pareceres sobre o vitaliciando. Os membros da Comissão, em 
conjunto, assinam despacho manifestando pela aprovação ou não do vitaliciamento e 
o processo é remetido ao Tribunal Pleno para deliberação.  

Aprovado o vitaliciamento, os autos retornam à Secretaria da Corregedoria para 
aguardar o implemento dos 2 anos e, após decorrido esse prazo, são remetidos à 
Coordenadoria de Atendimento ao Magistrado para registro nos assentamentos 
funcionais do magistrado e arquivamento dos autos. 

 

9.3.3.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO 

De acordo com informações do TRT23, no momento da Correição tramitavam 07 (sete) 
processos de vitaliciamento: (1) PROAD 3798-2019, (2) PROAD 3799-2019, (3) PROAD 
3800-2019, (4) PROAD 3802-2019, (5) PROAD 3803-2019, (6) PROAD 3804-2019, (7) 
PROAD 3806-2019. 

A análise de dois processos de vitaliciamento em tramitação (PROAD 3798-2019 e 
PROAD 3806-2019), escolhidos por amostragem, não evidenciou quaisquer 
irregularidades no procedimento. 

 

9.3.3.4. JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS EM PROCESSO DE VITALICIAMENTO 
QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIADO NA ESCOLA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADO DO TRABALHO 

O Tribunal Regional informou que os sete magistrados em processo de vitaliciamento 
participaram do 24º Curso de Formação Inicial - Módulo Nacional no período de 22 de 
abril a 24 de maio de 2019. O Curso de Formação Inicial - Módulo Regional foi 
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interrompido para que os magistrados participassem do Módulo Nacional. Assim, o 
curso foi dividido em duas etapas: 09 de abril a 26 de julho de 2019 e os dias 28 e 29 
de novembro do mesmo ano. 

 

9.3.3.5. RECOMENDAÇÃO OU OBSERVAÇÃO DO CORREGEDOR REGIONAL AO 
VITALICIAMENTO DOS MAGISTRADOS DA REGIÃO. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informou que por meio do Ofício 
Circular no n. 054/2019/TRT23ªR-SECOR, os juízes vitaliciandos foram orientados a 
relatar nos relatórios circunstanciados o método de trabalho adotado, as dificuldades 
enfrentadas e as experiências vivenciadas no exercício. 

Ademais, não foi proposta nenhuma Correição Parcial em face dos juízes vitaliciandos, 
bem como diante da ausência de processos conclusos para julgamento com prazo 
superior a 30 dias e anulação de sentenças pelo Tribunal, conforme certificado em 
cada processo, não se fizeram necessárias outras recomendações ou interferências da 
Corregedoria Regional. 

 

9.3.4. MAGISTRADOS DE 1º GRAU COM RESIDÊNCIA FORA DA JURISDIÇÃO. 
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CNJ Nº 37/07 (fonte: TRT23)  

No âmbito do TRT23, o pedido de autorização para o magistrado residir fora da 
jurisdição encontra-se regulado na Resolução Administrativa 100/2013. 

De acordo com a referida resolução administrativa, a autorização para o juiz de Vara 
do Trabalho residir fora da sede de jurisdição será concedida pela Corregedoria 
Regional, em caráter excepcional, mediante requerimento do magistrado interessado. 

Para tanto, o juiz deve manter atualizadas suas informações cadastrais. 

No período da correição ordinária, não havia magistrado com residência fora da 
jurisdição. 

 

9.3.5. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO (GECJ). 
CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, o pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de 
Jurisdição - GECJ encontra-se regulamentado pela Resolução Administrativa nº 
57/2016.   
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9.3.6. FÉRIAS VENCIDAS DOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU. CONTROLE PELA 
CORREGEDORIA REGIONAL. DIRETRIZES DO CNJ (fonte: TRT23) 

No âmbito do TRT23, a Corregedoria Regional promove o controle das férias vencidas 
dos magistrados de 1º grau. No momento da realização da correição ordinária não 
havia magistrados com férias vencidas por prazo superior a 60 dias. 

 

9.3.7. SISTEMA DE MARCAÇÃO DE FÉRIAS 

As férias dos Magistrados de 1º Grau são marcadas por meio dos sistemas SGP e 
SIGEP. 

 

9.3.8. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS E SERVIDORES. PERÍODO DE 
2018 A 2020 (até 31/8) (fonte: TRT23)  

O TRT23 informou que despendeu a título de pagamento de diárias a magistrados e 
servidores, em 2018, R$ 1.522.250,13; em 2019, R$ 1.452.847,23; e, em 2020 (até 
31/8), R$ 182.501,80. 

Constatou-se, igualmente, que o TRT23 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet 
(https://portal.trt23.jus.br/portal/reports/despesas_diaria_passagem?ano=2020&mes
=09) informações sobre as diárias pagas, constando o número da portaria, o nome do 
beneficiário, o valor, o período e o destino. 

A análise por amostragem dos dados registrados no Portal da Transparência (Diárias e 
Passagens), no sítio do Tribunal na internet, autoriza inferir que os lançamentos 
decorreram do exercício das atividades ordinárias do Tribunal, de natureza 
administrativa e/ou jurisdicional.  

 

10. ESCOLA JUDICIAL (fonte: TRT23) 
10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS 
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região foi instituída em 1994, 
por meio da Resolução Administrativa nº 31 de 28 de abril. A estrutura administrativa 
foi alterada principalmente pelas Resoluções Administrativas (RAs) nº 138/1997,  nº 
33/2000 e nº 300/2016. O Regulamento Interno da Escola Judicial foi aprovado pela 
Resolução Administrativa nº 275/2016, tendo sofrido mudanças por meio das RAs nº 
31/2017, nº 174/2017 e nº 214/2019. 
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10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE 
A Escola Judicial é uma unidade de Apoio Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho 
da 23ª Região e está vinculada ao Tribunal Pleno. Entre suas finalidades está a 
instituição e promoção de cursos de formação inicial e continuada, bem como 
aperfeiçoamento de magistrados e servidores do TRT23. 

De acordo com o artigo 31 da RA nº 275/2016, a direção da EJud23 goza de autonomia 
científica e execução orçamentária quanto aos atos praticados no âmbito de suas 
competências dispostas no normativo. A Escola possui orçamento próprio consignado 
no orçamento do Tribunal Regional, mas há previsão de complementação 
orçamentária pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho – ENAMAT. Além disso, o parágrafo 1o , do artigo 3o , do mesmo dispositivo, 
dispõe sobre a possibilidade da direção celebrar acordos de cooperação técnica, 
ajustes, convênios, parcerias ou qualquer outra modalidade de ação cooperativada 
com instituições congêneres, públicas ou particulares, a fim de auxiliar o alcance dos 
objetivos da instituição. 

 

10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E 
DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO 
De acordo com o artigo 16 da Resolução Administrativa nº 275/2016, a Diretoria da 
Escola Judicial é composta por Desembargador que exercerá o cargo de Diretor e Juiz 
que exercerá o cargo de Vice-Diretor, ambos eleitos pelo Tribunal Pleno. A Escola 
Judicial possui ainda o Conselho Didático-Pedagógico com a função consultiva e 
deliberativa. O Conselho é composto pelos seguintes membros: Diretor da Escola 
Judicial, Vice-Diretor, Desembargador indicado pelo Tribunal Regional, juiz de 1o grau 
indicado pelo Tribunal Pleno e o Titular da Coordenadoria de Desenvolvimento 
Humano. O mandato dos cargos mencionados terão a  mesma duração do mandato da 
Presidência. 

Para o biênio 2020 e 2021, estão em exercício:  Desembargador João Carlos Ribeiro de 
Souza (Diretor e Presidente do Conselho Didático-pedagógico), Juíza Eliane Xavier de 
Alcântara (Vice-Diretora e membro do Conselho), Desembargador Nicanor Fávero Filho 
(Membro do Conselho Didático-Pedagógico), Juiz André Araújo Molina (Membro do 
Conselho Didático-Pedagógico), Servidor Marcos Daniel Martins Rocha (Membro do 
Conselho Didático-Pedagógico). 

O parágrafo 2o, do artigo 16, da RA nº 275/2016, traz a figura do Coordenador de 
Ensino que será designado pelo Diretor da Escola Judicial dentre os servidores. Ao 
Coordenador caberá a gerência das ações administrativas e pedagógicas que visem ao 
atendimento das metas traçadas. 
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10.4. PROJETO PEDAGÓGICO 
De acordo com o Tribunal Regional, o projeto pedagógico atual está em vigor desde 
2015 e visa sistematizar objetivos, linhas de atuação, pressupostos e princípios 
pedagógicos que orientam a realização dos programas de formação inicial e 
continuada. O projeto pedagógico busca assegurar a organicidade, continuidade e 
integração à missão, visão e valores do TRT da 23ª Região, conjugados com as normas 
expedidas pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho (ENAMAT) e com a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Servidores do Poder Judiciário. 

As práticas pedagógicas desenvolvidas pela Escola Judicial em todas as atividades são 
orientadas pelos seguintes fundamentos: (1) Concepção de conhecimento como 
recriação; (2) Concepção de competência como resultante da articulação entre teoria e 
prática; (3) Concepção da aprendizagem como resultante da atuação do magistrado ou 
servidor em formação. 

 

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 
Segundo a RA nº 275/2016, a sede da Escola Judicial do Tribunal Regional da 23ª 
Região se localiza na cidade de Cuiabá e de acordo com informações do Tribunal 
Regional, a estrutura física da EJud23 é apropriada às suas necessidades. 

No momento da Correição, há uma sala da coordenadoria, dois auditórios, dois 
laboratórios de informática, sala de videoconferência, secretaria da biblioteca e 
biblioteca com sala para estudos. Em relação aos recurso materiais, pontua-se a 
necessidade de aquisição de câmeras para transmissão simultânea e gravação de 
eventos; aquisição de equipamentos para a utilização, em cursos, por pessoas 
portadoras de deficiência visual; aquisição de computador de alto desempenho e 
licenças de softwares (Adobe, Corel Draw e Cantasia) para melhorar a produção do 
material didático de multimídia para os cursos a distância. Considerando o cenário 
imposto pela pandemia da COVID-19, registra-se a importância de aquisição dos 
materiais relacionados ao oferecimento de curso à distância. 

A Resolução Administrativa nº 266/2019, dispõe sobre a quantidade de servidores na 
Escola Judicial e de acordo com o normativo, todas as vagas estão preenchidas. O setor 
destaca, entretanto, a necessidade de reestruturação no quadro de servidores, tendo 
em vista o volume de trabalho. Atualmente, 7 (sete) servidores estão lotados na Escola 
Judicial: um na Coordenadoria de Ensino (formação na área de gestão estratégica), um 
como assistente de coordenadoria (formação em pedagogia), um assistente de ensino 
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a distância (formação em tecnologia da informação), um assistente de educação 
corporativa (formação em direito), um assistente de projetos e eventos (formação em 
direito) e dois na biblioteca (formação em biblioteconomia e letras). Aos servidores 
que atuam na Escola Judicial são oferecidos cursos internos ou externos para 
capacitação. 

 

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS E 
FRAÇÃO DO ANO CORRENTE 
O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informou a realização do Curso de 
Formação Inicial de Juízes do Trabalho – Módulo Regional, em 2019, com a 
participação de 07 juízes vitaliciandos. 

Ainda segundo o Tribunal Regional, foram realizados os seguintes cursos de formação 
inicial: 1ª Semana Jurídica com 30 horas/aula (2018), Gestão de Atividades 
Jurisdicionais com 24 horas/aula (2018), Mesa Redonda Virtual sobre Reforma 
Trabalhista com 16 horas/aula (2018), 2ª Semana Jurídica com 30 horas/aula (2018), 2ª 
Semana Jurídica com - 30 horas/aula (2019), Formação Inicial Difusa de Magistrados - 
16,5 horas-aula (2019), Direto do Trabalho na Pandemia - 10 horas-aula (2020), 
Formação de Formadores em Precedentes no Processo do Trabalho - 30 horas-aula 
(2020), Revolução 4.0 - 30 horas-aula (2020). 

 

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES 
O inciso II, do artigo 2º, da Resolução Administrativa nº 275/2016 dispõe que uma das 
finalidades da Escola Judicial do TRT da da 23ª Região é “instituir e ministrar cursos de 
formação inicial e continuada, bem como o aperfeiçoamento dos Magistrados e 
Servidores do TRT da 23ª Região”. 

 

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E 
PARTICIPAÇÃO DOS MAGISTRADOS E DOS SERVIDORES 
A Escola Judicial do TRT da 23ª Região oferece cursos em diversas temáticas como 
judiciária, saúde, tecnologia da informação, administrativa e línguas. De acordo com as 
informações enviadas, no ano de 2018, foram ofertados 137 cursos para magistrados e 
servidores, com a emissão de 242 e 1.644 certificados, nesta ordem. Dos cursos, 49 
foram em EAD, 02 foram mistos, 02 foram semipresenciais e 84 foram presenciais, 
totalizando 2.877 horas-aula. 
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Em 2019, foram ofertados 124 cursos, dos quais 39 foram em EAD, 09 semipresenciais 
e 76 presenciais. No total, foram emitidos 236 certificados para magistrados e 2.437 
para servidores e a carga horária foi de 2.958 horas-aula. 

Até agosto de 2020, foram computados 196 eventos, com a emissão de 163 
certificados para magistrados e 1.197, servidores do TRT23 participaram. Dos cursos, 
96% dos cursos (190) foram na modalidade online ou EAD, fato esse que propicia 
maior participação do magistrados e servidores lotados em varas mais distantes. A 
carga horária total foi de aproximadamente 2.628 horas-aula. Destaca-se que foram 
computadas como hora de capacitação a participação de servidores e magistrados em 
eventos promovidos por outros Tribunais Regionais ou instituições. 

 

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES. 
ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO 
De acordo com informações da Escola Judicial do TRT23, o índice de participação dos 
magistrados é bom, havendo interesse na participação de eventos de formação 
continuada, especialmente, nas Semanas Jurídicas. A maior dificuldade para 
participação se relaciona com a distribuição geográfica dos magistrados no Estado, 
uma vez que há grandes distâncias de algumas Varas do Trabalho em relação à capital.  
Dessa forma, a Escola Judicial busca novas formas de capacitar os magistrados lotados 
no interior. Um estratégica é o incentivo à realização de eventos em EAD, 
semipresenciais ou com transmissão simultânea. Além disso, com o intuito de manter 
o engajamento dos magistrados, consulta-se periodicamente quais são os temas de 
interesse para que sejam abordados nos cursos de formação continuada. 

 

10.10. MÉDIA DE HORAS SEMESTRAIS DESPENDIDAS PELOS 
MAGISTRADOS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA  
De acordo com informações prestadas pelo Tribunal Regional, a média de horas 
semestrais gastas pelos magistrados em atividades de formação continuada foi de 
aproximadamente: 2018:  28 horas no 1º semestre e 22 horas no 2º semestre; 2019: 
20 horas no 1º semestre e 25 horas 2º semestre; 2020: 18 horas no 1º semestre e 13 
horas no 2º semestre (até agosto de 2020). 

 

10.11. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E GESTÃO ESTRATÉGICA. META 
11/2013 DO CNJ. CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO. 
MAGISTRADOS E SERVIDORES 
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A Meta 11/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a capacitação, 
com duração mínima de 20 horas, de 50% dos magistrados e 50% dos servidores, na 
utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica. Em 2018, foram 
ofertados 05 cursos relacionados aos temas, sendo 03 na área de gestão estratégica e 
02 turmas para uso do PJe versão 2.1, totalizando 60 horas-aula. Para servidores, 
foram emitidos 289 certificados, enquanto que para magistrados foram expedidos 
apenas 03 certificados. O Tribunal informou que nas duas Semanas de 
Desenvolvimento Gerencial, destinada aos gestores ocupantes de cargo gerencial, seus 
assistentes e servidores interessados, foram abordados os temas Gestão Estratégica e 
Sistema PJe, dentre outros assuntos. Na primeira semana, participaram 77 servidores, 
enquanto que da segunda, 60 e ambas tiveram 30 horas-aula. Não foram registradas 
participações de magistrados. 

Em 2019, foram ofertados 04 cursos relacionados com a temática da meta do CNJ, 03 
do PJe e e-Gestão e 01 de gestão estratégica. No total, foram emitidos 275 certificados 
para servidores e apenas 01 para magistrados. Os cursos, em conjunto, contabilizaram 
42 horas-aula. No ano, também foram realizadas duas Semanas de Desenvolvimento 
de Competências Gerenciais, com 38 servidores participantes de cada e 30 horas-aula. 
O Tribunal Regional informou que a partir de 2019, o curso PJe Versão 2.3.1, na 
modalidade a distância,  passou a integrar o curso de formação inicial de servidores. 

Até agosto de 2020, identificou-se apenas um curso relacionado ao PJe “Juntada 
automatizada no PJe”, com 2 horas-aula e participação de 32 servidores. O Tribunal 
Regional informou a  realização do curso ‘’Funcionamento do Sistema e-Gestão e 
fluxos do Pje’’, em outubro de 2020, com a participação de 33 servidores e 2 horas-
aula. 

O Tribunal Regional informou, por fim, a execução do projeto estratégico 
“Mapeamento de Rotinas do PJe-JT”, com a criação da Wiki do PJe do TRT da 23ª 
Região disponível a todos. A Wiki é um repositório de informações e boas práticas 
relacionadas ao sistema PJe no âmbito da Justiça do Trabalho da 23ª Região. Na 
página, os usuários encontram instruções, manuais, vídeos e dicas que auxiliam o 
trabalho procedimental no PJe, visando precipuamente a capacitação em prol da 
celeridade e a eficiência na prestação jurisdicional. 

Considerando os dados informados, registra-se, à guisa de encaminhamento à Escola 
Nacional da Magistratura Trabalhista- ENAMAT, a necessidade de maior oferta de 
cursos na utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica, bem como 
fomento a participação de servidores e, principalmente, de magistrados. 
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10.12. AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO USO DE FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS E REDES SOCIAIS. RESOLUÇÃO 305/2019 do CNJ 
A Resolução 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça trata sobre orientações e 
capacitação nos temas novas tecnologias e ética nas redes sociais. Em 2019, o TRT23 
ofertou 03 cursos relacionados com o tema: “Ética e Serviço Público”, “Ferramentas 
Eletrônicas” e “Justiça Conectada - capacitação em videoconferência, wifi, hiper 
convergência e LGPD”. Foram emitidos 107 certificados para servidores, contudo, 
registrou-se a presença de apenas 04 magistrados no curso “Ferramentas Eletrônicas”. 

Até agosto de 2020, foram oferecidos 21 cursos, sendo 08 turmas de “Ética e Serviço 
Público”, 07 de “Ferramentas eletrônicas para Pesquisa de Bens e Pessoas”, 04 de 
“Audiências por videoconferência: informações, orientações e dicas práticas” e 02 de 
“Audiências por Videoconferência na plataforma CISCO/WEBEX”. No total, 
participaram 30 magistrados e 175 servidores e a carga horária foi de 212 horas-aula. 

Diante das informações do Tribunal Regional, verifica-se a importância de atenção ao 
disposto na Resolução 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça, principalmente dos 
artigos 7º e 8º da Resolução, que trata de orientações e capacitação não apenas no 
tema novas tecnologias, mas também sobre a ética nas redes sociais. Além disso, na 
atual situação de pandemia, reforça-se ainda mais a necessidade de constante 
atualização e treinamento nas aludidas áreas. 

A partir dos dados apresentados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, os 
quais deverão ser encaminhados à ENAMAT, observa-se necessidade de fomento à 
participação dos magistrados nas capacitações relacionadas às temáticas. 

 

11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT23) 
11.1. REGIMENTO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL (fonte: TRT23) 
No tocante à sustentação oral, assim dispõe o art. 78, caput e § 2º, do Regimento 
Interno do TRT23: 

“Art. 78. Após o pregão, o Presidente do Tribunal Pleno ou da Turma dará a palavra ao 
Relator, que fará relatório circunstanciado da causa, facultada a sustentação oral aos 
advogados presentes à sessão, na forma do artigo seguinte. 

[...] 

§ 2º A inscrição dos advogados para sustentação oral será admitida a partir da 
publicação da pauta no órgão oficial até o início da sessão, mediante assinatura em 
livro próprio, excetuando-se as hipóteses de habeas corpus e matéria administrativa, 
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em que será admitida inscrição verbal, logo após apregoado o julgamento do 
processo.” 

O TRT23 esclareceu que a prévia inscrição do advogado constitui requisito apenas para 
a preferência do julgamento, não interferindo na sustentação oral, cuja realização 
poderá ser requerida pelo advogado no momento do pregão do processo de seu 
interesse. 

 

 

12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES 
12.1. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL (fonte: TRT23) 
a) Recomendação para que se adotem medidas necessárias ao debate e aprovação 
de ato normativo que adeque, integralmente, o regramento interno ao disposto na 
Resolução n.º 138/2014, com as alterações introduzidas por meio da edição da 
Resolução n.º 193/2017, ambas do CSJT.  

A resposta enviada pelo Tribunal Regional acerca do cumprimento da recomendação 
em epígrafe não diz respeito ao que fora recomendado, vale dizer, a adequação da 
regulamentação da Coordenadoria de Apoio à Execução e Solução de Conflitos à 
Resolução n.º 138/2014 do CSJT. Não obstante, a resposta ao item subsequente foi 
suficiente para esclarecer a questão, pois a Resolução Administrativa n.º 008/20 do 
Tribunal Regional, ao regulamentar a atuação da Secretaria de Apoio à Atividade 
Jurisdicional, contempla as atribuições dos Núcleos de Pesquisa Patrimonial, conforme 
a citada Resolução do CSJT. Destaca-se que a própria resolução do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho permite a adoção de outras nomenclaturas ou o 
aproveitamento de estruturas existentes, conforme seu art. 1º, § 1º. Recomendação 
atendida. 

b) Recomendação para a expedição de ato normativo regulamentando a 
padronização dos procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento 
Trabalhista – PEPT e de Regime Especial de Execução Forçada – REEF, conforme o 
Provimento n.º 1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

O TRT23 esclareceu que, foi aprovada, em 24.01.2020, a Resolução Administrativa n.  
008/20, que instituiu e regulamentou a atuação da Secretaria de Apoio à Atividade 
Jurisdicional (SAAJ). Nessa resolução, estão regulamentados o PEPT, o REEF e demais 
disposições acerca da efetividade da execução. Recomendação atendida. 

c) Recomendação para que, diante da inobservância das determinações insculpidas 
no Provimento n.º 3/2018 da CGJT: (a) haja o cumprimento da formalidade descrita 
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no referido Provimento, seja em relação ao caso em que se deliberou pela 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar (vide tópico 9.6 da parte 
descritiva da Ata de Correição Ordinária anterior), seja no que tange ao desfecho da 
Sindicância cujo julgamento foi suspenso, ou, ainda, em relação a casos futuros 
envolvendo procedimentos prévios de apuração e processos administrativos 
disciplinares em face de magistrados de primeiro e segundo graus; e (b) sejam 
encetados esforços para concluir, com a brevidade possível – observado o prazo 
previsto no artigo 14, § 9º, da Resolução n.º 135 do CNJ –, o Processo Administrativo 
Disciplinar e a Sindicância já mencionados na parte conclusiva da Ata de Correição 
Ordinária anterior.  

O Tribunal Regional informa que foi determinado à Secretaria do Tribunal Pleno-STP e 
à Secretaria da Corregedoria-Secor o cumprimento do Provimento n.º 3/2018, no 
tocante à comunicação da CGJT sobre todas “as decisões de arquivamento dos 
procedimentos prévios de apuração, bem como de instauração e julgamento dos 
processos administrativos disciplinares relativos a seus magistrados de 1º e 2º graus”. 

A STP certificou o implemento da determinação relativamente aos Processos 
Administrativos n.º 50089-36.2018.5.23.0000 e 50100-65.2018.5.23.0000, e foi 
determinado à unidade que passasse a monitorar o prazo dos Relatores desse tipo de 
procedimento e, quinze dias antes do seu termo final, caso necessário, oficiar o 
gabinete, encarecendo a adoção dos esforços necessários para o cumprimento do 
prazo previsto no art. 14, § 9º, da Resolução n.º 135 do CNJ, nos moldes 
recomendados pela CGJT. Recomendação atendida. 

 

12.2. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fontes: TRT23, sítio eletrônico 
do TRT23 e sistema e-Gestão)  
a) Recomendação para observância ao disposto no artigo 6º da Resolução 
Administrativa n.º 80/2014 do TRT23, por meio da qual se prevê a divulgação do 
nome do magistrado plantonista apenas 5 dias antes do plantão, bem como que a 
referida resolução passe a contemplar o regime de plantão também nos dias úteis, 
antes ou após o expediente normal. 

De acordo com o TRT23, foi aprovada, em 16.12.2019, a Resolução Administrativa 
312/19, que dispôs sobre os “regimes de plantão Judiciário Permanente, da Tecnologia 
de Informação e Comunicação, Administrativo e da Segurança Institucional no Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região” e deu outras providências. Verifica-se que a 
citada Resolução Administrativa previu, no art. 9º, I, que o plantão judiciário será 
mantido, nos dias úteis, das 14 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos. 
Recomendação atendida. 
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b) Recomendação para a adoção de medidas necessárias à implementação, no 
âmbito do Tribunal, do Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos, destinado 
ao gerenciamento e à escolha de peritos e órgãos técnicos, nos termos do disposto 
na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, bem como a adequação da norma interna às 
regras fixadas pelo CNJ, especialmente em relação ao critério equitativo e objetivo 
de nomeação de peritos de confiança do Juízo, observado o rodízio entre os peritos.  

O TRT23 esclarece que, a partir de setembro de 2020, passou a utilizar o Sistema 
Eletrônico de Assistência Judiciária (Sistema AJ/JT). Foi publicado o Edital de 
Credenciamento de Peritos, Tradutores e Intérpretes n. 03/2020, para cadastramento 
de profissionais para prestação de serviços de perícia, tradução e interpretação nos 
processos judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho (doc. 131 do Proad 4166/2020 ou 
doc. 34 do Proad 5799/2020). O edital originou-se do Proad 5799/2020, que tratou da 
atualização da Resolução CSJT n. 247/2019, pela Resolução CSJT n. 270/2020. 
Recomendação atendida. 

c) Recomendação de instituição, mediante devida previsão regimental, do Comitê de 
Gestão Participativa, inclusive com o aproveitamento, se for o caso, de estruturas 
administrativas assemelhadas já existentes, a critério do Tribunal.  

Informa o Regional que, foi publicada, em 1º de julho de 2019, a Resolução 
Administrativa nº 96/2019, que aditou a RA n. 016/2018 para incluir, dentre as 
atribuições do Comitê de Gestão Orçamentária e de Contratações, também aquelas 
afetas ao comitê de gestão participativa previstas na Resolução CNJ nº 221/16. 
Recomendação atendida. 

d) Recomendação para que: (a) se envidem esforços no sentido de promover a 
qualificação de magistrados e de servidores lotados nas Varas do Trabalho, bem 
como nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e outras atividades de 
treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos equivocados e 
inconsistências nos movimentos processuais relativos aos Sistemas Legado e PJe; (b) 
o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão se reúna mensalmente para proceder 
a criterioso exame e eficaz saneamento de eventuais dados equivocados e remessas 
rejeitadas, com efetivo registro e remessa das respectivas atas por meio do software 
Jira/TST, conforme estabelecido no Ato n.º 7/2016 da Corregedoria Geral da Justiça 
do Trabalho. 

O Tribunal Regional informou que, em reunião realizada pelo Comitê Gestor de 
Acompanhamento do Sistema e-Gestão de 1º e 2º Graus e do SIG, no dia 05.02.2020, 
foi aprovado o calendário a seguir de reuniões ordinárias para o ano de 2020: 
05.02.2020, 11.03.2020, 15.04.2020, 20.05.2020, 17.06.2020, 22.07.2020, 19.08.2020, 
16.09.2020, 14.10.2020, 18.11.2020 e 09/12/2020. Em face das demandas mais 
urgentes do PJe, o Comitê deliberou pelas correções de inconsistências em primeiro 
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grau a partir do mês de março/2020. Para tanto, a equipe do PJe está efetuando a 
verificação das inconsistências não saneadas diretamente pelas Varas do Trabalho, nos 
termos do Ofício Circular n. 017/2019/TRT23ªR-CORREG. Foi realizado pelas Varas do 
Trabalho, em conjunto com a SIE (Seção de Indicadores e Estatística) e STIC (Secretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação), o saneamento estatístico das 
pendências identificadas até julho/2019, remanescendo processos cujas 
inconsistências e solução estão sendo avaliadas pela SIE. Em 2019 foram realizados 
dois cursos de E-Gestão, um para o 1º Grau e outro para o 2º Grau. Em 21/10/2020 foi 
realizado o curso Funcionamento do Sistema e-Gestão e fluxos do Pje. Recomendação 
atendida. 

e) Recomendação para que se realize estudo a fim de verificar a viabilidade de 
transferência de Varas do Trabalho com reduzido número de processos recebidos no 
último ano, para municípios de maior movimentação processual, conforme 
disciplinado no artigo 8º da Resolução n.º 63/2010 do CSJT. 

O Regional relata que foram retomados os trabalhos de avaliação da viabilidade de 
transferências de unidades judiciárias com baixa demanda para localidades que 
possuam maior movimentação processual e, em decorrência desses estudos de 
readequação (Proad 1926/2018), foi aprovada, pelo Tribunal Pleno, a Resolução 
Administrativa n. 240/2019, que transferiu as Varas do Trabalho de Juara e Sapezal 
para Lucas do Rio Verde e Rondonópolis e deu outras providências. 

Ademais, em setembro de 2020, foi constituída, pela PORTARIA TRT SGP GP N. 
113/2020 (Proad 1926/2018), nova comissão para continuar os estudos para verificar 
eventual necessidade de remoção das Varas do Trabalho com pouca movimentação 
processual para as localidades que mais necessitam. Recomendação atendida. 

f) Recomendação para que se intensifiquem os esforços empreendidos no sentido de 
incentivar os magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos (inclusive 
mediante uso do PJe-Calc), bem como para promover, na medida do possível, o 
fornecimento dos meios e ferramentas necessários ao incremento da celeridade e 
produtividade dos magistrados nos processos em fase de liquidação. 

Esclarece o Regional que, durante as correições ordinárias, foi reforçada aos 
magistrados a recomendação de que todas as decisões condenatórias sejam proferidas 
de forma líquida. Em paralelo a isso, informa que houve a recomposição do quadro de 
calculistas da Secretaria da Contadoria, fato que otimizará os prazos na fase de 
liquidação. Recomendação atendida. 

g) Recomendação para que, em conformidade com o artigo 7º, cabeça, da Resolução 
n.º 174/2016 do CSJT, e considerando-se a necessidade de que o processo de escolha 
do magistrado coordenador do CEJUSC seja conduzido de forma transparente, a fim 
de permitir aos postulantes ter ciência prévia dos requisitos a serem preenchidos, se 
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edite norma interna que discipline os critérios objetivos a serem observados para a 
designação do coordenador do CEJUSC. 

O Tribunal Regional assinala que foi aprovada a Resolução Administrativa n. 310/2019, 
que dispôs sobre a estrutura e atribuições do Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas - NUPEMEC-TRT23, e dos Centros Judiciários de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC-TRT23 de 1º e 2º Graus, que 
regulamentou a mediação e conciliação pré-processual no âmbito do Tribunal Regional 
do Trabalho da 23ª Região e deu outras providências (doc. 35 do Proad 323/2018). Os 
critérios objetivos mencionados na recomendação em epígrafe foram disciplinados no 
art. 35 e alíneas da Resolução Administrativa supracitada. Recomendação atendida. 

h) Recomendação para orientar as unidades jurisdicionais a registrarem nos autos, 
seja por certidão ou despacho, a remessa dos autos ao CEJUSC, em estrita 
observância ao princípio do devido processo legal. 

O TRT23 aduz que, foi encaminhado o Ofício Circular n. 20/2019/TRT23ªR-CORREG às 
unidades judiciárias de 1º grau em 30.04.19, instando-as a, antes do encaminhamento 
de processos ao CEJUSC, procederem ao registro nos respectivos autos, seja por 
certidão ou despacho. Além disso, pelo Ofício Circular n. 14/2019-SGP/GP-TRT23, 
também os Gabinetes foram instados a efetuarem o citado registro nos autos para 
envio ao CEJUSC. Recomendação atendida. 

i) Recomendação para estudar a viabilidade de designação de Desembargador para 
atuar junto ao CEJUSC nas audiências de conciliação que envolvam processos em fase 
recursal ou, em caráter excepcional, a designação de magistrado de primeira 
instância, desde que devidamente referendada pelo órgão competente do Tribunal, 
em estrita observância às normas que regem a competência funcional do 
magistrado. 

Segundo o Tribunal Regional, foi aprovada, em 16.12.19, a Resolução Administrativa n. 
310/2019, que dispôs sobre estrutura e atribuições do NUPEMEC e dos CEJUSCs-JT e 
regulamentou a mediação e conciliação pré-processual (Proad 323/2018), revogando, 
em 60 dias de sua aprovação, a Resolução Administrativa n. 284/15. Os arts. 17 e 
seguintes da citada Resolução Administrativa trazem a estrutura e competências do 
CEJUSC de 2º grau, que atuará na conciliação dos processos em grau de recurso. 
Recomendação atendida. 

j) Recomendação para criação de espaço específico no sítio do Tribunal na internet, 
em sua página inicial, com conteúdo voltado à promoção da política conciliatória, 
além de informações sobre a estrutura disponível, resultados alcançados e rotinas 
adotadas pelo CEJUSC. 
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O TRT23 informa que, no espaço destinado no portal à política conciliatória adotada 
pelo Regional, passaram a ser disponibilizadas as informações descritas na aludida 
recomendação, tais como estrutura disponível, resultados alcançados e rotinas 
adotadas pelo CEJUSC, conforme verifica-se pelo link: 
https://portal.trt23.jus.br/portal/quero-conciliar. Recomendação atendida. 

k) Recomendação de submissão, ao Tribunal Pleno, de ato que autorize a excepcional 
mitigação da dedicação exclusiva atribuída ao magistrado designado coordenador do 
Núcleo de Pesquisa Patrimonial, em cumprimento ao artigo 9º, § 2º, da Resolução 
n.º 138/2014 do CSJT. 

O Regional informa que o Tribunal Pleno aprovou, em 21 de março de 2019, a 
Resolução Administrativa n. 50/2019, que autorizou a cumulação de atividades a 
magistrados e servidores designados para atuar no Núcleo de Pesquisa Patrimonial do 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Proad 2876/19). Recomendação 
atendida. 

l) Recomendação para a realização de estudo a fim de identificar possíveis melhorias 
na Coordenadoria de Apoio à Execução e Solução de Conflitos, notadamente no que 
se refere ao número e à qualificação de servidores, em especial os Oficiais de Justiça, 
promoção de cursos voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso seguro das 
ferramentas de pesquisa, celebração de novos convênios voltados à pesquisa 
patrimonial e racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da 
execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos para os magistrados e 
servidores lotados nas Varas do Trabalho. 

O Regional aponta que foi aprovada, em 24.01.2020, a Resolução Administrativa n. 
008/20, anexa, que instituiu e regulamentou a atuação da Secretaria de Apoio à 
Atividade Jurisdicional (SAAJ). Recomendação atendida. 

m) Recomendação para gestionar junto ao TJMT, uma vez que o TRT23 não dispõe de 
informações próprias quanto aos valores depositados mensalmente pelos entes 
públicos vinculados ao regime especial, a fim de que sejam disponibilizadas as 
informações e, ato contínuo, adotar procedimento que permita monitorar a 
regularidade dos pagamentos efetuados pelos entes devedores, bem como dos 
repasses a cargo do TJMT, para que assim tenha meios próprios de acompanhar a 
situação de cada ente público que apresenta precatório a pagar junto ao Tribunal 
Regional. 

De acordo com o TRT23, foi estabelecido formalmente um fluxo contínuo de 
monitoramento dos pagamentos dos precatórios dos entes em Regime Especial, por 
meio da Portaria Conjunta 01/2020, em 06 de fevereiro de 2020, que, em sua cláusula 
quarta, contém a disposição de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
disponibilizará mensalmente ao TRT23 e ao TRF da 1ª Região os valores depositados 
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pelos entes públicos submetidos ao regime especial para pagamento de precatórios, 
bem como os repasses a cargo do tribunal. 

No entanto, deve ser salientado que o TJMT vem tendo dificuldade em enviar as 
informações de forma mensal, de modo que frequentemente o TRT23 tem que 
diligenciar junto ao Tribunal Estadual para obter algumas informações e/ou 
esclarecimentos sobre os referidos pagamentos, prazos e seus valores. 

Dessa forma, o site do TRT23 vem sendo atualizado de acordo com a obtenção dessas 
informações, que não vem ocorrendo, ainda, de forma mensal e completa. Na próxima 
reunião do Comitê  Gestor, que ocorrerá em novembro, será definido um relatório 
padrão a ser adotado para envio mensal das informações que são necessárias. 
Recomendação parcialmente atendida. 

n) Recomendação para que mantenha a atuação diligente empreendida, de modo a 
evitar futuro acúmulo de processos com prazo vencido nos gabinetes dos Relatores. 

O Tribunal Regional informa que estão sendo oficiados bimestralmente os Gabinetes 
de Desembargador, informando-os sobre o acervo de processos conclusos aos 
Relatores há mais de 180 dias, encarecendo das unidades de 2º grau contínuo esforço 
para debelar o prazo mensal médio do Tribunal, documentando o envio dos ofícios 
nestes autos (Proad 4755/19). Em consulta ao sistema e-Gestão, verifica-se que há 
apenas 7 processos pendentes com o relator há mais de 180 dias (data de corte em 31 
de agosto de 2020), quantidade substancialmente menor do que a encontrada na 
correição anterior - 74 processos. Recomendação atendida. 

o) Recomendação para que haja a manutenção dos esforços tendentes a promover a 
igualdade de gênero, com destaque para medidas que viabilizem acesso à formação, 
estímulo à participação e efetivo aproveitamento dos talentos das servidoras, com 
especial atenção às oportunidades nas Varas do Trabalho e na área administrativa do 
Tribunal. 

Esclarece o Tribunal Regional que foi determinada aos comitês a manutenção das 
ações afirmativas relacionadas à valorização da diversidade e à promoção da igualdade 
de gênero no Tribunal, bem como o envio de relatório, até 19/12/2019, das iniciativas 
adotadas em 2019 e planejadas para o futuro. A Resolução Administrativa n. 099/2019 
instituiu a Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral no âmbito do Tribunal 
Regional do Trabalho da 23ª Região. A Resolução Administrativa n. 102/2020 dispôs 
sobre medidas de auxílio, orientação e assistência a magistradas e servidoras vítimas 
de violência doméstica. Por fim, a Resolução Administrativa n. 103/2020 estabeleceu o 
Programa de Desenvolvimento Gerencial, que confere prioridade às servidoras para o 
preenchimento das vagas do PDG. Recomendação atendida. 
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p) Recomendação para a programação e o efetivo acompanhamento da execução de 
metas anuais por parte da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a fim 
de, na medida da disponibilidade orçamentária, concluir as ações de adequação das 
instalações físicas do Tribunal. 

De acordo com o Regional, a Comissão de Acessibilidade elaborou planilhas para 
acompanhamento das metas executadas em 2019, e tabela de obras de acessibilidade 
cuja realização a Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio prevê para os anos 
de 2020 a 2025 (docs. 110 e 126 do Proad 4166/19). Além disso, foi elaborado 
relatório de metas da Comissão de Acessibilidade para 2020 (docs. 128 e 129). 
Recomendação atendida. 

 

12.3. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT23) 
a) Recomendação para dispensar especial atenção, durante a atividade correicional, 
ao integral atendimento às diretrizes fixadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, 
especificamente no que tange à observância, pelo magistrado, dos critérios 
equitativos para nomeação de peritos constantes da lista cadastrada junto ao 
Tribunal. 

Esclarece o TRT23 que a Secor passou, a partir de março de 2019, a incluir item nas 
atas correcionais para verificar o cumprimento, pelas unidades judiciárias de primeiro 
grau, das diretrizes fixadas na Resolução CNJ n. 233/2016, no tocante à observância de 
critério equitativo para nomeação de profissionais constantes da lista cadastrada junto 
ao Tribunal. A partir de setembro/2020, o Regional passou a utilizar o Sistema 
Eletrônico de Assistência Judiciária (Sistema AJ/JT). Recomendação atendida. 

b) Recomendação para que sejam intensificados os esforços no sentido de obter a 
redução do tempo médio de tramitação processual nas Varas do Trabalho da 23ª 
Região, com especial atenção ao prazo para o encerramento da instrução. 

O Regional informa que, para obter a redução do tempo médio de tramitação 
processual nas Varas do Trabalho, com especial atenção ao prazo para encerramento 
da instrução, a principal medida adotada foi a designação de magistrados para cumprir 
pauta especial em unidades do interior do Estado que estavam com pauta mais 
extensa, como em Primavera do Leste-MT, e também para atuar em caráter itinerante, 
sem prejuízo da manutenção de magistrados na sede das Varas realizando as 
audiências da pauta regular, consoante corroborado pelas portarias TRT Correg/GP n. 
262/2019, 430/2019, 516/2019, 604/2019, 714/2019 e 757/2019, anexas (docs.45-50. 
Proad 11475/18).   

Em paralelo a tais providências, com o novo extrator do e-Gestão foram obtidos dados 
atualizados que divergem daqueles obtidos durante a Correição Ordinária anterior, 
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referentes ao período de novembro de 2018 a agosto de 2019, conforme explicado 
pelo Juiz Auxiliar Ivan Tessaro (doc. 53 do Proad 11475/18). Como demonstrado no 
citado arquivo, com a nova sistemática adotada, o prazo médio de tramitação 
processual no período sofreu significativa redução.   

Verificou-se, por meio do relatório extraído do SIG, que as unidades de primeiro grau 
cujo prazo médio entre a realização da primeira audiência e o encerramento de 
instrução foi acima de 130,7 dias foram: Vara do Trabalho de Barra do Garças (351,94 
dias), Vara do Trabalho de Diamantino (158,17 dias), Vara do Trabalho de Lucas do Rio 
Verde (152,08 dias), Vara do Trabalho de Sorriso (230,17 dias), 1ª Vara do Trabalho de 
Sinop (205,29 dias) e 2ª Vara do Trabalho de Sinop (162,94 dias).   

Com relação a essas unidades, a Corregedora Regional, durante as correições 
ordinárias realizadas no ano de 2019, recomendou que as unidades se atentassem ao 
crescimento do prazo médio entre a audiência inicial e o encerramento da instrução, 
devendo implementar ações para reversão dessa tendência, entre elas, incrementar a 
pauta com um maior número de audiências, principalmente unas, o que reduz o prazo 
de encerramento da instrução, e adotar medidas que evitem a redesignação de 
audiências. As unidades, por sua vez, responderam às recomendações com as 
providências adotadas, conforme relatório em anexo (doc. 123 do Proad 4166/19).  

Ainda no ano de 2019, com relação à Vara do Trabalho de Barra do Garças, foi autuado 
procedimento administrativo na classe Correição Extraordinária, em razão do aumento 
excessivo do prazo médio de instrução dos processos na fase de conhecimento, cujo 
encerramento se deu em 10.12.2019 e da qual resultaram determinações visando a 
diminuição do prazo médio de solução do processo, conforme doc. 123 do Proad 
4166/19. Recomendação atendida. 

c) Recomendação para sensibilizar magistrados e servidores para a importância do 
uso eficaz das ferramentas de pesquisa patrimonial como meio de assegurar a 
efetividade das execuções e, por consequência, incrementar a produtividade e 
propiciar a redução do número de execuções pendentes no âmbito da 23ª Região. 

O Tribunal Regional registra que foi promovida campanha de divulgação das 
ferramentas de pesquisa patrimonial do Tribunal, com o intuito de sensibilizar 
magistrados e servidores para a importância do uso desses instrumentos, como meio 
de assegurar a efetividade das execuções. Recomendação atendida. 

d) Recomendação para que seja determinada aos magistrados a observância dos 
termos do artigo 86 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, no sentido de que a extinção da execução se dá pela verificação 
de uma das hipóteses contempladas nos incisos II, III e IV do artigo 924 do Código de 
Processo Civil, não pela extinção de execuções em decorrência de expedição de 
certidão de crédito. 
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A Corregedoria Regional noticia que, durante as correições ordinárias, os Juízes foram 
alertados para a necessidade de observarem os termos do art. 86 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, no sentido de que a 
extinção da execução depende do enquadramento em uma das hipóteses 
contempladas pelo art. 924, II, III e IV, do CPC. Já aos Gabinetes de Desembargadores, 
foi encaminhado o Ofício Circular n. 14/2019-GP/TRT23, no qual foram instados a 
observarem a recomendação acima descrita. Recomendação atendida. 

e) Recomendação para alertar os magistrados para os termos do artigo 2º da 
Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir segurança jurídica aos 
jurisdicionados, notadamente no que se refere à extinção de execuções em razão da 
incidência da prescrição intercorrente. 

O TRT23 informa que, durante as correições ordinárias, os juízes foram alertados no 
tocante à aplicação da prescrição intercorrente, para a observância dos termos do art. 
2º da instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 da CGJT, 
de modo a garantir segurança jurídica aos jurisdicionados, documentando o seu envio 
nestes autos. Paralelamente, os Gabinetes de Desembargadores foram instados, ainda 
pelo Ofício Circular n. 14/2019-GP/TRT23, a observarem a recomendação em epígrafe. 
Recomendação atendida. 

f) Recomendação no sentido de orientar os servidores a lançar corretamente os 
movimentos específicos de expedição e cumprimento das RPVs, medida 
imprescindível para que sejam obtidos dados fidedignos relacionados às RPVs 
estaduais e municipais também a partir do sistema e-Gestão, dada a inconsistência 
verificada nos dados extraídos do mencionado sistema quando confrontados com 
aqueles apurados pelo próprio TRT23. 

O TRT23 aponta que, durante as correições ordinárias, as Varas do Trabalho e a CJAESC 
foram instadas a procederem ao adequado lançamento dos movimentos específicos 
de expedição e cumprimento das RPVS. Ademais, a partir de março de 2020, o TRT 
passou a utilizar o sistema GPREC, garantindo uma maior autenticidade aos dados 
extraídos.  

Embora o Tribunal tenha buscado aperfeiçoar os controles estatísticos, ainda se 
verifica a necessidade de adequações, na medida em que as informações prestadas à 
Corregedoria-Geral ainda apresentaram inconsistências significativas.  

 Recomendação parcialmente atendida. 

g) Recomendação para que sejam adotados mecanismos que permitam o controle 
efetivo, centralizado e permanente das práticas adotadas pelas VTs para a expedição 
e cumprimento das RPVs estaduais e municipais. 
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Assevera o Tribunal Regional que as medidas adotadas pela Corregedoria Regional 
para controle das rotinas adotadas pelas VTs para o processamento das RPVs estaduais 
e municipais foram as seguintes: 

Em 2019 foi autuado o PROAD n. 4195/2019 para acompanhamento e controle das 
rotinas adotadas pelas Varas do Trabalho para o processamento das RPVs estaduais e 
municipais. 

Nesse PROAD consta o Ofício Circular n. 42/2019/TRT23ªRCORREG, que determinou às 
unidades o preenchimento da tabela com as informações relativas às RPVs expedidas 
no ano, assim como o relatório analítico da verificação processual, o relatório sintético 
das inconsistências detectadas e o despacho proferido pela Corregedora Regional 
determinado ciência aos Diretores de Secretaria e aos Juízes do Trabalho para adoção 
das providências necessárias à observância obrigatória do Provimento n. 10/2017, bem 
como o fluxo do processo no PJe.  

Em 2020, foi autuado o PROAD n. 703/2020, para acompanhamento e controle das 
rotinas adotadas pelas Varas do Trabalho para o processamento das RPVs estaduais e 
municipais (DOC.120, Proad 4166/19). 

A partir de março de 2020, o TRT passou a utilizar o sistema GPREC, garantindo uma 
maior autenticidade aos dados extraídos. 

Nada obstante, observou-se que ainda há dificuldades por parte do Tribunal em 
informar os dados de maneira efetiva, especialmente os relativos às RPVs estaduais e 
municipais, de modo que os mecanismos necessitam de aprimoramento. 
Recomendação parcialmente atendida. 

h) Recomendação para que a Corregedoria Regional, sopesadas as limitações 
operacionais, implemente a tramitação dos processos de sua competência por meio 
do PJe-JT, valendo-se, inclusive, do compartilhamento de informações com as 
Corregedorias Regionais que já utilizam o referido sistema. 

A Corregedoria Regional informa que o sistema PJe já está habilitado para que os 
procedimentos de sua competência sejam autuados eletronicamente na plataforma, 
nos termos do PROVIMENTO N. 05/2020 da Corregedoria do TRT23. Informa que foi 
aberto chamado de assistência para habilitação, no PJe, da Corregedoria Regional 
como "órgão julgador", vinculada à STP, a fim de possibilitar a tramitação das classes 
administrativas necessárias (docs. 16 e 20 do Proad 4303/19). Recomendação 
atendida. 

i) Recomendação para intensificar os esforços conjuntos empreendidos com as 
unidades judiciárias de primeira instância, visando a pronta eliminação do resíduo de 
194 processos distribuídos até 2016, sem prolação de sentença. 
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De acordo com o TRT23, conforme apontado na ata da correição ordinária realizada no 
ano de 2019, em 28/02/2019, havia 194 processos distribuídos até 2016 sem prolação 
de sentença de conhecimento. No relatório emitido em 13/02/2020 pelo e-Gestão 
nacional, o saldo de processos distribuídos até 2016 e pendentes de solução era de 59 
processos. Desses 59 processos: 11 processos foram arquivados definitivamente; 5 
processos foram solucionados em 2020; 2 processos tiveram erro de lançamento 
quando da remessa do 2º grau para unidade origem (já foi solicitada correção ao 
Suporte do PJe); 3 processos tiveram erro de lançamento pela Vara do Trabalho (a 
unidade já foi intimada para proceder à correção). Ou seja, restam 38 processos 
distribuídos até 2016 pendentes de solução, dos quais 18 processos dependem de 
julgamento de conflito de competência ou recurso extraordinário e 20 processos 
aguardavam julgamento pela Vara do Trabalho a que estão vinculados. Considerando o 
relatório extraído do novo e-Gestão com dados atualizados até 31.08.2020 e, 
consultando individualmente cada processo, na data de 21.10.2020, restariam 18 
processos distribuídos até 2016 pendentes de solução, dos quais 14 processos 
dependem de julgamento de IRR ou recurso extraordinário, ou, ainda, julgamento de 
outra causa, e 4 processos aguardam julgamento pela Vara do Trabalho a que estão 
vinculados. Recomendação atendida.  
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13. BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT23 e sítio eletrônico do TRT23) 
13.1. ÂMBITO JUDICIAL  
Dentre as ações informadas pelo TRT23, implementadas nos anos de 2018, 2019 e 
2020, destacaram-se as seguintes:  

a) Facilitação no cumprimento de mandados – Tem como finalidade ações 
facilitadoras, por parte do Oficial de Justiça, para que tenha o cuidado de imprimir e 
entregar a “guia GRU” e a “guia de depósito judicial”, quando verificar que o 
destinatário possa ter dificuldade para acesso a estes formulários. Resultado: agilidade 
dos processos, melhora na orientação e atendimento das partes, aumento na 
satisfação dos jurisdicionados, bem como efetividade na prestação jurisdicional. 
Período de realização: a partir de 2019. Setor responsável: Vara do Trabalho de 
Primavera do Leste. 

b) Elaboração de Manuais e Planilha de Acompanhamento Individualizada – 
Elaboração dos seguintes documentos: Manual da Vara do Trabalho de Água Boa-MT, 
Manual de Cumprimento de Sentença e de Execução da Vara do Trabalho de Água 
Boa-MT e Manual da Sala de Audiência. Esses manuais buscam disciplinar a 
organização da Vara e dos serviços desenvolvidos. A elaboração de planilha de 
acompanhamento individualizada permite aos servidores refletirem sobre suas rotinas 
de trabalho e contribuírem na contínua construção dos Manuais, acrescentando, 
modificando ou subtraindo textos informativos. Resultado: maior agilidade e 
efetividade no atendimento ao jurisdicionado. Período de realização: a partir de 2020. 
Setor responsável: Vara do Trabalho de Água Boa. 

c) Cumprimento de mandados remotamente – Visa estimular a adoção de 
ferramentas que possibilitem o cumprimento dos mandados remotamente, em função 
da pandemia. Resultado: ambiente favorável ao bem estar e saúde dos colaboradores. 
Período de realização: a partir de 2020. Setor responsável: Vara do Trabalho de 
Mirassol D’oeste. 

d) Guia de depósito judicial em ações monitórias –  Objetivo de anexar ao mandado a 
guia de depósito judicial em ações monitórias, quando da intimação para pagar a 
dívida. Resultado: otimização de atividades e maior agilidade e efetividade no 
atendimento ao jurisdicionado. Período de realização: a partir de 2019. Setor 
responsável: Vara do Trabalho de Pontes de Lacerda. 

e) Inserção de dados nas notificações postais – Objetivo de incluir nas notificações 
postais, no rodapé do documento, o código do registro postal. Essa prática, além de 
agilizar o rastreamento da entrega ou devolução pelos correios, permite que as partes 
e advogados acompanhem a entrega do expediente. Resultado: assegurar a 
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efetividade da prestação jurisdicional. Período de realização: a partir de 2019. Setor 
responsável: Vara do Trabalho de Pontes de Lacerda. 

f) Pagamento de verbas rescisórias em execução – Tem como finalidade determinar 
que a executada pague as verbas acessórias em guias próprias (GRU, GPS, DARF), 
sendo que, para evitar equívocos quanto ao lançamento dos dados, no despacho em 
que há a ordem para pagamento consta, de forma detalhada, o tipo de guia em que 
será feito o recolhimento de cada verba, o código a ser preenchido e o respectivo 
valor. Resultado: redução do número de expedientes emitidos pela Secretaria da Vara 
do Trabalho e, em consequência, do tempo médio de tramitação do processo. Período 
de realização: a partir de 2019. Setor responsável: Vara do Trabalho de Pontes de 
Lacerda. 

g) Itens para intimação do executado – Objetiva o aperfeiçoamento de intimação do 
executado contemplando os itens para que: (i) providencie o pagamento do débito 
diretamente em conta bancária do trabalhador ou de seu procurador regularmente 
constituído; (ii) efetue o pagamento de eventuais honorários periciais e honorários 
advocatícios sucumbenciais diretamente na conta bancária dos credores respectivos; 
(iii) efetive os recolhimentos a título de contribuição previdenciária por meio das guias 
e códigos respectivos e; (iv) proceda ao pagamento das custas processuais em guia 
GRU, devendo o executado comprovar nos autos o efetivo cumprimento das 
obrigações. No despacho de intimação há indicação minuciosa de todos os dados e 
informações necessárias para tanto – valores individualizados, conta bancária dos 
credores, códigos das guias respectivas, entre outros. Resultado: celeridade na 
tramitação processual; redução do prazo médio do processo; satisfação célere do 
crédito do trabalhador sem a intermediação da instituição bancária, suprimindo 
diversos procedimentos antes de incumbência da Secretaria e da instituição bancária, 
evitando, ainda, eventuais equívocos decorrentes da multiplicidade de atos; 
impedimento de que remanesça eventual saldo em conta bancária quando do 
arquivamento definitivo, não resultando em qualquer pendência. Período de 
realização: a partir de 2019. Setor responsável: Vara do Trabalho de Diamantino. 

h) Criação de website – Trata-se da criação de website gratuito de Banco de Perícias 
(insalubridade/periculosidade), que permita o acesso dos advogados militantes na 
Unidade. Resultado: otimização de atividades; maior agilidade e efetividade no 
atendimento ao jurisdicionado. Período de realização: a partir de 2019. Setor 
responsável: Vara do Trabalho de Nova Mutum. 

i) Instituição de Comitê Multi-Institucional de Alta Floresta – Criação de entidade que 
consiste na reunião de diversos órgãos (MP Estadual, MPT, Justiça do Trabalho, Justiça 
Estadual, Defensoria Pública e OAB), que tem por objetivo aperfeiçoar a interação 
entre as instituições para atuação em temas de interesse comum, assim como nas 
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demandas sociais da comunidade tais como apoio a projetos sociais ligados à 
educação, segurança, esporte, cidadania, meio ambiente, entre outros. Resultado: 
observa-se uma melhor gestão dos recursos direcionados às ações afirmativas 
desenvolvidas pela Unidade. Período de realização: ação contínua desde o ano de 
2018. Setor responsável: Vara do Trabalho de Alta Floresta. 

j) Uniformização de Procedimentos – Realização de reunião de alinhamento entre as 
unidades (1ª e 2ª VT e foro) para a uniformização de procedimentos entre as Varas do 
Trabalho de Lucas do Rio Verde, bem assim dos entendimentos jurídicos, quando 
possível. Resultado: padronização de procedimentos de secretaria entre as unidades e 
alinhamento de entendimentos jurídicos. Período de realização: entre 07/02/2020 e 
16/03/2020. Setor responsável: 1ª Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde. 

k) Criação de Wiki das unidades de Lucas do Rio Verde – Com o intuito de 
disponibilizar um portal de comunicação entre todos os magistrados e servidores da 
localidade, com diversas funcionalidades, a exemplo de: forma de divisão de tarefas 
entre os servidores, banco de modelos, sites úteis, informações úteis (dados de 
advogados, contatos de agências bancárias, contatos de instituições diversas, etc), 
agendas compartilhadas (peritos, audiências, eventos das unidades) e dados de 
interesses internos. Resultado: repositório único de informações de interesse das 
unidades; padronização de procedimentos de secretaria; utilização da 
agenda/calendário compartilhado na nuvem com os peritos, para otimizar a 
designação/notificação das perícias. Período de realização: em 05/03/2020. Setor 
responsável: 1ª Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde. 

l) Organização do método de trabalho – Trata-se da implantação de Plano de Trabalho 
de modo a estabelecer passo-a-passo da ordem da realização de trabalhos, para 
imprimir mais celeridade nos processos. Resultado: otimização de atividades; maior 
agilidade e efetividade no atendimento ao jurisdicionado. Período de realização: a 
partir de 2020. Setor responsável: Vara do Trabalho de Sorriso. 

 

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO 
13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO  

a) Entrevistas pela Campanha Abril Verde – Série de quatro entrevistas a fim de 
prevenir acidentes de trabalho. Resultado: conscientização da sociedade acerca do 
papel do Poder Judiciário e dos demais atores sociais na busca por um ambiente de 
trabalho seguro. 

b) Lives - Programa Trabalho Seguro – Participação na maratona de lives do Programa 
Trabalho Seguro, cujo tema foi: “Comitê de crise: criação e implementação efetiva.” 
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Resultado: construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise. Data de 
realização: 02/07/2020. Setor responsável: Desembargadora Beatriz Theodoro.    

c) Entrevista em canal de televisão – Participação da gestora nacional da região 
centro-oeste do Programa Trabalho Seguro em canal de televisão. Resultado: 
fortalecimento da percepção da responsabilidade coletiva e conscientização da 
importância de se conciliar vida e trabalho seguro em tempos de pandemia. Data de 
realização: 08/07/2020. Setor responsável: Desembargadora Beatriz Theodoro. 

13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL  

a) Participação no FEPETI-MT – Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil em Mato Grosso - Abarca questões envolvendo o enfrentamento ao 
trabalho infantil e possui como missão "Articular, sensibilizar e mobilizar as instituições 
governamentais, a sociedade civil, representantes dos empregadores e trabalhadores 
para a prevenção e erradicação do trabalho infantil no Estado de Mato Grosso". 
Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e 
estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: atividade contínua desde 
2014. 

b) Construção de parque infantil – Utilização dos recursos oriundos da 2ª Corrida do 
Trabalho para construção de parque infantil, no qual foram beneficiadas cerca de 250 
crianças, estudantes da Escola Municipal de Educação Básica Octayde Jorge da Silva 
que, até então, não dispunha de espaço adequado para recreação e lazer. Resultado: 
fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à 
aprendizagem juvenil. Data de realização: em 31/08/2019. 

c) Festival de Robótica em parceria com o SESI/MT e MPT – Trata-se de oficinas de 
robótica que visam proporcionar aos estudantes experiências reais de produção de 
pequenos sistemas automatizados controlados por robôs (Municípios de Juína, Colíder, 
Confresa, Alta Floresta e Campo Novo dos Parecis). Resultado: fortalecimento da rede 
de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. 
Período de realização: 2018/2019. 

d) Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil – Atividades relacionadas ao tema que 
envolve atividades com crianças de escolas públicas e de projetos sociais. Em 2020, em 
função da pandemia do novo Coronavírus, a data foi marcada pela realização de uma 
live, voltada aos profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente, com o 
tema: "COVID-19: Agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do 
Trabalho Infantil". Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do 
Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: 
2018/2019/2020. 
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e) Ciclo de palestras nas Varas do Trabalho – Trata-se de ação de sensibilização 
realizada por intermédio das Varas do Trabalho e juízes locais com palestras realizadas 
em Escolas do Município e Associações de Classe. O projeto foi implementado nas VTs 
de Peixoto de Azevedo e Colíder, com o intuito de levar a mensagem de prevenção de 
acidentes de trabalho e dos malefícios da exploração da mão de obra infantil. Na VT de 
Peixoto de Azevedo, a palestra foi ministrada para empresários, trabalhadores, 
estudantes e gestores públicos na Associação Comercial e Industrial de Peixoto. Na VT 
de Colíder a palestra foi ministrada para adolescentes do Centro de Formação Mirim 
Cidadãos do Futuro de Colíder, onde o Exmo. Juiz Ivan Tessaro tratou o tema da 
prevenção de acidentes de trabalho. Em função da pandemia, o ciclo de palestras não 
foi realizado em 2020. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação 
do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: 2019.  

f) Participação no Projeto Multiação e Ação Global – Trata-se de projetos 
coordenados, no primeiro caso, pelo Sistema Federação das Indústrias no Estado de 
Mato Grosso e, no segundo caso, de Coordenação Geral do SESI, que oferecem 
serviços de cidadania para a sociedade. A participação do TRT consiste em montagem 
de stand no local, que oferece informações aos cidadãos de toda a rede do Combate 
ao Trabalho Infantil. No local é realizada a panfletagem e a entrega de cartilhas e 
distribuição de kits com camisetas, bonés e outros itens. A disponibilização do game 
futuro em jogo é o grande atrativo para as crianças e suas famílias. Em 2018 e 2019, 
foram realizadas 17 edições em bairros de extrema vulnerabilidade. Em função da 
pandemia, em 2020, o Multiação foi realizado apenas uma vez e as demais edições 
foram canceladas. Também não foi realizada a Ação Global. Resultado: fortalecimento 
da rede de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem 
juvenil. Período de realização: ação contínua desde 2018. 

g) Selo Comemorativo “Diga não ao Trabalho Infantil” – É usado nas 
correspondências de todas as unidades da Justiça do Trabalho do estado e teve 
tiragem de 10 mil exemplares. O selo tem a imagem do cata-vento colorido, símbolo 
criado no Brasil e adotado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 
âmbito mundial, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o trabalho 
precoce e o estímulo à aprendizagem. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção 
e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de 
realização: 2018. 

h) Divulgação e sensibilização sobre o tema “Trabalho Infantil" – Objetivou, por 
intermédio  de entrevistas em rádios, jornais televisivos e portal do TRT – realizadas, 
em diversas datas, pelos Magistrados da casa, possibilitar a conscientização sobre o 
trabalho infantil. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do 
Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: 
2018/2019/2020. 
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i) Confecção e distribuição de materiais – Objetivou promover o debate acerca da 
necessididade de previnir e erradicar o trabalho infantil no Estado de MT. Materiais 
produzidos: canetas, gibis, cartilhas, mochilas, cadernos, entre outros. Resultado: 
fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à 
aprendizagem juvenil. Período de realização: 2018/2019/2020.  

j) Atualização do game Futuro em Jogo - Consiste na melhoria do aplicativo já em uso 
desde 2016. O Jogo é um runner, gênero em que o competidor passa por um percurso 
e vai coletando itens até concluir. O jogo trabalha a importância das boas escolhas na 
vida da criança. A escola e os estudos, por exemplo, somam pontos e são 
indispensáveis para a vitória, já as drogas e o trabalho infantil levam ao game over. 
Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e 
estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: ação contínua desde 2018. 

k) Desenvolvimento de game sobre aprendizagem juvenil – Visa fomentar o tema 
"aprendizagem", em formato de game, com objetivo de divulgar e orientar o público 
infantojuvenil quanto às legislações vigentes e a sua inserção no mercado de trabalho, 
utilizando a ferramenta em ações e eventos do TRT e disponibilizando para download 
em multiplataformas. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação 
do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: teve 
início em 2019 e, atualmente, está em fase de testes e homologação. 

l) Dia das Crianças - Realização de campanha jornalística e publicitária alusiva ao dia 
das crianças e contra a exploração do trabalho infantil. Resultado: fortalecimento da 
rede de prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem 
juvenil. Período de realização: ação contínua desde 2018. 

m) Aquisição de instrumentos musicais – Os instrumentos foram adquiridos e 
destinados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para contemplar o 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, mediante o 
fornecimento de aulas gratuitas de musicalidade. Resultado: fortalecimento da rede de 
prevenção e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. 
Período de realização: março de 2020. Setor responsável: Vara do Trabalho de Alto 
Araguia. 

n) Aquisição de brinquedos pedagógicos – A aquisição destinou-se para uso nas duas 
unidades escolares que atendem a educação infantil (creches municipais Professora 
Maria Ferreira Ribeiro e Izoldina de Castro Maia), abrangendo cerca de 200 crianças de 
0 a 3 anos. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e erradicação do Trabalho 
Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de realização: março de 2020. Setor 
responsável: Vara do Trabalho de Alto Araguia. 

o) Projeto Ribeirinho Cidadão – Busca promover ações de cidadania para as 
populações que vivem às margens dos rios da região pantaneira. O TRT ofertou 20 
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computadores para serem usados pelas crianças de baixa renda, veículo para 
transporte das equipes, bem como 1.350 cartilhas sobre direitos trabalhistas e 
combate ao trabalho infantil. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção e 
erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de 
realização: fevereiro de 2019. Setor responsável: Vara do Trabalho de Alto Araguia. 

p) Semana Nacional da Aprendizagem – Realização de audiência pública para debater 
o Instituto da Aprendizagem Profissional, esclarecendo as dúvidas, ressaltando a 
importância do programa na profissionalização dos jovens e estimulando as empresas 
a cumprirem com sua obrigação legal. Resultado: fortalecimento da rede de prevenção 
e erradicação do Trabalho Infantil e estímulo à aprendizagem juvenil. Período de 
realização: agosto de 2019. 

13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Dentre as boas práticas em Gestão Administrativa informadas pelo Tribunal Regional, 
destacaram-se as seguintes: 

a) Vinculação hierárquica da Unidade de Auditoria Interna ao Pleno do Tribunal e, 
administrativamente, à Presidência do Tribunal, conforme § 1º do art. 18 da 
Resolução Administrativa n. 10/2019 – Visa atender ao Princípio da Independência da 
Auditoria Interna, em consonância com as normas da IPPF. Resultado: avaliações mais 
independentes dos Auditores Interno. Data de realização: em 31/01/2019. Setor 
responsável: Secretaria de Auditoria Interna. 

b) Instituição, por intermédio da Resolução Administrativa TRT 23ª R. n. 83/2020, do 
Estatuto da Auditoria Interna de acordo com as Normas e Orientações da Estrutura 
Internacional de Práticas Profissionais - IPPF e com as Resoluções CNJ ns. 308 e 
309/2020 – Possibilitou a adoção de atividades padronizadas. Resultado: 
aprimoramento das atividades de auditoria interna. Data de realização: 06/04/2020. 
Setor responsável: Secretaria de Auditoria Interna. 

c) Projeto de implementação do programa Florescer – Visa implementar um 
programa de felicidade por meio de ações voltadas para o desenvolvimento de uma 
cultura centrada no bem-estar das pessoas com foco no engajamento e performance 
organizacional. O Programa Florescer é um programa de felicidade voltado ao 
desenvolvimento de uma cultura institucional centrada no bem-estar das pessoas, com 
foco no engajamento e performance organizacional. O programa utiliza a metodologia 
do Sistema FIB-Feliciência, desenvolvida com base no conceito butanês de Felicidade 
Interna Bruta (FIB). Esse método é fundamentado na Psicologia Positiva, uma vertente 
da Psicologia que trabalha virtudes (sabedoria, coragem, humanismo, justiça, 
temperança e transcendência) e forças dos indivíduos (criatividade, perseverança, 
autocontrole, espiritualidade, humor, curiosidade etc.), de forma a estimular aspectos 
positivos da mente e do comportamento, com especial foco na felicidade e no 
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desenvolvimento de habilidades que levem ao bem-estar.  A metodologia dessa 
iniciativa é desenvolvida por meio de uma equipe formalmente designada por Portaria, 
sendo composta por servidores de unidades estratégicas, e elaboração e execução de 
projeto. O Programa tem apresentado resultados benéficos, a medida em que 
promove saúde e bem estar subjetivo, focando no desenvolvimento de habilidades e 
emoções positivas (vide PROAD 2738/2019). Resultados: a. Perfil organizacional - 
Diagnóstico de Felicidade Interna Bruta e de Engajamento: 568 magistrados e 
servidores participaram das pesquisas, o que corresponde a 61.94% de participação; b. 
Oficinas PositivaMente (levar conhecimento sobre bem-estar e forças pessoais): 29 
visitas nas unidades do interior do Estado e 185 entrevistas individuais para levantar 
informações sobre condições do ambiente de trabalho; c. Blitz postural (visita de 
fisioterapeuta às unidades do TRT para fornecer orientações sobre ergonomia, 
alongamentos e ajustar postos de trabalho) - 46 unidade visitadas, sendo 29 no 
interior, 17 na capital e 406 pessoas atendidas; d. Ação de qualidade de vida: Corrida 
do Trabalho; acompanhamento psicossocial; coral; campanha de vacinação; semana 
do servidor; dia dos filhos; TRT sorriso. A próxima aplicação das escalas que alimentam 
os indicadores estatísticos do projeto florescer estava prevista para acontecer 12 
meses da primeira ação realizada (07.2020), porém, a ação ainda não foi iniciada, 
considerando o impacto a pandemia na unidade de Saúde e Qualidade de Vida do TRT. 
Período de realização da prática: iniciada em março de 2019. Setor responsável: 
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida. 

d) Publicação do Protocolo de crise COVID-19 - Trata-se de sistematização de medidas 
para possibilitar o retorno das atividades presenciais nas dependências do TRT23 com 
a máxima redução do risco de exposição do público interno e externo ao contágio do 
novo coronavírus. Período de realização: iniciado em 05/2020, com prática em 
andamento. Setor responsável: Presidência. 

13.2.4. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERAÇÃO DO TRIBUNAL COM A 
SOCIEDADE  

a) Corrida do Trabalho - Projeto anual, que associa a prática saudável do esporte e 
ainda destaca temáticas pertinentes à Justiça do Trabalho e Cidadania. 

b) TRT FM 104.3 - Divulgação ampla e constante de ações de cidadania e da Justiça do 
Trabalho para a região metropolitana de Cuiabá (1 milhão de habitantes) e pela 
internet. Entre os conteúdos oferecidos, há o jornal diário (de segunda a sexta) que 
apresenta notícias da Justiça do Trabalho, entrevistas especiais (semanalmente), 
quadro de saúde do Programa Florescer e assuntos não especializados, importantes 
para o ouvinte, na área de emprego, educação, saúde, cultura e lazer, entre outros. 
Além disso, boletins de hora em hora trazem informações rápidas e importantes, 
muitas delas derivadas do radiojornal. Ainda temos quadros especiais da programação 
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originários da Rádio Justiça 104.7 em Brasília (do Supremos Tribunal Federal), da Rádio 
CNJ e da Rádio TST (as duas últimas são agência de notícias em rádio via web). Ainda, 
são produzidos programas especiais, como o Tocando Direito, que une Música e 
Direito do Trabalho, projeto finalista no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 
2020. 

c) TRT Notícias via Whatsapp - Permite que diferentes perfis de público, como 
advogados, imprensa e sociedade em geral (além do público interno) possam se 
cadastrar na Lista de transmissão da Comunicação do TRT e receber as principais 
informações do órgão, de acordo com o seu perfil. 

d) Janela TRT: Reportagens especiais - Trata-se de um site que reúne grandes 
reportagens sobre temas relacionados com o nosso contexto. Diferente da abordagem 
jornalística cotidiana, o internauta pode conhecer profundamente sobre o tema, com 
ferramentas de multimídia e recursos interativos. O Janela TRT foi finalista do Prêmio 
Nacional de Comunicação e Justiça em 2019 com a matéria sobre imigrantes com "O 
Sonho Brasileiro" e em 2020 com "A Justiça do Trabalho no Mundo". Link para acesso: 
https://portal.trt23.jus.br/comunicacao/janelatrt/. 

e) Whatsapp Business – Atendimento virtual que possibilita acesso via Whatsapp às 
unidades da Justiça do Trabalho. No mesmo número de telefone fixo, o cidadão que 
procura a unidade também consegue compartilhar mensagens e arquivos de áudio, 
vídeo e documentos. 

f) Secretaria virtual – Possibilita a videochamada pelo Google Meet para atendimento 
virtual do público, adotado por algumas unidades que, com um clique no link 
disponível na página da unidade, possibilita ao cidadão a conversa por vídeo com um 
servidor da unidade. Link para acesso: https://portal.trt23.jus.br/portal/node/404. 

13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL  

a) Guarda-roupa Solidário - Prática para incentivar a arrecadação de roupas, calçados 
e brinquedos usados que são classificados, higienizados e distribuídos nos dias do 
projeto Multiação. Período de realização: 2019. Beneficiados: Comunidade local. 

b) Natal Solidário: "caderninho da Creche Boa Vontade" - Desde 2002, magistrados e 
servidores do TRT contribuem para o natal solidário das crianças, conforme pedidos de 
presentes formulados em um "caderninho", pelas crianças da creche Boa Vontade, 
localizada no bairro Jardim Passaredo em Cuiabá. O caderno com os pedidos começa a 
circular no mês de novembro e a pessoa interessada em ajudar escolhe uma criança e 
compra o presente solicitado pela criança. No começo da ação, o caderno contava com 
30 nomes de crianças. Em 2018, foram 142 nomes. Os presentes são entregues aos 
funcionários da creche, que os distribuem para as crianças no último dia de aula, antes 
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do Natal. A creche Boa Vontade é uma entidade filantrópica, mantida exclusivamente 
por doações. Período de realização: 2018/2019. Beneficiada: Creche Boa Vontade. 

c) Armário de Doações - Projeto criado para incentivar a reutilização de produtos e o 
desapego de objetos. Para essa finalidade, foi destinado um armário de doações 
localizado no estacionamento do 1º subsolo do prédio da sede. Pode ser doado 
qualquer objeto em bom estado de conservação e limpeza (roupas, sapatos, 
acessórios, livros, CDs, DVDs, objetos de decoração, utilidades domésticas). Esses itens 
doados podem ser adquiridos por qualquer pessoa que trabalhe no Tribunal 
(terceirizado, estagiário, servidor, magistrado) que tiver interesse no produto. Período 
de realização: 2019. Beneficiados: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e 
demais colaboradores. 

d) Projeto Livro que Livra (PROAD 485/2019) - Adesão ao projeto de iniciativa da 
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que visa a formação de bibliotecas nas 
unidades prisionais do Estado, de modo a atender as diretrizes da Recomendação CNJ 
44/2013, que dispõe sobre remição de pena pelo estudo. No âmbito do TRT da 23ª 
Região, foi instalada no saguão de entrada da sede do Tribunal uma caixa para a 
doação de livros, que são regularmente coletados pela Defensoria Pública. Período de 
realização: 2019. Beneficiários: Defensoria Pública para fins de doação nas unidades 
prisionais do Estado. 

e) Projeto Direito de Ler - Iniciativa do Fórum Trabalhista de Rondonópolis, trata-se de 
um projeto de incentivo à leitura por meio do qual foi disponibilizado um armário com 
livros no saguão das varas no qual se pode colocar e pegar qualquer livro. Através do 
projeto, as pessoas são encorajadas a ler o livro e devolvê-lo na estante, de modo a 
compartilhar a leitura. Período de realização: 2019. Beneficiados: magistrados, 
servidores, estagiários, terceirizados e demais colaboradores bem como a 
comunidade. 

f) Meias do Bem - Campanha interna de arrecadação de meias usadas para serem 
transformadas em cobertores, que são distribuídos para a população carente ou em 
situação de rua. As meias coletadas são entregues nas lojas Puket. Período de 
realização: 2019. Beneficiados: Lojas Puket - população carente ou em situação de rua. 

g) Projeto LUNAAR - Campanha interna de arrecadação de embalagens de 
desodorante aerossol para doação ao projeto LUNAAR (Luta e União de Amigos para 
Animais em Risco), um grupo de voluntários que se dedica à proteção de animais 
abandonados.  O Tribunal possui caixas coletoras dessas embalagens e destina toda a 
arrecadação para o Projeto Lunaar. As embalagens são vendidas pelo projeto e ajudam 
no custeio do abrigo e na alimentação dos animais. Período de realização: 2019. 
Beneficiados: Luta e União de Amigos para Animais em Risco - LUNAAR. 
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h) 4º Encontro de Gestão da Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho 
- O TRT de Mato Grosso sediou nos dias 29 e 30/10/2019 o 4º Encontro de Gestão de 
Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho. O evento discutiu a 
promoção da responsabilidade socioambiental e as estratégias de atuação com a 
colaboração do CSJT e outros órgãos públicos e organizações parceiras. A ação contou 
com a presença de representantes dos tribunais trabalhistas e diversos órgãos locais. A 
unidade de Gestão Socioambiental foi responsável pela organização do evento. Data 
de realização: de 29 e 30/10/2019. Beneficiados: Representantes dos Tribunais 
Trabalhistas e diversos órgãos locais. 

i) Projeto Verde Vivo - Coleta de resíduos recicláveis produzidos nas residências dos 
magistrados, servidores e dos moradores do entorno, para fins de reciclagem. A coleta 
seletiva do material produzido nas residências é uma das ações que o TRT promove 
para a preservação do meio ambiente e inclusão social. O formato adotado para 
destinação dos resíduos recicláveis é uma alternativa que pode ser replicada em 
outros locais da cidade. Por meio do PROAD 6148/2017 foi celebrado o Acordo de 
Cooperação entre o TRT e Nassar – Espaço de Convivência para divulgação do projeto 
Verde Vivo, que vigorou de 25/09/2017 até 19/12/2019. Data de realização: de 2017 a 
março de 2020 (suspenso em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus). 
Beneficiados: magistrados, servidores, estagiários, terceirizados e demais 
colaboradores bem como a comunidade. 

j) Feirinha Sustentável do TRT23 (Feira orgânica) - Em 2019, por meio da Portaria TRT 
SGP GP N. 143/2019,  foi criada a Feirinha Sustentável do TRT da 23ª Região. As feiras 
de artesanato e produtos naturais são realizadas com o objetivo de movimentar o 
comércio local e beneficiar artesãos e pequenos produtores, incentivando o consumo 
de produtos cujo impacto ao meio ambiente é menor. Propicia o envolvimento do 
órgão com a comunidade, que é uma das diretrizes da Política de Responsabilidade 
Socioambiental da Justiça do Trabalho e do TRT de Mato Grosso. Atendidas as 
condições e requisitos contidos na referida norma, a Feirinha Sustentável do TRT 23, 
geralmente acontece toda última quinta-feira do mês nas dependências do Tribunal 
(Cuiabá-MT), por meio de comercialização, no varejo, de produtos naturais, produtos 
orgânicos e artesanatos em geral, não sendo permitida a comercialização de produtos 
industrializados. A Feirinha Sustentável é realizada conforme diretrizes da Política de 
Responsabilidade Socioambiental da Justiça do Trabalho (RA 166/2019) e não se 
caracteriza como comércio lucrativo para o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região. Período de realização: de 2019 a março de 2020 (suspensa em virtude da 
pandemia de coronavírus). 

k) Projeto Semear - PROAD 1599/2020 - O Projeto Semear foi idealizado como projeto 
social destinado aos terceirizados do TRT da 23ª Região com o intuito de integrar, 
incluir, valorizar e capacitar esses colaboradores, além de incentivar o trabalho 
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voluntário na comunidade, em especial entre magistrados e servidores ativos e 
aposentados. O projeto tem foco em dois eixos: 1)  inclusão  e  integração, que 
consiste em palestras, rodas de conversa e outras dinâmicas voltadas à discussão de 
temas relativos ao exercício de direitos, cidadania, saúde e autoestima. Essas ações 
são ofertadas a todos os terceirizados que atuam na sede do TRT; e 2) capacitação, que 
compreende cursos de natureza técnica e atividades de conhecimentos gerais e 
específicos. Nesse eixo, são público-alvo inicial 15 terceirizados que atuam no 
complexo-sede nas atividades de limpeza, conservação, jardinagem, almoxarifado, 
telefonia, copa e arquivo. O Projeto Semear também está amparado pelo Plano de 
Ação 16 do PLS 2020/2021, referente ao tema “Sensibilização e Capacitação 
Socioambiental”, subtema “Sensibilização e Comunicação”; e, finalmente, responde à 
necessidade de transformar os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 
estabelecidos pela ONU em ações concretas por meio do comprometimento de todos. 
Em março, diante das medidas de prevenção e contenção ao contágio pelo COVID19, 
chegou ao conhecimento do Projeto Semear as dificuldades vivenciada pelos 
terceirizados, o que ocasionou temporária ampliação dos eixos de atuação, 
incorporando ações pontuais de assistência. Neste sentido, foi realizada campanha 
para arrecadação de valores visando a aquisição de cestas básicas durante o período 
de cinco meses, bazar beneficente destinado aos terceirizados e atendimento 
psicológico de forma pontual. De abril a agosto foi arrecadado o montante de R$ 
43.475,00, por meio de  228 doações individuais,  que possibilitaram a distribuição de 
434 cestas básicas. Em relação aos  recursos arrecadados com o bazar, estes serão 
revertidos para a realização de mamografias pelas terceirizadas. Período de realização: 
iniciado em 10/02/2020. Beneficiados: magistrados, servidores e terceirizados. 

l) Institucionalização da Agenda 2030 no PLS do TRT da 23ª Região - Inclusão dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no novo Plano de Logística Sustentável 
2020-2021, aprovado pela Resolução Administrativa n. 071/2020 e publicado no DEJT 
do dia 30/04/2020. O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, assim como os 
demais órgãos da Administração Pública, tem o dever de contribuir para o atingimento 
desses objetivos globais, auxiliando a promover o desenvolvimento sustentável 
nacional e mundial. Essa importante contribuição pode ser feita por meio das ações 
previstas nos Planos de Logística Sustentável. Período de realização: iniciado em 
10/02/2020. Beneficiados: magistrados, servidores e terceirizados. 

m) Realização do "Workshop - Sistema Fotovoltaico na Justiça do Trabalho" - Prática 
promovida pelo TRT da 23ª Região com objetivo de promover a troca de experiências 
entre as áreas técnicas dos TRTs, visando auxiliar no processo de geração própria de 
energia com foco na economia de recursos públicos e preservação do meio ambiente. 
Foram compartilhadas experiências/práticas e o conhecimento já adquirido com a 
implantação de sistemas de energia solar em 10 varas trabalhistas no Estado de Mato 
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Grosso, nas cidades de Barra do Garças, Várzea Grande, Tangará da Serra, Sinop, 
Sorriso, Nova Mutum, Peixoto de Azevedo, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste e 
Água Boa. Por meio desse evento, foi demonstrado aos demais Regionais que esses 10 
sistemas atualmente em operação nas varas do trabalho mato-grossenses devem 
resultar na economia de 700 mil reais por ano. Esse valor irá subir, podendo alcançar a 
casa do milhão de reais quando os painéis forem instalados em outras sete unidades, 
conforme cronograma da área técnica. Ao todo, o TRT da 23ª Região deverá investir 
cerca de 3 milhões de reais com a autogeração de energia, recurso a ser recuperado 
em cerca de três anos com a redução dos gastos com a conta de luz. Data de 
realização: 28/08/2020. Beneficiados: equipes de engenharia da Justiça do Trabalho. 

n) 1ª Prática de responsabilidade socioambiental "TODOS PELO PANTANAL" - Por 
meio de doações feitas por magistrados e servidores, foram adquiridos 700 garrafões 
de água mineral de 20 litros. Parte foi destinada para uso dos brigadistas e voluntários 
que atuaram nas ações de combate aos incêndios no Pantanal. Outra parte, conforme 
pedido formulado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, foi enviada 
aos índios da etnia Guató que, por conta da estiagem e queimadas, estavam 
consumindo água imprópria. E parte também foi destinada à Fundação Ecotrópica. 
Data de realização: 21/09/2020. Beneficiados: SEMA - para distribuição: aos índios da 
etnia Guató; Posto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres; Batalhão de 
Emergências Ambientais (brigadistas e voluntários que atuaram nas queimadas do 
Pantanal Mato-Grossense); e Fundação Ecotrópica. 

o) 2ª Prática de responsabilidade socioambiental "TODOS PELO PANTANAL" - Doação 
de 1,5 toneladas de frutas para ajudar animais afetados pelas queimadas no Pantanal. 
Os itens foram comprados com recursos destinados por magistrados e servidores em 
campanha interna com o objetivo de auxiliar nas ações de combate aos incêndios e 
resgates no bioma mato-grossense. Data de realização: 02/10/2020. Beneficiados: 
SEMA (Posto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres); Batalhão de 
Emergências Ambientais. 

p)  3ª Prática de responsabilidade socioambiental "TODOS PELO PANTANAL" - 
Doação de 1,3 toneladas de frutas para ajudar animais afetados pelas queimadas no 
Pantanal. Os itens foram comprados com recursos destinados por magistrados e 
servidores em campanha interna com o objetivo de auxiliar nas ações de combate aos 
incêndios e resgates no bioma mato-grossense. Período de realização: 16/10/2020. 
Beneficiados: SEMA (Posto de Atendimento Emergencial a Animais Silvestres); 
Batalhão de Emergências Ambientais. 

q)  Implantação e execução do Programa Agenda Ambiental na Administração 
Pública - A3P - Termo de Adesão firmado entre o Ministério do Meio Ambiente e o 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Em abril de 2020, o Ministério do Meio 
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Ambiente concedeu ao TRT da 23ª Região o selo A3P por ter enviado até 31 de março 
os dados consolidados no Relatório de Monitoramento de implementação da Agenda 
Ambiental na Administração Pública. Período de realização: de 09/12/2019 a 
09/12/2024. Beneficiado: TRT23. 

 

13.3. TRANSPARÊNCIA  
Acerca das iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT23 esclarece que 
implementa as medidas determinadas pelas Resoluções de n.os 83/2009, 102/2009, 
195 e 215/2015 do CNJ e pela Lei n.º 12.527/2011. 

Em consulta ao portal do TRT23 na internet verifica-se que são disponibilizadas 
informações acerca de audiências públicas, gestão orçamentária e financeira, inclusive 
no tocante a licitações, contratos, convênios, diárias e passagens e outros gastos 
mensais com investimento e custeio, recursos humanos, treinamentos, medidas 
decorrentes do planejamento estratégico, dentre outras informações de interesse 
público. 

 

13.4. BOAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA E PELAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E 
PLANEJAMENTO) DO TRIBUNAL  
Destacam-se as seguintes iniciativas informadas pelo Tribunal Regional: 

a) Projeto Implementação do Sistema de Gestão de Riscos - visa implantar o Sistema 
de Gestão de Riscos no âmbito do TRT da 23ª Região. Evidências: PROAD 5817/2020. 

b) Auxílio Provisório - Modalidade de trabalho na qual o servidor presta seus serviços, 
temporariamente e de forma integral, para unidade judiciária de 1º grau que esteja 
com déficit de servidores ou desequilíbrio pontual na força de trabalho. 

c) Programa de Desenvolvimento Humano - Promoção de diversas ações e projetos da 
área de gestão de pessoas que estão sendo implementadas, contribuindo para 
alavancar o índice de implementação da gestão por competências, a saber:  I) Banco 
de Talentos: ferramenta essencial à gestão de pessoas por meio da qual se busca a 
valorização dos talentos internos em consonância com as necessidades institucionais. 
Dentre as principais funcionalidades do sistema, destacam-se: a possibilidade de 
comparar o percentual de compatibilidade do perfil dos servidores com qualquer 
posto de trabalho existente no Tribunal; integração ao SIGEP, o que possibilita a 
consulta ao histórico funcional (lotações, histórico de FC e CJ, elogios, formação, 
capacitações averbadas, etc); compreensão das aspirações e interesses profissionais 
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dos servidores, tais como postos de interesse (gerencial ou não gerencial), preferência 
pela modalidade de trabalho (presencial ou teletrabalho); registro das competências 
técnicas dos servidores; II) Seleção por Competências - Prática institucionalizada no 
Tribunal desde 2011 (RA n. 011/2020): consiste em um conjunto de procedimentos 
mínimos a serem adotados pelas unidades, mediante prévia autorização da 
Presidência do Tribunal com a finalidade de preencher posto de trabalho vago, quando 
não houver servidores habilitados no Banco de Talentos; III) Processo de 
Gerenciamento das Ocupações Críticas - Portaria TRT SGP GP n. 111/2019: os 
procedimentos de gerenciamento dos postos críticos já estão auxiliando o Tribunal em 
diversas frentes, como no critério claro para definir remoção de servidores, no 
gerenciamento da rotatividade de servidores nos referidos postos, na formação de 
sucessores, dentre outras; IV) Guia da Gestão por Competências (PORTARIA TRT SGP 
GP N. 189/2019 de 18/12/2019): importante instrumento para o público interno 
compreender e se envolver ainda mais com o modelo de gestão por competências 
adotado no TRT23, contribuindo, inclusive, para uma maior adesão às campanhas de 
atualização do Banco de Talentos e demais ações da Gestão por Competências. O guia 
pode ser acessado por usuários externos ao Tribunal, através do link 
https://intranet.trt23.jus.br/manuais/guia_gestao_competencias.pdf; V) Programa de 
Desenvolvimento Gerencial: instituído pela RA n. 116/2017 e atualizado pela RA n. 
103/2020, o referido programa define os procedimentos de planejamento e 
participação dos ocupantes de função ou cargo de natureza gerencial nas respectivas 
ações e, simultaneamente, possibilita a participação voluntária dos demais servidores, 
observado o número de vagas, com vistas a fortalecer o processo sucessório.  Além 
disso, como medida afirmativa de igualdade de gênero, está previsto também na 
regulamentação que as vagas remanescentes serão preenchidas prioritariamente pelas 
servidoras que manifestarem interesse em exercer posto de natureza gerencial no 
Banco de Talentos;  VI)  Portfólio das Matrizes de Competências do Tribunal (Portaria 
TRT SGP GP n. 161/2019): o portfólio atual é composto por 183 matrizes. Está 
disponível no Banco de Talentos, permitindo a extração dos relatórios das lacunas de 
competências, e são encaminhados à Escola Judicial para subsidiar a elaboração do 
Plano Anual de Capacitação. 

d) Programa Acolhida - Implantado desde 2016, o programa tem o objetivo de 
promover a integração dos novos servidores ao ambiente institucional. É integrado 
pelo Guia do Servidor, que pode ser acessado pelo endereço eletrônico 
“https://portal.trt23.jus.br/portal/sites/portal/files/groups/comunicacao/Documentos
-PDF/projeto_interativo_03.pdf” - bem como por diversas atividades de comunição e 
informação realizadas por unidades administrativas do TRT23. 

e) Manutenção preditiva quinquenal nos edifícios dos fóruns Trabalhistas do Interior 
- Visa conservar a capacidade funcional da edificação, diminuir/eliminar a necessidade 
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de manutenção corretiva e garantir a satisfação dos usuários. Resultados: conservação 
da capacidade funcional do edifício; redução do número de chamados para 
manutenção corretiva; menor depreciação das edificações; redução de custos na 
manutenção das edificações; maior satisfação dos usuários, vide a nota 9,02 na 
pesquisa de satisfação de janeiro de 2020. 

f) Programa de eficiência energética de edificações - Visa reduzir os custos 
operacionais com energia elétrica. Resultados: redução média de 10% no consumo de 
energia elétrica com a substituição de telhados; redução média de 20% no consumo de 
energia com substituição de aparelhos condicionadores de ar convencionais por 
equipamentos com tecnologia inverter; substituição das lâmpadas fluorescentes por 
LED. 

g) Substituição da Matriz energética do Tribunal - Visa reduzir os impactos ao meio 
ambiente, com a instalação de sistema fotovoltaico, aproveitando o potencial solar da 
região e diminuindo os custos operacionais com energia elétrica. Resultados: 
Substituição de 22,86% da matriz energética do Tribunal. 

h) Inclusão do fornecimento de material de higiene pelas empresas prestadoras de 
serviço de limpeza e conservação - Visa reduzir a estrutura administrativa, o custo de 
logística de distribuição e a utilização de espaço físico do almoxarifado. Resultados: 
redução de estrutura administrativa de forma indireta, com redução no número de 
termos de referência, licitações, análises jurídicas, gestão de ata de registro de preços, 
empenhos, pagamentos, controle e estoque; redução de custos de logística de 
distribuição; e redução de utilização de espaço físico destinado ao almoxarifado. 

i) Desenvolvimento do projeto setorial de gestão de bens de consumo e 
almoxarifado - Visa regulamentar e uniformizar rotinas e procedimentos de 
recebimento, armazenagem, distribuição e controle de estoque, guarda e conservação 
de materiais de consumo; definir a melhor forma de controle e acompanhamento do 
consumo de material pelas unidades, objetivando alcançar eficiência operacional e 
transparência dos serviços prestados pelo almoxarifado; e minimizar custos de 
operação. 

j) Aquisição de material de consumo por meio de plataforma on-line - Adoção de 
prática que visa a redução de estrutura administrativa de forma indireta, com redução 
no número de termos de referência, licitações, análises jurídicas, gestão de ata de 
registro de preços, empenhos, pagamentos, etc.; redução de custos de logística de 
distribuição; redução de utilização de espaço físico destinado ao almoxarifado; e 
redução de custos administrativos com controle de estoque. 

k) Elaboração do programa de controle de manutenção veicular individualizado - 
Prática que visa a integridade do Patrimônio Público e a segurança dos usuários. 
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Resultados: Aumento da vida útil dos veículos; redução do custo de manutenção da 
frota; e segurança dos usuários. 

m) Centralização das aquisições de materiais de consumo e patrimônio - Prática que 
tem por finalidade melhorar o planejamento e a gestão das contratações da SISP; 
aprimorar os Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referência, com o objetivo de 
realizar a melhor contratação para o Tribunal; propiciar que as unidades executoras 
foquem na execução das suas atribuições principais; e melhorar a gestão de risco e a 
governança relacionada a execução dos contratos. 

 

 

14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fonte: TRT23) 
14.1. INCLUSÃO SOCIAL  
a) Projeto Semear - O Projeto Semear foi idealizado como projeto social destinado aos 
terceirizados do TRT da 23ª Região com o intuito de integrar, incluir, valorizar e 
capacitar esses colaboradores, além de incentivar o trabalho voluntário na 
comunidade, em especial entre magistrados e servidores ativos e aposentados. 
Resultados: Ampliação da percepção de que estão em um ambiente de trabalho onde 
se busca a valorização da pessoa, independentemente da função que exerça; vínculos 
de confiança reforçados; sentimento de pertencimento cultivado. Data de 
implantação: iniciada em 10/02/2020, mas paralisado em razão da pandemia do novo 
coronavírus. Parcerias: servidores e magistrados. 

 

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS  
14.2.1. NO COMBATE ÀS DIVERSAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO 
SOBRETUDO NO TOCANTE À IGUALDADE DE GÊNEROS  

a) O Tribunal Regional noticia que várias normas trazem medidas que visam combater 
as diversas formas de discriminação no trabalho e promover a inclusão e a igualdade 
de oportunidades e tratamento a pessoas discriminadas em função da cor, raça, etnia, 
origem, sexo, deficiências, idade, crenças, orientação sexual e outros. Na mesma 
toada, aponta as Resoluções Administrativas que dispõem sobre a temática, a saber:                                                                                                                                                                                      
i) Resolução Administrativa n. 98/2015 - Institui a Política de Gestão da Diversidade e 
Inclusão no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ii)   Resolução Administrativa n. 299/2017 - Institui o Estatuto da Conduta Ética dos 
Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, dispõe sobre a política de 
tratamento e prevenção a conflito de interesses e dá outras providências.                                                                                                                                                                                                                                     
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iii) Resolução Administrativa n. 099/2019 - Institui a Política de Prevenção e Combate 
ao Assédio Moral no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.                                                                                                                                                                                                                                                                              
iv) Resolução Administrativa n. 171/2019 - Institui e regulamenta a Política de Gestão 
de Pessoas do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
v) Resolução Administrativa n. 102/2020: Dispõe sobre medidas de auxílio, orientação 
e assistência a magistradas e servidoras vítimas de violência doméstica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
vi) Resolução Administrativa n. 103/2020: Institui o Programa de Desenvolvimento 
Gerencial, que confere prioridade às servidoras para o preenchimento das vagas do 
PDG. 

b) Constituição do Comitê Permanente da Gestão da Diversidade e Inclusão (Portaria 
TRT SGP N. 103/2020) e da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão  
(Portaria TRT SGP N. 976/2020), cujas atas e pautas de reuniões podem ser acessadas 
no seguinte link:                                                                                                                                                                                                                                                                            
https://portal.trt23.jus.br/portal/pautas-e-atas-dos-comit%C3%AAs-e-
comiss%C3%B5es 

c) Ação realizada no Dia da Visibilidade Trans (janeiro/2019) - Veiculado “wallpaper” 
temático nas telas dos computadores dos servidores, para conscientização acerca do 
Dia da visibilidade trans. 

d) Ação realizada no Dia Internacional da Mulher (março/2019): Campanha trazendo 
mensagens sobre a temática da mulher, veiculadas nas telas dos computadores dos 
servidores, com objetivo gerar reflexões sobre a luta pela igualdade de gênero; 
distribuição de ímã com homenagem às servidoras, juízas e terceirizadas de todo o 
Tribunal (“Mulher, você pode ser o que quiser”); roda de conversa: “Dificuldades e 
perspectivas das mulheres na concretização da equidade de gênero nos âmbitos 
profissional e doméstico”: debate realizado no dia 15 de março de 2019, em 
celebração ao dia da mulher, no qual foram discutidas, dos pontos de vista acadêmico 
e empírico, as dificuldades e perspectivas das mulheres na concretização da equidade 
de gênero nos âmbitos profissional e doméstico. 

e) Campanha Autodeclaração de Cor e Raça (março/2019) - Em virtude do período do 
recadastramento de dados pessoais e profissionais de magistrados e servidores para o 
e-Social, foi realizada campanha sobre a importância da autodeclaração de raça e cor, 
com o propósito de conhecer e reconhecer a existência da diversidade racial e, a partir 
disso, buscar instrumentos capazes de mitigar as desigualdades existentes dentro da 
Instituição. 

f) Combate à discriminação racial - No dia 21 de março de 2019, Dia Internacional de 
Combate à Discriminação Racial, foi realizada uma campanha que visou a trazer à tona, 
para fins de reflexão e combate, os diversos tipos de discriminação que existem e que, 
muitas vezes, são tratados com naturalidade. Foram espalhados cartazes pelo Tribunal 
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que revelam, em números, a evidência da discriminação contra negros e índios, os dois 
mais evidentes em nosso Estado e em nosso país. 

g) Corrida do Trabalho (maio/2019) - Participação na Corrida do Trabalho (realizada 
pelo TRT), em parceria com o Getrin e Trabalho Seguro e, ainda, com o Ministério 
Público do Trabalho, por meio de um estande com os temas da diversidade e, na 
oportunidade foram distribuídas a todos os participantes (corredores ou não) cartilhas 
de orientação a respeito de variados tipos de violência contra a mulher, elaboradas 
pelo MPT. 

h) Roda de conversa: Assédio e Comunicação Não Violenta (maio/2019)                                                                                     
- Debate realizado no dia 29 de maio, em parceria com a CSQV e o Getrin, no qual 
foram discutidas situações do cotidiano de trabalho que podem resultar em assédio 
moral, além de propor alternativas para evitar o problema, a exemplo da comunicação 
não violenta. 

i) Dia do Orgulho LGBTQ+ (junho/2019) - No dia 28 de junho de 2019, Dia do Orgulho 
LGBTQ+, foram espalhados cartazes pelo Tribunal com mensagens de reflexão acerca 
da importância do respeito e da tolerância às pessoas, independentemente do gênero 
ou orientação sexual, bem como a valorização do indivíduo e o fim da violência. Foi 
veiculado “wallpaper” temático nas telas dos computadores dos servidores, em 
homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQ+. 

j) Dia do Migrante (junho/2019) - Foram veiculados “wallpapers” com poemas 
regionais nas telas dos  computadores dos servidores, para homenagem ao Dia do 
Migrante. 

k) Discriminação de gênero: “O silêncio dos homens” (outubro/2019) - Exibição do 
documentário “O silêncio dos homens”, no dia 30/10/2019, seguida de roda de 
conversa. 

l) Dia da Consciência negra (novembro/2019) - Realização de Feira de artesanatos e 
artes negras no saguão principal do TRT, com o objetivo de divulgar e fortalecer o 
trabalho da população negra, promover o engajamento entre o Tribunal e os 
produtores e artistas locais, abrindo espaço para o desenvolvimento dos seus 
negócios, bem como valorizar a cultura negra, promovendo e reforçando as 
identidades locais, a fim de caminhar para a superação do racismo. Evidência: Proad n. 
10991/2019. 

m) Encontro “Samba e Prosa" (março/2020) -  Visando a celebrar o Dia internacional 
da mulher, criado no contexto das lutas por melhores condições de vida, o Comitê 
Permanente de Gestão da Diversidade e Inclusão (CPGDI), em parceria com a EJUD, 
realizou debate literário com a participação das fundadoras do grupo Leia Mulheres 
em Cuiabá e a discussão de texto de autoria de Marina Colassanti, para enfrentamento 
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de questões como a invisibilidade da mulher na arte. Para diversificar as atividades, 
tornando mais lúdico o debate e trazendo a experiência de pessoas que trabalham 
com arte, houve a apresentação musical de um grupo feminino, que interpretou 
canções voltadas à temática em debate. Objetivos: O objetivo geral é a erradicação do 
preconceito e o tratamento equânime de todas as pessoas no âmbito do Tribunal. 
Como objetivos específicos, pode-se citar: esclarecer, informar, auxiliar e orientar 
todas e todos os que atuam no Tribunal a respeito da igualdade de direitos e do 
respeito às diferenças. Evidência: PROAD 1873/2020. 

n) Evento: "Vozes Femininas” (março/2020): Evento realizado no dia 08.03.2020 (Dia 
Internacional da Mulher) no saguão principal do Tribunal, cujo principal objetivo foi 
trazer à reflexão o seguinte questionamento: “o que você já fez ou deixou de fazer por 
ser mulher?”. Foi disponibilizado o microfone para todos compartilharem suas 
experiências. A iniciativa contou com a participação de servidoras, magistradas e 
terceirizadas. Várias histórias foram divididas, além de reforçada a necessidade de 
levar para os espaços públicos a discussão sobre a necessidade de dar voz às mulheres. 

o) Debate online : “Os desafios da Mulher Negra diante das desigualdades de gênero, 
raça e classe" (agosto/2020) - O Comitê da Diversidade e Inclusão do TRT do Mato 
Grosso promoveu Palestra Online com a rapper, historiadora e escritora Preta-Rara, a 
Juíza do Trabalho, mestre e doutoranda em Direito, Claudirene Ribeiro e as 
representantes do Comitê da Diversidade e Inclusão do TRT23, Daniela Bernardes e 
Juliane dos Santos. O tema discutido foi: "Os Desafios da Mulher Negra diante das 
desigualdades de gênero, raça e classe”, realizado em comemoração ao Dia 
Internacional da Igualdade Feminina. 

p) Promoção de mostra cultural pela acessibilidade e inclusão de pessoas com 
deficiência (setembro/2019). O evento ocorreu no saguão de entrada do prédio das 
varas do trabalho de Cuiabá e reuniu musicistas com alguma deficiência. Entre eles, 
esteve o renomado pianista Igor Mariano, deficiente visual com mais 20 anos de 
carreira e turnê pela Europa e Estados Unidos. Também se apresentou o maestro e 
violeiro Marcelo Ometto, acompanhado da banda “Os Bengalas”, do Instituto dos 
Cegos do Estado de Mato Grosso, e o jovem saxofonista e pianista João Paulo. A 
mostra, que ainda teve a exposição de fotos, foi organizada pela Comissão Permanente 
de Acessibilidade e Inclusão do TRT. 

q) Instalação de computador adaptado na Escola Judicial. 

r) Lives:  i) Dia do orgulho autista, com o tema - "Vamos ter uma conversa sobre o 
Transtorno do Espectro Autista/TEA", com membros da comissão de acessibilidade e 
convidados, folders e laços, explanação sobre o autismo no prédio Administrativo e 
Corte (junho/2020); ii) Tema - "A Vivência da Pessoa Com Deficiência Visual e Os 
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Conflitos Na Sociedade” (setembro/2020); iii) Tema - "Sensibilização a Autonomia, a 
dignidade da pessoa com deficiência e o seu direito ao Trabalho" (setembro/2020). 

t) Entrevista Rádio TRT FM com o Desembargador do Trabalho Ricardo Tadeu da 
Fonseca, na qual conta sua história no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. 

u) Realização de Pesquisa sobre o trabalho telepresencial das pessoas com deficiência 
(setembro/2020). 

v) Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência (setembro/2020) - Alteração da 
cor da fachada do Tribunal para a cor azul. 

x) Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência - Divulgação no “TRT Notícias” de 
vídeos em que servidores com deficiência comentam dificuldades e aprendizagem 
durante a pandemia. 

 

14.2.2. QUANTITATIVO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (EM EXERCÍCIO NO 
TRIBUNAL), DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO POR SETOR E FUNÇÕES COMISSIONADAS 
OCUPADAS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE MULHERES E HOMENS  

Do total de 7 Desembargadores, 5 (71,4%) são homens e 2 (28,6%) são mulheres; no 
grupo dos juízes do trabalho titulares, do total de 38, 22 (57,9%) são homens e 16 
(42,1%) são mulheres; do total de 31 juízes do trabalho substitutos, 14 (45,2%) são 
homens e 17 (54,8%) são mulheres; já no grupo dos servidores, do total de 815, 405 
(45,2%) são homens e 410 (50,3%) são mulheres.  

No tocante aos Cargos Comissionados, do total de 2 CJ-4 do TRT23, 2 (100%) estão 
sendo ocupados por mulheres e 0 (0%) está sendo ocupado por homem; do total de 58 
CJ-3, 21 (36,2%) estão sendo ocupados por mulheres e 37 (63,8%), por homens; dos 10 
CJ-2, 2 (20%) são ocupados por mulheres e 8 (80%) por homens; dos 17 CJ-1, 8 (47,1%) 
são ocupados por mulheres e 9 (52,9%) são ocupados por homens. Portanto, do total 
de 87 Cargos Comissionados do TRT23, 33 (37,9%) são ocupados por mulheres e 54 
(62,1%) por homens.  

Quanto à distribuição das funções comissionadas, tem-se o seguinte quadro: não há 
FC-6 no âmbito do Tribunal Regional; das 207 FC-5 existentes, 114 (55,1%) são 
ocupadas por mulheres e 93 (44,9%) por homens; das 104 FC-4, 51 (49%) estão sendo 
ocupadas por mulheres e 53 (51%), por homens; das 50 FC-3 do tribunal, 29 (58%) 
estão ocupadas por mulheres e 21 (42%) por homens; do total de 28 FC-2, 20 (71,4%) 
estão sendo ocupadas por mulheres e 8 (28,6%) por homens; das 28 FC-1, 11 (39,3%) 
estão ocupadas por mulheres e 17 (60,7%) por homens. Assim, tem-se que do total de 
417 FCs do tribunal, 225 (54%) estão sendo ocupadas por mulheres e 192 (46%) por 
homens. No total geral, levando-se em consideração os cargos em comissão e as 
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funções comissionadas, o panorama do tribunal quanto à distribuição por gênero é o 
seguinte: 258 (51,2%) são ocupados por mulheres e 246 (48,8%) por homens.  

 

14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM  
O TRT23 afirma possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas 
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional, porém 
não informou especificamente quais as práticas adotadas.  

Em consulta ao sítio eletrônico do TRT23, verifica-se que o Tribunal apoia os Projetos 
“Primeiro Passo” e “Resgatando o Futuro”, os quais são desenvolvidos em parceria 
com o Ministério Público do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho (SRT), 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/MT) e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI/MT).  

O “Primeiro Passo” é fruto de uma parceria do TRT mato-grossense com o MPT, SRT, 
Senac, Senai e as prefeituras de Cuiabá e de Nova Mutum. O projeto busca promover a 
inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, por 
meio do estímulo a suas contratações pelas empresas, na condição de aprendizes. 

Por sua vez, o projeto “Resgatando o Futuro” é desenvolvido pela SRT em parceria com 
o Senac/MT e tem como objetivo discutir, estimular e propor ações que fomentem a 
erradicação do trabalho infantil no estado, promovendo o cumprimento da Lei da 
Aprendizagem. 

 

14.4. ESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE  
Acerca da estrutura de acessibilidade já instalada nas edificações que compõem o 
TRT23, as informações prestadas constam do quadro abaixo: 
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ção 

Vara do Trabalho de 
Água Boa 

Av. Araguaia, nº. 
991 - Centro II - 
CEP 78.635-000 
– Água Boa-MT 

1 SIM SIM  SIM  SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil. 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

Vara do Trabalho de 
Barra do Garças 

Travessa 
Marechal 
Rondon, 305 - 
Cidade Velha - 
CEP 78.600-000 
– Barra do 
Garças-MT 

2 SIM NÃO SIM  NÃO NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil e 
adequação de 
calçadas. Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

Vara do Trabalho de 
Cáceres 

Rua Generoso 
Marques Leite, 
26. Jardim 
Celeste (COC) - 
78.210-908 – 
Cáceres-MT 

 

1 SIM NÃO NÃO  NÃO NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil, 
instalação de piso 
tátil e adequação 
de calçadas e 
banheiros Início : 
01/07/2021 
Previsão término: 
19/12/2021 
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Vara do Trabalho de 
Campo Novo do Parecis 

Av. Rio Grande 
do Sul, 567-NE - 
CEP 78360-000 
Centro – Campo 
Novo do 
Parecis-MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

PAT de Campo Verde 
(vinculado à VT de 
Jaciara) 

Rua Guaicurus, 
935 – Bairro 
Centro 78.820-
000 – Jaciara-
MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

Vara do Trabalho de 
Colíder 

Avenida Dauri 
Riva, nº 75 - 
Centro - Setor 
Leste CEP 
78.500-000 – 
Colíder-MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 
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Vara do Trabalho de 
Confresa 

Rua Cícero 
Ribeiro da 
Senna, esquina 
com a Rua 
Goiás, Setor 
Gameleira, 
Confresa-MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 

Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

Complexo Trabalhista 
de Cuiabá (Sede do 
Tribunal do Trabalho da 
23ª Região) 

Rua Engenheiro 
Edgard Prado 
Arze, 191 
Centro Político e 
Administrativo | 
Cuiabá/MT - 
CEP 78049-935 

9 SIM SIM NÃO NÃO NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil, 
instalação de piso 
tátil e adequação 
de banheiros 
Início : 
01/07/2020 
Previsão término: 
19/12/2025 

 

Vara do Trabalho de 
Diamantino 

Av. Irmão 
Miguel Abib, Qd 
25, nº 941.CEP 
78.400-000 
Bairro Jardim 
Eldorado – 
Diamantino-MT 

2 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 
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Vara do Trabalho de 
Jaciara 

Rua Guaicurus, 
935 – Bairro 
Centro 78.820-
000 – Jaciara-
MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 

Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

PAT de Juara (vinculado 
à VT de Juína) 

 Av. Jaime Proni, 
335-N, Módulo 
03 - CEP 78.320-
000 – Juína-MT 

1  SIM SIM SIM SIM NÃO  Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

Vara do Trabalho de 
Juína 

Av. Jaime Proni, 
335-N, Módulo 
03 - CEP 78.320-
000 – Juína-MT 

1 SIM NÃO NÃO SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil, 
instalação de piso 
tátil e adequação 
de calçadas e 
banheiros      
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 
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Vara do Trabalho de 
Lucas do Rio Verde 

Avenida Rio de 
Janeiro, 3219 S - 
CEP 78.455-000. 
Loteamento 
Parque dos 
Buritis – Lucas 
do Rio 
Verde/MT. 

1 SIM SIM SIM SIM SIM Não foram 
informadas 
pendências. 

Vara do Trabalho de 
Mirassol D'Oeste 

Rua Miguel 
Botelho de 
Carvalho, 3081 - 
Centro - CEP 
78280-000 - 
Mirassol 
D’Oeste - MT 

1 NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil, 
instalação de piso 
tátil e adequação 
de calçadas e 
banheiros      
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

Vara do Trabalho de 
Nova Mutum 

Avenida dos 
Beija Flores, 
nº1.182 N, 
Bairro Jardim 
das Orquideas, 
Nova Mutum-
MT - CEP 
78.450-000 

1 NÃO NÃO SIM SIM  NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil  e 
adequação de 
calçadas        
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 
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Vara do Trabalho de 
Peixoto de Azevedo 

Rua Pedro 
Álvares Cabral, 
S/N, Centro. 
Peixoto de 
Azevedo - MT. 
CEP 78530-000 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

Vara do Trabalho de 
Pontes e Lacerda 

Avenida 
Américo 
Mazetti, n. 67 
Jardim Nsa. Sra. 
Aparecida - 
Pontes e 
Lacerda/MT - 
CEP: 78250-000 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

Vara do Trabalho de 
Primavera do Leste 

Av. Porto 
Alegre, n. 2320 - 
Bairro 
Primavera II - 
CEP 78.850-000 
– Primavera do 
Leste - MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 

Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 
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Foro Trabalhista de 
Rondonópolis 

Rua Rio Branco, 
n. 2.600 – Bairro 
Santa Marta - 
CEP 78.710-090 
– Rondonópolis-
MT 

2 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização tátil 

Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

PAT de Sapezal 
(vinculado À VT de 
Campo Novo do Parecis 

Av. Rio Grande 
do Sul, 567-NE - 
CEP 78360-000 
Centro – Campo 
Novo do 
Parecis-MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 

Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

Foro Trabalhista de 
Sinop 

Av. dos Ingás, n. 
2700, Setor 
Comercial - CEP 
78.550-124 - 
Sinop-MT 

1 SIM SIM NÃO SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil e 
adequação de 
banheiros      
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 
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Vara do Trabalho de 
Sorriso 

Rua Eurico 
Dutra, n. 92 – 
Centro 78.890-
000 – Sorriso-
MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 

Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

Foro Trabalhista de 
Tangará da Serra 

Avenida Brasil, 
esquina com a 
Rua 48 - Jardim 
Europa Cep - 
78.300-000 - 
Tangará da 
Serra - MT 

1 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil 
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

Foro Trabalhista de 
Várzea Grande 

Rua Eurico 
Gaspar Dutra - 
esquina com a 
Rua Presidente 
Prudente de 
Morais, S/Nº 

2 SIM SIM SIM SIM NÃO Instalação de 
sinalização 
sonora e tátil  
Início : 
29/02/2020 
Previsão término: 
19/12/2020 

 

14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO  
O TRT23 esclarece que seu portal na internet conta com os seguintes serviços de 
acessibilidade: alto contraste, possibilidade do usuário aumentar ou diminuir o zoom 
do portal. Quanto à implementação de tecnologia assistida, informa o Regional que 
disponibiliza o uso do VLibras.  
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14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE  
O TRT23 informa a realização das seguintes ações que dizem respeito à acessibilidade 
e à conscientização sobre os direitos das pessoas com deficiência: 

a) Oficina de Libras. Número de capacitados: 8 Data de realização: 11/06/2018. 

b) Congresso Internacional de Libras: Lexicologia, Lexicografia. Número de 
capacitados: 1.Data de realização: 14/08/2018.  

c) Libras. Número de capacitados: 16. Data de realização: 20/05/2019. 

d) Congresso Internacional sobre Discriminação. Número de capacitados: 1. Data de 
realização: 21/10/2019. 

e) Uma conversa sobre o transtorno do espectro autista. Número de capacitados: 6. 
Data de realização: 18/06/2020. 

f) Acessibilidade e inclusão: direitos à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 
Número de capacitados: 4. Data de realização: 10/07/2020. 

g) A autonomia, a dignidade da pessoa com deficiência e o seu direito ao trabalho - 
palestra ministrada na Semana Jurídica. Número de capacitados: 87. Data de 
realização: 23/09/2020. 

 

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS) 
O TRT23 informa o seguinte:  

Quantidade de cursos de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) promovidos: 3. 

Os cursos de LIBRAS foram realizados nos seguintes períodos: 11/06/2018 a 
15/06/2018 (Oficina de Libras - 20 horas-aula); 14/08/2018 a 17/08/2018 (Congresso 
Internacional de Libras: Lexicologia, Lexicografia) e 20/05/2019 a 30/08/2019 Libras 
Básico - 120 horas-aula). 

Servidores habilitados: 25 

Setores contemplados: Vara do Trabalho de Confresa, Foro de Rondonópolis, 
Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, Gabinete de Desembargador, 2ª Vara do 
Trabalho de Lucas de Rio Verde, 1ª Vara do Trabalho de Tangará da Serra, Vara do 
Trabalho de Jaciara, Coordenadoria de Segurança Institucional, Foro de Lucas de Rio 
Verde, Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional, 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá, 
Seção de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções, Vara do Trabalho de Campo 
Novo do Parecis, Secretaria do Pleno, 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, 1ª Vara do 
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Trabalho de Várzea Grande, Ouvidoria, Seção de Suporte ao Pje, 3ª Vara do Trabalho 
de Cuiabá e Divisão de Desenvolvimento Humano. 

 

14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 
O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informa que conta com a Comissão 
Permanente de Acessibilidade (CPAI), a qual estabeleceu metas anuais para 
concretização da acessibilidade e realiza reuniões mensais.  

 

14.9. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - PPA  
O Tribunal informa que possui o Programa de Preparação para a Aposentadoria, que 
em 2019 disponibilizou o curso “Preparação para Aposentadoria - Caminhos”, 
oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. Além disso, a equipe 
psicossocial encaminhou materiais complementares para leitura e esteve disponível 
para esclarecimento de dúvidas e compartilhamento de experiências. 

 

15. QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT23) 
15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT23) 
O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região é composto por oito Desembargadores. 
Os atuais integrantes do Tribunal são: Nicanor Fávero Filho (Desembargador 
Presidente e Corregedor Regional); Paulo Roberto Ramos Barrionuevo 
(Desembargador Vice-Presidente. Integra a 1ª Turma); Roberto Benatar (em exercício 
desde 06/11/1995. Integra a 2ª Turma); João Carlos Ribeiro de Souza (em exercício 
desde 17/07/1998. Integra a 2ª Turma); Tarcísio Régis Valente (em exercício desde 
01/08/2002. Integra a 1ª Turma); Maria Beatriz Theodoro Gomes (em exercício desde 
14/08/2009. Integra a 2ª Turma); Eliney Bezerra Veloso (em exercício desde 
07/05/2013. Integra a 1ª Turma). Há, ainda, o Juiz Wanderley Piano da Silva, 
convocado para atuar no TRT em face da aposentadoria do Desembargador Bruno Luiz 
Weiler Siqueira (em exercício desde 06/08/2020. Integra a 1ª Turma). 

 

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte: 
TRT23 e Relatório de Estatística) 
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Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, 
encontram-se lotados nos gabinetes dos Desembargadores (excluídos os Gabinetes da 
Presidência e Vice-Presidência) 75 (setenta e cinco) servidores, sendo 74 (setenta e 
quatro) do Quadro Permanente e 1 (um) removido. Há, ainda, 4 (quatro) estagiários e 
não há terceirizados.  

15.2.2. CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS NOS GABINETES DE 
DESEMBARGADORES (fonte: TRT23 e Relatório de Estatística) 

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informou que há 12 cargos em 
comissão distribuídos entre os Gabinetes de Desembargadores (excluídos os Gabinetes 
da Presidência e Vice-Presidência). Verificou-se que cada gabinete possui em sua 
estrutura 2 (dois) cargos em comissão. 

No tocante às funções comissionadas, o TRT23 informou a existência de um total de 52 
funções comissionadas distribuídas entre os Gabinetes de Desembargadores, também 
excluídos os Gabinetes da Presidência e Vice-Presidência. Contudo, conforme relatório 
de estatística que apoia a correição, o número de funções comissionadas nos 
Gabinetes de Desembargadores é de 61 – dado não confere com a informação do TRT 
descrita acima. 

Após o fornecimento de informações complementares solicitadas pela Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, apurou-se que há funções comissionadas vinculadas à 
Presidência do Tribunal em todos os gabinetes de Desembargadores. Tais funções são 
denominadas de “reserva técnica da presidência”, as quais eram reservadas para 
situações emergenciais. Com o intuito de atender ao estabelecido na Resolução CSJT 
nº 63/2010 e na Resolução CNJ nº 219/2016, o Tribunal Regional informou que foi 
necessária a utilização dessas funções comissionadas nos gabinetes. Assim, verifica-se 
que o quantitativo atual de funções comissionadas por gabinete de Desembargador 
gira em torno de 10 a 11.  

15.2.3. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES 
(fonte: TRT23) 

De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do 
TRT23, verificou-se que cumprem a carga horária estabelecida pela Resolução nº 
88/2010, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a jornada de trabalho no 
âmbito do Poder Judiciário. 

15.2.4. TELETRABALHO (fonte: TRT23) 

Com base nas informações fornecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região, verificou-se que, atualmente, todos os Gabinetes de Desembargadores contam 
com servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227/CNJ), perfazendo um total 
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de 20 (vinte) servidores nessa situação. Desses, 15 realizam suas atividades fora da 
sede de jurisdição do tribunal, sendo 2 fora do país. 

Durante a correição ordinária, o gabinete do Desembargador Tarcísio Régis Valente 
informou que não há casos de servidor em teletrabalho que esteja descumprindo as 
metas estabelecidas, além de informar que aqueles que residem fora da jurisdição 
devem comparecer uma vez ao ano para trabalho presencial pelo período de uma 
semana. 

Já o gabinete do Desembargador João Carlos Ribeiro de Souza, informou que, em 
linhas gerais, todos os servidores em teletrabalho cumprem as metas. Essa situação 
apenas não ocorre quando recebem processos mais complexos, como p.ex. Ação Civil 
Pública, os quais demandam  mais tempo para a elaboração das minutas de votos. 
Ademais, informou que os teletrabalhadores comparecem ao gabinete pelo menos 
uma vez ao ano. 

15.2.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT23) 

A jornada de trabalho, o controle de frequência, o banco de horas, o horário de 
funcionamento e o atendimento das unidades que compõem o Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região são regulamentados pela Resolução Administrativa Nº 
12/2020. De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos 
Desembargadores do TRT23, verifica-se que, em linhas gerais, cumprem o expediente 
das 7h30 às 14h30, se estendendo, em alguns casos, até as 16h30. O atendimento 
externo é realizado no horário de 7h30 a 14h30. 

 

15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT23) 
Os gabinetes de Desembargadores do TRT23 informaram que adotam o Sistema 
Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema de processamento de informações e 
prática de atos processuais. Além desse sistema, salientaram que também utilizam em 
suas tarefas diárias os sistemas CCALC e PROAD, dentre outros.   

Com base nas informações fornecidas por meio das respostas ao questionário 
encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, constatou-se que, de 
maneira geral, os gabinetes de Desembargadores consideram que o Sistema PJe 
atende satisfatoriamente a demanda quanto à presteza e celeridade. 

Verificou-se, também, que, apesar do reconhecimento, pela maioria dos gabinetes de 
Desembargadores, de que o Sistema PJe possibilita a emissão de diversos relatórios 
gerenciais, inclusive por classe processual, há 2 (dois) gabinetes que desconhecem 
essas funcionalidades. Ademais, em linhas gerais, a maioria dos gabinetes não está 
satisfeita com os relatórios disponibilizados. 
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Apurou-se, ainda, que, na avaliação dos gabinetes dos Desembargadores do TRT23, o 
Sistema PJe carece de um editor de texto mais eficiente e precisa ser aprimorado em 
seus mecanismos de controle de prazos e controle de liminares, além de  ser 
necessário um melhor alinhamento com o sistema e-Gestão no que diz respeito a 
esses controles. 

Por fim, verificou-se que, frente às constantes atualizações do sistema, há demanda 
por treinamentos mais direcionados a essas melhorias no sistema. 

 

15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT23) 
15.4.1. TIPOS DE PROCESSOS  

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informou que, atualmente, não há 
processos físicos nos acervos dos gabinetes de Desembargadores do Tribunal, só 
existindo processos eletrônicos.  

15.4.2. METODOLOGIA DE TRABALHO 

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o TRT23 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada gabinete 
de Desembargador daquela Corte. 

Apurou-se, por exemplo, que no gabinete do Desembargador ROBERTO BENATAR a 
distribuição dos processos se dá por ordem de chegada do recurso e em quantidade 
proporcional à função comissionada do servidor. As minutas de voto, despachos e 
decisões elaboradas pelos assistentes são conferidas pelo assessor e, em seguida, pelo 
Desembargador. A assessoria fica responsável por elaborar minutas de ações 
originárias e minutas de eventuais divergências, as quais são submetidas à revisão do 
Desembargador. O chefe de gabinete realiza movimentação dos processos, 
acompanhamento dos prazos e dos acórdãos líquidos. Há observância da antiguidade 
dos processos, ressalvadas as prioridades legais. 

A sistemática de atuação no gabinete do Desembargador JOÃO CARLOS RIBEIRO DE 
SOUZA é a seguinte: a distribuição é feita diariamente, por ordem de chegada do 
processo, ao assessor (CJ-1) e aos assistentes, com quantidade proporcional à função 
comissionada e ao cargo em comissão. O assessor (CJ3) fica responsável pelas ações 
originárias, pela elaboração de minutas de liminares, revisão de minutas, orientação 
dos assistentes, preparação de pautas de julgamentos, divergências, vistas 
regimentais, dentre outros. A antiguidade dos processos e as prioridades estabelecidas 
por lei são respeitadas. 

No gabinete do Desembargador TARCÍSIO RÉGIS VALENTE, a distribuição é feita entre 
os servidores, observada a ordem de chegada do processo. Os servidores recebem 
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quantidades de processos conforme o cargo ou a função ocupada. Elaboradas as 
minutas, os processos são encaminhados para análise do Desembargador. Há exceção 
quanto às ações originárias, que são distribuídas apenas entre os assessores. A triagem 
é feita pelo chefe de gabinete que verifica a autuação, a necessidade de envio ao 
Ministério Público do Trabalho, dentre outros. No Gabinete, são obedecidas as 
prioridades e a ordem de chegada dos processos, fazendo sempre o mais antigo 
primeiro. 

Já no gabinete da Desembargadora MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES, quando os 
processos são recebidos, procede-se ao registro do seu número e da data de 
conclusão, em tabela própria. Os assistentes são orientados sobre a ordem de análise, 
a partir do mais antigo, mas com observância àqueles com prazo menor e aos de 
tramitação prioritária. O assessor distribui os recursos aos assistentes, observando o 
aspecto quantitativo, qualitativo e a função comissionada ocupada. As ações 
originárias são distribuídas apenas ao assessor. A triagem é realizada com base nos 
seguintes critérios: 1) grau de complexidade; 2) as ações movidas contra um mesmo 
réu com similaridade de temas são concentradas em 1 ou 2 servidores, a fim de 
otimizar a análise; 3) concentração de distribuição por tema, quando preponderante e 
reincidente. 

No gabinete da Desembargadora ELINEY BEZERRA VELOSO, a distribuição é feita da 
seguinte forma: a) Recursais e Sumaríssimo - são distribuídos a todos os assistentes 
(FC-5 e FC-3) e, caso haja provimento de Agravo de Instrumento, o próprio servidor 
que examinou, recebe o recurso destrancado; b) Originárias e matérias administrativas 
– são distribuídas exclusivamente aos assessores (CJ-1 e CJ-3); c) Vistas regimentais - 
exclusivas ao assessor (CJ-1); d) Embargos de declaração - distribuídos ao próprio 
servidor que elaborou a minuta de voto; 3) Ações Civis Públicas - exclusivas dos 
assistentes (FC-5). Ademais, os Assessores (CJ-1 e CJ-3) elaboram minutas das decisões 
que apreciam pedidos de tutelas de urgência, bem como são responsáveis pelos votos 
de dissídios coletivos. Os processos mais antigos são priorizados e monitoram-se os 
processos com prioridade legal, por meio dos alertas do PJe, objetivando mais 
celeridade. 

A sistemática de atuação no gabinete do Juiz Convocado WANDERLEY PIANO DA SILVA 
(face a aposentadoria do Desembargador Bruno Luiz Weiler Siqueira) é a seguinte: a 
distribuição de processos de Turma ocorre de forma proporcional à função 
comissionada e ao cargo em comissão ocupado pelo servidor (quanto maior a função 
ou o cargo, maior a quantidade de processos recebidos e a complexidade). As ações 
originárias são distribuídas à assessoria (CJ3). Há observância da antiguidade dos 
processos, ressalvadas as prioridades legais.  

15.4.3. ANÁLISE DE LIMINARES  
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No âmbito dos gabinetes de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 
23ª Região, o tempo médio para análise de liminares varia de 1 a 10 dias. Conforme 
informações fornecidas pelo TRT23, de maneira geral, as liminares são distribuídas de 
imediato para os assessores ou assistentes, que elaboram as minutas e submetem à 
apreciação do(a) Desembargador(a). 

Apurou-se que o exame das liminares é prioritário em relação ao dos demais processos 
e, em 31/08/2020, nenhum Gabinete possuía processo pendente de análise de liminar.  

15.4.4. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE  

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, todos os gabinetes de Desembargadores informaram que efetuam o 
controle de produtividade dos servidores em trabalho presencial e dos servidores em 
teletrabalho. O controle, na maioria das vezes, é realizado por um Assessor ou pelo 
Chefe de Gabinete. A periodicidade do acompanhamento variou de semanal a mensal. 

Foram solicitados a todos os gabinetes, excluídos os gabinetes da Presidência e Vice-
Presidência, os documentos que comprovam o controle realizado. Apenas quatro 
gabinetes encaminharam planilhas nas quais se verifica a listagem de processos por 
servidor, em algumas delas há data de entrada e saída dos processos e o quantitativo 
produzido na semana ou no mês. Os outros dois, em que pese terem relatado os 
procedimentos de controle utilizados, não possuem as informações documentadas. 

Verificou-se, ainda, que nem todos os gabinetes de Desembargadores estipulam metas 
individualizadas para seus servidores, acompanhando apenas os prazos processuais.  

15.4.5. CONTROLE DO ACERVO 

Conforme informa o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, os gabinetes de 
Desembargadores realizam controle mensal do acervo, porém os gabinetes dos 
Desembargadores Tarcísio Régis Valente, Maria Beatriz Theodoro Gomes e do Juiz 
Convocado Wanderley Piano da Silva (face aposentadoria do Desembargador Bruno 
Luiz Weiler Siqueira) realizam apenas o controle dos processos conclusos. Em linhas 
gerais, as ferramentas utilizadas para efetuar o controle são: Processo Judicial 
Eletrônico – PJe, SIG3 e planilhas elaboradas internamente pela unidade.  

15.4.6. CONTROLE DE PROCESSOS QUE TRAMITAM FORA DO GABINETE  

No tocante ao controle dos processos que tramitam fora dos gabinetes de 
Desembargadores (pendentes de realização de diligência, com carga, aguardando 
decurso de prazo, aguardando trânsito em julgado, aguardando baixa, dentre outros), 
os gabinetes informaram que são realizados por meio do PJe e de planilhas elaboradas 
internamente.  

15.4.7. PROCESSOS COM CARGA 
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Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, todos os gabinetes de Desembargadores informaram que não possuem 
processos com carga desde que a tramitação processual passou a ser realizada em 
sistemas eletrônicos (PJe).  

15.4.8. CONTROLE DE PROCESSOS. VISTA REGIMENTAL  

O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de uniformizar os prazos para a devolução dos 
pedidos de vista nos processos jurisdicionais e administrativos no âmbito do Poder Judiciário, 
editou a Resolução CNJ nº 202, de 28 de outubro de 2015. No particular, o Regimento Interno 
do Tribunal Regional da 23ª Região encontra-se em conformidade com o estabelecido na 
Resolução do CNJ. Ademais, verificou-se que o TRT23 realiza o controle dos processos sob vista 
regimental. 

15.4.9. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RELATÓRIOS GERENCIAIS  

As informações fornecidas neste subitem foram examinadas em conjunto com o item 
15.4 SISTEMAS ELETRÔNICOS.  

15.4.10. ATENDIMENTO DE ADVOGADOS  

No TRT23, o atendimento de advogados é realizado pelos próprios Desembargadores e 
pelos assessores, sem prejuízo do atendimento do magistrado, a critério do advogado. 

15.4.11. INCLUSÃO EM PAUTA  

Conforme consta da resposta ao questionário enviado pela Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, os processos dos gabinetes de Desembargadores são incluídos em 
pauta pelas Secretarias de Turma e do Tribunal Pleno, observando-se a ordem 
cronológica de distribuição, as tramitações prioritárias e o prazo regimental. Verificou-
se pelas informações prestadas que, após a revisão dos votos pelos respectivos 
Desembargadores, eles são armazenados no PJe e o processo é remetido às 
Secretarias de Turma para inclusão em pauta. Assim que o processo é incluído em 
pauta, os votos são disponibilizados aos demais integrantes dos órgãos julgadores.  

15.4.12. PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS  

O TRT23 informou que as publicações de acórdãos são feitas pela Secretaria do 
Tribunal Pleno no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT). Apurou-se que 
apenas os gabinetes das Desembargadoras Maria Beatriz Theodoro Gomes e Eliney 
Bezerra Veloso não realizam o controle dos processos com atos pendentes de 
publicação. 

15.4.13. AÇÕES CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ORIGINÁRIAS. TRAMITAÇÃO  

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, a maioria dos gabinetes de Desembargadores informou que as ações civis 
públicas e as ações originárias, em regra, seguem a tramitação comum às demais 
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ações. Apenas o gabinete do Juiz Convocado Wanderley Piano da Silva (face 
aposentadoria do Desembargador Bruno Luiz Weiler Siqueira) informou que as ações 
civis públicas e as ações coletivas recebem tratamento especial. Apurou-se que há a 
possibilidade de inclusão de alerta no sistema PJe para tais ações, contudo esse 
recurso não é utilizado por todos os gabinetes. Ademais, verificou-se que apenas o 
gabinete do Desembargador João Carlos Ribeiro de Souza realiza o controle do 
quantitativo de julgamento dessas ações.  

15.4.14. SUSPEIÇÃO, IMPEDIMENTO E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

No que concerne ao quantitativo de processos nos quais os magistrados averbaram 
suspeição, impedimento ou que declinaram da competência, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 23ª Região informou o quantitativo de recursos/ações nos últimos 12 
meses, a saber: (a) Desembargador Roberto Benatar - informou que não houve 
declaração de impedimento ou suspeição; (b) Desembargador João Carlos Ribeiro de 
Souza - informou que foram 15 (quinze) processos; (c) Tarcísio Régis Valente - 
informou que foram 5 (cinco) processos; (d) Desembargadora Maria Beatriz Theodoro 
Gomes - informou que foram 36 (trinta e seis) processos; (e) Desembargadora Eliney 
Bezerra Veloso - informou que foram 38 (trinta e oito) processos; (f) Juiz Convocado 
Wanderley Piano da Silva (face aposentadoria do Desembargador Bruno Luiz Weiler 
Siqueira) – informou que foram 38 (trinta e oito) processos. 

15.4.15. PROCESSO/RECURSO JULGADO. AGUARDA ELABORAÇÃO DE 
VOTO/LAVRATURA DE ACÓRDÃO 

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho e considerando o período da apuração dos dados (situação em 31/08/2020), 
os gabinetes do Desembargador Tarcísio Régis Valente, da Desembargadora Eliney 
Bezerra Veloso e do Juiz Convocado Wanderley Piano da Silva (face aposentadoria do 
Desembargador Bruno Luiz Weiler Siqueira) informaram que possuíam processos ou 
recursos julgados que aguardavam a lavratura de acórdão. Durante a semana da 
correição ordinária, verificou-se que muitos desses processos não tiveram os acórdãos 
assinados, uma vez que estavam na contadoria aguardando os devidos cálculos. 

 

15.5. SITUAÇÃO DO ACERVO (fonte: TRT23) 
No que diz respeito à situação do acervo nos Gabinetes dos Desembargadores, os 
dados fornecidos foram utilizados para subsidiar as análises do item 15.4 
METODOLOGIA DE TRABALHO. 

Ademais, em consulta aos dados relativos ao indicador de desempenho (taxa de 
congestionamento líquida por Desembargador), extraído da página Justiça em 
Números do site do CNJ, apurou-se que, no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
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Região, os três gabinetes de Desembargadores que apresentam os menores índices de 
taxa de congestionamento, em 2020, são: Gabinete do Desembargador Tarcísio Régis 
Valente (23,70%); Gabinete do Juiz Convocado Wanderley Piano da Silva (face 
aposentadoria do Desembargador Bruno Luiz Weiler Siqueira) (25,60%) e Gabinete da 
Desembargadora Maria Beatriz Theodoro Gomes (39,90%). Enquanto os três 
Desembargadores com maiores índices de taxa de congestionamento no TRT23 são: 
Gabinete do Desembargador João Carlos Ribeiro de Souza (45,30%); Gabinete do 
Desembargador Roberto Benatar (54,6%) e Gabinete da Desembargadora Eliney 
Bezerra Veloso (63,6%).  

 

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT23) 
No tocante aos plantões judiciários no segundo grau de jurisdição, o TRT23 informou 
os Desembargadores daquela Corte designados para plantões judiciários nos anos de 
2018, 2019 e 2020 (até 31 de agosto), o total de plantões que participaram, como 
também o quantitativo de medidas liminares deferidas durante os plantões, a saber: 

PLANTÕES 

Desembargador 

2018 2019 2020 

Total de 
plantões 

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas 

Total de 
plantões 

Quantitativ
o de 

medidas 
liminares 
deferidas 

Total de 
plantõe

s 

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas 

Roberto Benatar 6 0 7 1 6 0 

João Carlos 
Ribeiro de Souza 7 0 7 0 4 0 

Tarcísio Régis 
Valente 8 0 7 0 5 0 
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Maria Beatriz 
Theodoro Gomes 6 1 8 0 6 1 

Eliney Bezerra 
Veloso 2 6 2 3 4 2 

Juiz Convocado 
Wanderley Piano 
da Silva (face 
aposentadoria do 
Desembargador 
Bruno Luiz 
Weiler Siqueira) 

5 1 0 2 4 0 

Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é 
praticamente a mesma em todos os gabinetes de Desembargadores do TRT23. Em 
linhas gerais, a assessoria do Desembargador plantonista prepara o relatório e a 
minuta da decisão, sob supervisão do magistrado, o qual, após detida análise e da 
realização dos ajustes necessários, assina o documento. Em seguida, a assessoria dá 
prosseguimento aos expedientes necessários ao cumprimento da decisão e o feito é 
encaminhado ao gabinete do Desembargador Relator. 

 

15.7. TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS (fonte: TRT23) 
O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de melhorar a administração da justiça 
e a prestação jurisdicional, editou a Resolução CNJ nº 46, de 18 de dezembro de 2007, 
criando as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário. Por meio das Tabelas 
Processuais Unificadas, de uso obrigatório por todos os segmentos do Poder Judiciário 
brasileiro, o CNJ uniformizou a terminologia de classes, assuntos e movimentação 
processual. De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos 
Desembargadores do TRT23, verifica-se que todos analisam e corrigem eventuais 
inconsistências dos dados do cadastro de classes processuais e assuntos. 

Apurou-se também que praticamente todos utilizam as informações relativas às 
classes processuais e assuntos para fins de gestão e organização da unidade. Contudo, 
apenas 1 (um) gabinete utiliza essas informações para fins estatísticos. 
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16.  QUESTIONÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS 
(fonte: TRT23) 
16.1. PESSOAL 
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região forneceu todas as 
relações e os resumos solicitados neste item, bem como as cópias das legislações. 
Essas informações e dados subsidiaram, ainda, as análises realizadas nos itens 1, 9 e 15 
do questionário e constam dos autos do processo PjeCor nº 35-41.2020.2.00.0500.  

16.1.1. MILITARES À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, verificou-se, com base nas informações encaminhadas, que o TRT23 conta 
com 20 (vinte) policiais militares à sua disposição. 

Apurou-se que a prestação de serviços de segurança, por policiais militares, nas 
dependências do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região foi objeto de análise 
pela área de Auditoria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho por meio do 
processo CSJT-A-251-32.2019.5.90.0000. O Plenário do CSJT, em 22/11/2019, 
homologou o Relatório Final de Auditoria, determinando ao Tribunal Regional da 23ª 
Região que adotasse as medidas necessárias para atendimento das recomendações 
constantes do aludido relatório. 

Assim sendo, o cumprimento do Acórdão CSJT-A-251-32.2019.5.90.0000 está sendo 
monitorado pelo CSJT por meio do processo CSJT-MON-1752-84.2020.5.90.0000.  

16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO 

No Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região há, atualmente, 7 (sete) empresas que 
prestam serviços terceirizados e um total de 80 (oitenta) funcionários terceirizados, 6 
porteiros, 1 secretária executiva, 2 auxiliar administrativo, 2 recepcionistas, 1 pedreiro, 
1 pintor, 2 eletricista, 1 oficial de serviços gerais, 1 encanador, 1 jardineiro, 2 auxiliar 
de jardinagem, 4 auxiliares de manutenção, 37 na área de serviços gerais, 2 auxiliares 
de serviços gerais, 6 técnicos de suporte, 5 produtores de multimídia e 6 vigilantes.  

16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS 

No tocante à indenização de férias, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região 
informa que os seguintes magistrados receberam indenização de férias nos dois 
últimos anos: Edson Bueno de Souza (150 dias), no valor de R$ 251.601,16; Roseli 
Daraia Moses (30 dias), no valor de R$ 33.326,65; Paulo Roberto Brescovici (150 dias), 
no valor de R$ 196.707,73 e Lamartino França de Oliveira (60 dias), no valor de R$ 
149.729,38. 
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16.2. CONTRATOS 
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região encaminhou a relação dos 
contratos firmados nos anos de 2018, 2019 e 2020. 

No tocante à fiscalização dos contratos administrativos celebrados com empresas 
prestadoras de serviços, o Tribunal Regional informa que, após assinatura do contrato, 
são designados, por meio de Portaria, os gestores e fiscais. 

Informa o TRT23 que há um acompanhamento mensal da prestação dos serviços pelos 
fiscais técnicos (avaliação da qualidade, acompanhamento da frequência e substituição 
de colaboradores, realização de reuniões e alinhamento das atividades com o 
preposto, acompanhamento do uso de Equipamentos de Proteção Individuais, 
acompanhamento dos prazos de execução e entrega dos materiais, dentre outros). 
Ademais, os fiscais técnicos realizam a conferência das notas fiscais, realizam glosas 
decorrentes de descumprimento contratual, bem como atestam o serviço. 

Os fiscais administrativos ficam responsáveis pela fiscalização mensal do cumprimento 
das obrigações trabalhistas e sociais e retenção de valores no sistema de conta 
vinculada. Ademais, realizam cálculo de multas, em caso de descumprimento 
contratual. 

Por fim, o gestor do contrato é o responsável por atestar a nota fiscal para 
encaminhamento para pagamento à contratada.  

Com base nas informações fornecidas, constata-se que os contratos com maiores 
valores têm como objeto a contratação de serviços de terceirização (serviço de 
condução de veículos, vigilância armada e serviço de limpeza, conservação e 
jardinagem), tecnologia da informação (aquisição de equipamentos de informática e 
microcomputadores) e a construção do fórum trabalhista de Lucas do Rio Verde. 
Verifica-se que as contratações foram realizadas por meio de processo licitatório, na 
modalidade Pregão Eletrônico, que é utilizada para contratar bens e serviços, 
independentemente do valor estimado, e na modalidade concorrência, para obra de 
engenharia. 

A Lei nº 8666/1993 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Já o Pregão foi instituído pela Lei nº 10.520/2002 e 
regulamentado na forma de Pregão Eletrônico pelo decreto 5.450/2005. Assim, essas 
contratações devem seguir as regras estabelecidas pelas aludidas normas, estando 
sujeitas aos controles internos e externos do próprio procedimento licitatório.  

16.2.1. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  
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No tocante aos convênios e acordos de cooperação firmados com instituições 
bancárias, o TRT23 informou os seguintes: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso, Banco 
de Brasília, Banco Safra, Financeira Alfa, Banco Bradesco.  

16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 

O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região informou que não possui contratos de 
locação de imóveis. 

16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL 

Com base nas informações encaminhadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região, verifica-se que o Tribunal possui 11 (onze) termos de cessão de uso de espaço 
físico: (a) Banco do Brasil; (b) Caixa Econômica Federal; (c) Banco Bradesco; (d) Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso – 4ª Subseção de Diamantino; (e) 
OAB Seccional Mato Grosso; (f) Associação dos Servidores do Poder Judiciário Federal 
e do Ministério Público da União no Estado de Mato Grosso; (g) AMATRA; (h) 
Restaurante e lanchonete; (i) Fundo Complementar da Assistência à Saúde; (j) Centro 
Universitário – UNIVAG; (k) Universidade de Cuiabá. 

16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL 

Por fim, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região encaminhou o 
plano plurianual de obras. Sobre essa temática, o Conselho Nacional de Justiça editou 
a Resolução nº 114, de 20 de abril de 2010, que dispõe sobre o planejamento, a 
execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário e, nessa esteira, o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho disciplinou a matéria no âmbito da Justiça do Trabalho 
de 1º e 2º graus com a publicação da Resolução CSJT nº 70 de 24/09/2010. 

Registra-se que as temáticas descritas neste item são regularmente acompanhadas e 
monitoradas pela área de Auditoria do CSJT. 

 

16.3. INFORMAÇÕES REFERENTES AO FUNDO ESPECIAL DO PODER 
JUDICIÁRIO E À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região forneceu os 
relatórios solicitados. Essas informações e dados constam dos autos do processo 
PjeCor nº 35-41.2020.2.00.0500. 
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16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS 
E RENDA 
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região forneceu os 
relatórios solicitados. Essas informações e dados constam dos autos do processo 
PjeCor nº 35-41.2020.2.00.0500.  

 

16.5. INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS AUDITORIAS INTERNAS E 
EXTERNAS 
O Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região forneceu todos os relatórios solicitados 
neste item, bem como as cópias dos normativos e dos planos de auditoria. Essas 
informações constam dos autos do processo PjeCor nº 35-41.2020.2.00.0500.  

 

16.6. INFORMAÇÕES GERAIS 
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região forneceu as 
informações solicitadas, as quais subsidiaram as análises realizadas nos itens 1, 2 e 9 e 
15 do questionário. Essas informações e dados constam dos autos do processo PjeCor 
nº 35-41.2020.2.00.0500.  
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II - CONCLUSÕES 
 

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 
1.1. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO 
CSJT Nº 225/2018  
No tocante à elaboração da escala de plantão, constatou-se que o Tribunal Regional, 
apesar de observar o rodízio, não adota o critério do livre sorteio, pois, no segundo 
grau de jurisdição, prevalece a regra da antiguidade do desembargador — do mais 
moderno para o mais antigo — enquanto que, no primeiro grau, a escala é organizada 
mediante consulta prévia aos juízes. 

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral ambos os critérios não são os desejáveis. 
No primeiro grau jurisdição, porque pressupõe a realização de consulta prévia aos 
magistrados, prática que poderá inviabilizar a elaboração da própria escala de plantão, 
uma vez que depende da disponibilidade dos juízes. Quanto ao segundo grau de 
jurisdição, apesar da existência de um critério objetivo — a antiguidade do 
desembargador — porque permite às partes conhecerem com bastante antecedência 
os períodos de plantão de cada desembargador, facilitando a escolha daquele que 
apreciará o pedido, ainda que em caráter liminar. 

 

1.2. SERVIDORES REQUISITADOS 
Apurou-se que 39 servidores requisitados prestam serviços no TRT23, dos quais 24 
estão lotados em Varas do Trabalho. Nenhum servidor requisitado pertence  ao Poder 
Judiciário Federal.  

Constatou-se, ademais, que o total de servidores requisitados corresponde a 4,8% da 
força de trabalho do Tribunal, que é composta por 815 servidores. 

Nesse aspecto, destaca o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal Regional atende ao 
disposto no caput do art. 3º da Resolução CSJT nº 63/2010, que limita o total de 
servidores requisitados, não pertencentes às carreiras judiciárias federais, a 10% da 
força de trabalho do Tribunal. 
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1.3.  LOTAÇÃO NA ÁREA MEIO (APOIO ADMINISTRATIVO) E NA ÁREA 
FIM (APOIO JUDICIÁRIO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010  
Na área fim (apoio judiciário) estão lotados 599 servidores, ou seja, 73,5% da força de 
trabalho do Tribunal. Na área meio (apoio administrativo), por sua vez, estão lotados 
216 servidores, o que corresponde a 26,5% da força de trabalho, perfazendo 815 
servidores em atividade no Tribunal. 

Registra o Ministro Corregedor-Geral que, no particular, o TRT23 observa o disposto no 
art. 14 da Resolução CSJT n. 63/2010, que limita o quantitativo de servidores 
vinculados às unidades de apoio administrativo (área meio) a 30% do total de 
servidores em efetividade. 

 

1.4.  CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS  
O TRT23 dispõe de 87 cargos em comissão e 423 funções comissionadas, totalizando 
510 cargos/funções comissionadas, que estão distribuídos entre as Varas do Trabalho, 
Fóruns e o Tribunal Regional do Trabalho. 

Tal quantitativo equivale a 61% do total de cargos efetivos do Tribunal (837 cargos 
efetivos), estando em consonância com o disposto no art. 2º da Resolução CSJT nº 
63/2010, com a redação dada pela Resolução nº 83/2011, que limita o total de cargos 
e funções comissionadas a 70% dos cargos efetivos do Tribunal . 

 

1.5.  LOTAÇÃO NAS VARAS DO TRABALHO  
O TRT23 informou a existência de 337 servidores lotados nas Varas do Trabalho, 
quantitativo que se revela inferior ao montante fixado no Anexo III da Resolução CSJT 
n. 63/2010, que prevê lotação mínima de 342 servidores, excluídos os Oficiais de 
Justiça Avaliadores. 

Pondera o Ministro Corregedor-Geral, no entanto, que a diferença encontrada é muito 
pequena (5 servidores), podendo ser atribuída à movimentação natural de servidores 
entre o 1º e 2º graus de jurisdição. 

Assim, no particular, entende que a diferença encontrada não compromete a diretriz 
fixada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho na Resolução CSJT nº 63/2010. 
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1.6.  SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
MANDADOS. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 
O TRT23 informou que, atualmente, dispõe de 52 cargos de Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador. 

Pontua o Ministro Corregedor-Geral que o quadro de pessoal do TRT da 23ª Região 
deveria contar com 94 cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade 
Oficial de Justiça Avaliador, de acordo com os critérios definidos no art. 7º da 
Resolução CSJT nº 63/2010. 

Salienta, todavia, que, em decorrência do atual quadro de desequilíbrio das contas 
públicas, não considera oportuno o encaminhamento de projeto de lei prevendo a 
ampliação do quadro de pessoal do Tribunal Regional. 

 

1.7. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 151/2015 E RESOLUÇÃO CNJ 
N.º 227/2016 COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 
298/2019 
O Tribunal Regional, por meio da Resolução Administrativa nº 200/2014, fixou que a 
Secretaria de Contadoria poderá contar com servidores em teletrabalho até o limite de 
70% da respectiva lotação. 

Apurou-se que estão lotados na Secretaria da Contadoria 39 servidores, dos quais 21 
prestam serviços em regime de teletrabalho, ou seja, 54% da lotação dessa unidade. 

Sucede que o limite máximo de servidores em teletrabalho, previsto no art. 5º, § 6º, da 
Resolução CSJT n. 151/2015, não poderá exceder a 50% da lotação da unidade. 

Assim, assevera o Ministro Corregedor-Geral que a Resolução Administrativa nº 
200/2014 deve se adequar ao disposto no art. 5º, § 6º, da Resolução CSJT n. 151/2015, 
no que concerne ao limite máximo de servidores em teletrabalho. 

 

1.8. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU 
CIENTÍFICOS (CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016  
Constata o Ministro Corregedor-Geral que a Resolução Administrativa do TRT23 n. 
208/2016 não se alinha integralmente às diretrizes fixadas no art. 9º da Resolução CNJ 
nº 233/2016, na medida em que não estabelece a obrigatoriedade de nomeação dos 
peritos entre os cadastrados tampouco a observância do critério equitativo (rodízio). 

Realça, ademais, que, embora o então Corregedor-Geral, Ministro Lelio Bentes Corrêa, 
já tenha feito idêntica observação em correição ordinária anterior, o Tribunal Regional, 
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no particular, não adequou a Resolução Administrativa n. 208/2016 ao art. 9º da 
Resolução CNJ n. 233/2016. 

Assim, confia em que o Tribunal Regional adotará providências no sentido de rever a 
referida resolução administrativa. 

 

1.9.  NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 
Apurou-se que o TRT23 não criou o Núcleo de Inteligência previsto na Resolução CNJ n. 
291/2019. 

Pondera o Ministro Corregedor-Geral que a Resolução CNJ nº 291/2019 vigora há 14 
meses, tempo suficiente para a realização de estudos e criação do Núcleo de 
Inteligência. 

Nesse cenário, exorta a Presidência do Tribunal a adotar providências no sentido da 
criação dessa unidade administrativa, com a brevidade possível. 

 

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – 
E-GESTÃO 
2.1. LANÇAMENTO DE DADOS NO  SISTEMA E-GESTÃO 
Em relação ao lançamento de dados no Sistema e-Gestão, durante a correição 
ordinária foram identificadas algumas inconsistências nos relatórios apresentados, 
destacando-se a quantidade de processos há mais de 90 dias com Magistrado e o 
lançamento equivocado de valores de arrecadação no primeiro grau de jurisdição. 
Registra-se que, no tocante a tais inconsistências, o Tribunal Regional informou que já 
foram sanadas. 

 

2.2. SISTEMAS SATÉLITES RECOMENDADOS PELO CSJT 
No que tange aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT, observou-se que há módulos ainda não implantados pelo 
Tribunal Regional, entre os quais os módulos de Certidões; de Pesquisa Textual (em 
fase de estudo para verificar viabilidade de habilitação); e o SisconDJ (em processo de 
implantação junto ao BB). Foi verificado, também, que o módulo eREC, apesar de 
instalado, não está sendo utilizado. 
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3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020) 
O Tribunal Regional apresentou bom desempenho no cumprimento das metas no ano 
de 2020. Os dados analisados apontam que até o mês de agosto, o Tribunal Regional 
deixou de cumprir apenas as metas relacionadas ao Índice de Execução (IE) e ao Índice 
de Processos Julgados (IPJ). Neste caso, registra-se a necessidade de atenção ao 
quantitativo de processos julgados. Em relação ao Índice de Execução (IE), apurou-se 
aumento na quantidade de execuções baixadas quando comparada com 2019. No 
entanto, mostra-se necessário alavancar os esforços a fim de cumprir a meta aprovada 
para 2020, considerando o disposto na Recomendação nº 5/GCGJT, de 18 de março de 
2020. 

Ademais, o Tribunal Regional apresenta bons resultados, principalmente no que se 
refere ao Índice de Ações Coletivas de 1o grau e Índice de Conciliação, metas que não 
tinham sido cumpridas em 2018 e 2019. A elevação do desempenho é consequência 
do monitoramento, das ações e iniciativas adotadas, tais como: realização das 
Reuniões de Análise da Estratégia; acompanhamento dos resultados durante as 
Correições Regionais Ordinárias; acompanhamento do julgamento das ações coletivas; 
capacitação e sensibilização em conciliação; atuação da Corregedoria e da Presidência 
para cumprimentos das metas. 

 

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES 
PAGOS AOS RECLAMANTES 
4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO 
4.1.1. LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E RESÍDUO 

A taxa de produtividade na liquidação verificada em 2018 foi de 49,7%; em 2019, de 
43,9%; e, em 2020 (até 31/8), de 46,1%. 

Em relação às liquidações iniciadas, o Tribunal Regional, em cotejo com a média dos 
Tribunais de pequeno porte, em 2018 e 2019, iniciou menos liquidações. Porém, em 
2020,  iniciou mais liquidações.  

No tocante à liquidações encerradas, em 2018, 2019 e 2020 (até 31/8) encerrou 
menos liquidações em comparação com os Tribunais de idêntico porte.  

Relativamente ao resíduo de sentenças pendentes de liquidação, nos três períodos 
analisados, o total apurado revelou-se significativamente menor em relação ao resíduo 
dos tribunais de mesmo porte. No entanto, apesar de o TRT23 exibir resultados 
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melhores que os dos Tribunais congêneres, o Ministro Corregedor-Geral destaca, com 
preocupação, o aumento expressivo do resíduo de sentenças que aguardam liquidação 
nos dois últimos anos.  

Diante desse cenário, o Ministro Corregedor-Geral exorta o Corregedor Regional a 
estimular os juízes de primeiro grau a intensificarem os esforços nessa fase do 
processo. 

4.1.2. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 

Nos anos de 2018, 2019 e 2020 (até 31/8), apurou-se que o prazo médio na fase de 
liquidação foi bem menor que a média do país e dos tribunais de pequeno porte. 

Destaca-se o resultado positivo alcançado em 2019, relativo ao prazo médio entre o 
início e o encerramento da liquidação, quando o Tribunal Regional registrou o quinto 
menor prazo médio do País. 

4.1.3. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS 

Quanto ao percentual de sentenças líquidas proferidas, o Tribunal Regional exibiu, nos 
três anos avaliados,  taxas médias muito acima da média dos Tribunais de Pequeno 
Porte e da média no País.  

Em termos percentuais, do total de sentenças líquidas proferidas em 2018, 49,9% 
foram sentenças líquidas; em 2019, 59,7%; e, em 2020 (até 31/8), 70,4%. 

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, a sentença líquida produz notáveis 
vantagens: incremento da conciliação, redução do total de embargos de declaração e 
de recursos ordinários, além da diminuição do número de processos em fase de 
execução. Assim, no particular, o Ministro Corregedor-Geral congratula-se com os 
juízes de primeiro grau pelo resultado positivo alcançado. 

 

4.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA 
4.2.1. EXECUÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E RESÍDUO 

A taxa de produtividade verificada na execução, em 2018, foi de 101,6%; em 2019, de 
111,6%;  e, em 2020 (até 31/8), de 116,7%. 

Em 2018 e 2019, o Tribunal Regional, em comparação com os tribunais de pequeno 
porte, iniciou e encerrou menos execuções, porém, em 2020, iniciou e encerrou mais 
execuções. 
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No tocante ao resíduo na fase de execução, nos três períodos analisados, o total 
apurado revelou-se significativamente maior em cotejo com os tribunais de mesmo 
porte. 

Com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, em 2018 e 
2019, o Tribunal Regional apresentou prazo bem menor que a média nacional e a 
média dos Tribunais congêneres, no entanto, em 2020 (até agosto) a média aumentou 
significativamente. 

À vista de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral conclama o Corregedor 
Regional a incentivar continuamente os juízes de primeiro grau a privilegiarem a fase 
de execução, de modo a se alcançar o desejável aumento das execuções encerradas. 

 

5. CONCILIAÇÃO 
O Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação líquida superior à média dos 
Tribunais de pequeno porte nos três períodos, ficando abaixo da média do país em 
2018 e 2019 e acima dela em 2020 (até 31 de agosto). Percebe-se um incentivo 
contínuo à via conciliatória no âmbito do TRT da 23ª Região, que culminou com a 
superação da média nacional no corrente ano, fato ensejador de elogios por parte do 
Ministro Corregedor-Geral. 

Quanto aos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, estão 
instalados e atuantes na sede do Tribunal, sendo o CEJUSC de 1º grau de Cuiabá/MT 
(com jurisdição em todo o estado do Mato Grosso) e o CEJUSC de 2º grau. O Ministro 
Corregedor-Geral anota como positiva a implantação dos CEJUSCs e o fato de a 
magistrada coordenadora do CEJUSC de 1º grau exercer com exclusividade essa 
função.  

Em relação à possibilidade de expandir a atuação dos CEJUSCs, o TRT23 informa que 
não há disponibilidade de servidores para abertura de CEJUSCs no interior. Aduz que, 
para contornar tal dificuldade, as Varas do Trabalho do interior fazem pautas 
específicas de conciliação.  

O Ministro Corregedor-Geral compreende que o cenário de crise impacta o quadro de 
pessoal, dificultando a remoção de servidores para que se criem novos CEJUSCs, mas 
ressalta que a atuação desse órgão é extremamente relevante para difundir a política 
conciliatória no âmbito do Tribunal Regional. É nesse sentido que se recomenda o 
emprego de esforços para interiorizar a atuação dos citados centros, ainda que por 
meio de itinerâncias enquanto não há disponibilidade de servidores para a criação de 
novos CEJUSCS. 
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6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO 
6.1. ORGANIZAÇÃO 
Verificou-se que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial – NPP foi instituído por meio da 
Resolução Administrativa nº 238/2011, posteriormente alterada pela Resolução 
Administrativa 008/2020, atualmente vigente.  

As atribuições do NPP, estabelecidas no art. 5º, incisos I a XII, da Resolução 
Administrativa nº 008/2020, estão em consonância com o previsto na Resolução CSJT 
N.º 138/2014. Constatou-se que foram estabelecidos critérios para a escolha do 
magistrado para atuar permanentemente no NPP, conforme disposto no art. 3º da RA 
nº 008/2020, além da rotatividade periódica do juiz coordenador, de 2 (dois) anos, nos 
termos do art. 3º, §2º, da Resolução Administrativa nº 008/2020, permitida a 
recondução pelo prazo de mais 2 (dois) anos. Registra-se que a disposição de mandato 
de 2 (dois) anos para o juiz coordenador do NPP vai ao encontro das disposições da 
Resolução CSJT GP n.º 138/2014. 

Segundo informações prestadas pelo Tribunal, foi expedido Memorando Circular 
dando ciência aos Juízes e Servidores sobre o Manual de Convênios Judiciais e 
Ferramentas Eletrônicas. Além disso, a Corregedoria Regional, por ocasião das 
Correições Ordinárias, incentiva o uso das ferramentas de pesquisa. 

Ressalta o Ministro Corregedor-Geral que a intensa utilização dessas importantes 
ferramentas tecnológicas pode emprestar excelente contributo à efetividade do 
processo trabalhista, mormente na fase de execução. Assim, confia que o Tribunal 
Regional envide esforços para a capacitação de magistrados e servidores para o uso 
eficaz das ferramentas eletrônicas de apoio à execução. 

 

6.2. REUNIÃO DE EXECUÇÕES 
A centralização de execuções do Tribunal Regional se encontra prevista na Resolução 
Administrativa nº 008/2020, aprovada em 24/01/2020.  

Nos termos do art. 4º da RA nº 008/2020, o Procedimento Especial de Reunião de 
Execuções é constituído com a finalidade de atender pedido de instauração do Plano 
Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT), por meio do qual se dará a centralização, 
arrecadação e distribuição de valores devidos por um mesmo Executado, e pelo 
Regime Especial de Execução Forçada (REEF), direcionado à expropriação do 
patrimônio dos devedores em favor de um grupo de credores. A reunião de execuções 
em relação ao mesmo devedor, nos termos previstos na Resolução, deve ser 
processada na SAAJ. 
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Foi informado pelo Tribunal Regional que, atualmente, não existem processos 
tramitando por meio de instauração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista 
(PEPT) ou pelo Regime Especial de Execução Forçada (REEF). 

 

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL 
7.1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PELO TRIBUNAL 
REGIONAL 
7.1.1. Recursos de Revista pendentes de juízo de admissibilidade 

Conquanto tenha havido um acréscimo de 17,5% nos recursos de revista pendentes de 
juízo de admissibilidade no ano de 2019, o Tribunal Regional, no ano de 2020 (até 31 
de agosto), logrou reduzir esse resíduo, passando a contar apenas com 320 recursos de 
revista pendentes de admissibilidade (incluído suspensos e sobrestados), a configurar 
o Tribunal Regional com o 3º menor resíduo do País. 

Diante desse cenário, o Ministro Corregedor-Geral congratula o Tribunal Regional pelo 
reduzido número de recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade e por 
ser o Tribunal Regional com o 3º menor resíduo do País.  

7.1.2. Prazo Médio de admissibilidade do Recurso de Revista 

Quanto aos prazos médios para a admissibilidade do recurso de revista, o Tribunal 
Regional, no ano de 2019, registrou o prazo médio de 35 dias, contado da chegada do 
processo no órgão competente até a prolação da decisão da admissibilidade; e de 25 
dias, da conclusão até a admissibilidade dos recursos de revista, correspondendo ao 
10º maior prazo médio no País.   

No ano de 2020 (até 31 de agosto), embora os prazos médios tenham se mantido bem 
abaixo da média nacional, verifica-se que houve um pequeno aumento, isso porque o 
prazo médio contado da chegada do processo no órgão competente até a prolação da 
decisão de admissibilidade recursal passou a ser de 37 dias e o da conclusão até a 
prolação da decisão de admissibilidade, de 29 dias.   

À vista disso, confia o Ministro Corregedor-Geral em que o Tribunal Regional consiga 
administrar, em patamares reduzidos, os prazos médios de admissibilidade do recurso 
de revista, em total sintonia com os princípios da celeridade processual e da duração 
razoável do processo. 

7.1.3. Análise qualitativa do juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista 

Quanto à análise qualitativa do juízo de admissibilidade dos recursos de revista, a 
constatação da baixa taxa de admissibilidade de Recursos de Revista (8,6%), associada 
à reduzida taxa de reforma dos Agravos de Instrumento pelo TST (6,7%) no ano de 
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2019, permite inferir o ajustado rigor nos critérios adotados no juízo de 
admissibilidade recursal. Corrobora essa conclusão a elevada taxa de reforma de 
Recursos de Revista pelo TST, de 72%, superior à média nacional (66,1%), a evidenciar 
que os recursos admitidos efetivamente têm condições processuais de conhecimento 
pela Corte Superior.  

Oportuno registrar que os dados de 2020 não alteram referidas conclusões, na medida 
em que mantidas a baixa taxa de admissibilidade de Recurso de Revista (8,7%),  a baixa 
taxa de reforma dos Agravos de Instrumento julgados pelo TST (7,1%), bem como uma 
taxa de reforma de Recursos de Revista pelo TST (50,2%) próxima à média nacional 
(51%). 

Diante de tais constatações, o Ministro Corregedor-Geral parabeniza a Assessoria de 
Recursos de Revista, vinculada à Presidência do Tribunal Regional, pela metodologia de 
trabalho adotada.    

 

7.2. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES E BANCO DE 
DADOS 
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) do Tribunal Regional, no que diz 
respeito à estrutura, quadro de servidores e atribuições, encontra-se em perfeita 
harmonia com o que determina a Resolução CNJ n.º 235/2016. 

Há uma Comissão Gestora que supervisiona o NUGEP, composta pelo Desembargador-
Presidente do Tribunal, Desembargador-Presidente da Primeira Turma e 
Desembargador-Presidente da Segunda Turma, cuja reunião se dá de forma semestral, 
nos moldes do § 9.º do art. 6.º da Resolução CNJ n.º 235/2016 (com redação dada pela 
Resolução CNJ n.º 286/2019). 

Ademais, o NUGEP conta com um Sistema de Gestão de Precedentes que disponibiliza 
banco de dados pesquisável no sítio eletrônico do Tribunal Regional, no qual o público 
em geral pode obter informação acerca dos Recursos Repetitivos, Repercussão Geral, 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Incidente de Resolução de Demanda 
Repetitiva, Incidente de Assunção de Competência e processos sobrestados.  

Durante o período de correição ordinária, em consulta ao banco de dados pesquisável 
no sítio eletrônico do Tribunal Regional, constata-se que há registros dos incidentes 
suscitados, solucionados e pendentes de julgamento. No entanto, o referido banco de 
dados não contempla todas as informações mínimas previstas nos Anexos da 
Resolução CNJ n.º 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ n.º 286/2019). 

Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral recomenda à Presidência do Tribunal 
Regional a adoção de medidas de adequação do seu banco de dados. 
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8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs) 
Com base nas apurações durante o período da correição ordinária, o Ministro 
Corregedor-Geral constatou que o TRT23 cumpre a Recomendação n.º 39/2012 do 
CNJ, visto que conta com um Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios.  

Entretanto, constatou que  o aludido juízo auxiliar está apenas remotamente vinculado 
à Presidência do TRT, que é o órgão responsável constitucionalmente pelo 
processamento e pagamento dos precatórios, porquanto a Seção de Precatórios, 
Praças, Leilões e Pagamento e Credenciamento de Peritos, vincula-se à Secretaria de 
Apoio à Atividade Jurisdicional - SAAJ.  

Outrossim, destaca o Ministro Corregedor-Geral o fato de que apenas uma servidora 
efetiva encontra-se lotada na Seção de Precatórios, situação que inspira atenção. 
Realça-se que o próprio Tribunal informou que nas férias desta única servidora o 
serviço afeto aos precatórios fica paralisado, situação que pode ser agravada ainda 
mais em eventuais afastamentos involuntários.  

No que diz respeito à adaptação do Tribunal Regional às disposições da Resolução CNJ 
nº 303/2019, a adoção do sistema GPrec em 16/03/2020 é a mais concreta delas. De 
fato a adoção do sistema em comento tem o condão de imprimir uniformização dos 
procedimentos relacionados aos precatórios e RPVs. Contudo, há que se ponderar que 
a utilização do sistema não pode prescindir de sua correta alimentação, de modo a 
extrair-se dele suas melhores características.  

Da mesma maneira, imperioso destacar que, embora o TRT23 ainda não tenha se 
deparado com situações em que necessária a expedição de precatório autônomo em 
relação aos honorários sucumbenciais, tampouco de ação plúrima em que a requisição 
do valor devido a cada litisconsorte deva levar em conta a situação particular de cada 
um deles, quando tais situações ocorrerem é vital sejam observados os ditames dos 
arts. 7°, §2°, e 8° da Resolução CNJ n° 303/2019.  

Com relação aos normativos internos do Tribunal, há necessidade de sua atualização 
em relação às disposições da Resolução CNJ nº 303/2019, a exemplo da Consolidação 
Normativa de Provimentos da Corregedoria Regional. 

Destaca-se que, segundo informado pelo Tribunal, o Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas - BNDT, não está sendo alimentado quanto aos entes públicos que 
apresentam precatórios vencidos. O fato de a maioria dos precatórios vencidos 
referirem-se a entes submetidos ao regime especial de pagamento, ou mesmo de que 
os entes que estão no regime geral propõem acordo, não elide a sua inclusão no 
referido cadastro enquanto perdurar sua situação de atraso, nos ditames da Resolução 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª Região 
3211/2021 - Quarta-feira, 28 de Abril de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 235



 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

236 

 

Administrativa TST nº 1470/11, de sorte que deve o Tribunal Regional adequar-se 
neste particular.  

No quesito transparência, apurou-se que a página do Tribunal na internet contém 
diversas informações relacionadas aos precatórios e RPVs. Entretanto, constatou o 
Ministro Corregedor-Geral a ausência das informações relacionadas aos aportes 
financeiros das entidades e entes devedores, lista de pagamentos superpreferenciais e 
saldo das contas especiais, as quais deveriam lá constar, a rigor do art. 82 da Resolução 
CNJ nº 303/2019.  

De outra parte, conquanto o TRT23 tenha informado que observa a vedação de 
veicular dados relativos à identificação do beneficiário e, de fato, o faça na lista de 
precatórios disponibilizada no link “Apresentação”, constatou-se que, em 25 de 
novembro de 2020, nos links “Precatórios” e “RPVs”, estavam disponíveis os números 
das reclamações trabalhistas a que se vinculam os precatórios e as requisições de 
pequeno valor. Assim, a mera consulta processual permite conhecer não só o titular do 
crédito como também seus dados pessoais. Desta feita, imperioso que o Tribunal 
Regional suprima do seu portal estas informações, resguardando, assim, a intimidade 
dos beneficiários assegurada pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, na maneira 
disciplinada pelo art. 12, §3º, da Resolução CNJ nº 303/2019.   

No tocante à informação do Tribunal de que não houve, até o presente momento, 
expedição de RPVs para a satisfação dos créditos superpreferenciais dos entes do 
regime comum, há que se ponderar o seguinte.  Superpreferencial “...é a parcela que 
integra o crédito de natureza alimentar, passível de fracionamento e adiantamento 
nos termos do art. 100, § 2°, da Constituição Federal, e art. 102, § 2º, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT” (art. 2º, III, da Resolução CNJ 
nº303/2019). 

Dentre os créditos de natureza alimentícia, referem-se aos débitos cujos titulares, 
originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou 
pessoas com deficiência. Seu pagamento prefere a todos os demais precatórios. No 
regime geral pode ser pago até o triplo do valor fixado em lei como obrigação de 
pequeno valor,  enquanto que no regime especial até o seu quíntuplo. Dada sua 
natureza especialíssima, admite-se o fracionamento do valor da execução para o seu 
pagamento. Logo, a sistemática para sua satisfação é especial e específica, o que 
também se verifica no regime de requisição especial através de RPVs no que toca ao 
regime comum - arts. 9º, §§ 1º a 6º da Resolução CNJ nº303/2019, onde 
indubitavelmente será satisfeito de maneira muito mais célere do que através da 
expedição de precatório.  
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Por tais razões, é fundamental a observância de expedição de RPVs para cobrança dos 
créditos superpreferenciais dos entes do regime comum quando preenchidos os 
requisitos regulamentares.  

Quanto à conciliação, medida salutar também no trato dos precatórios não adimplidos 
a seu tempo, o Ministro Corregedor-Geral observou com reservas as tratativas 
primeiro com o ente devedor e, após, com os credores. Registra que a prática 
conciliatória que prima pela realização de audiência conjunta das partes envolvidas 
deve ser privilegiada. 

No que toca à gestão dos precatórios do regime especial, a análise das informações 
prestadas pelo Tribunal Regional leva a duas conclusões. Primeiramente, apesar do 
quadro pandêmico vivenciado, é mister que o cronograma de reuniões do Comitê 
Gestor seja definido e retomado conjuntamente com o Tribunal de Justiça, ainda que 
de modo telepresencial, visto que houve apenas uma reunião no início do ano em 
curso. Ainda quanto ao regime especial, constatou-se não haver controle satisfatório 
do Tribunal Regional sobre os valores recebidos mensalmente pelo TJ com relação aos 
entes que figuram neste regime, sendo desejável que o TRT23 busque meios para ter 
informações próprias a esse respeito. 

Por derradeiro, o Ministro Corregedor-Geral pontua que os controles internos e as 
informações prestadas pelo TRT23 através do e-Gestão com relação aos dados 
estatísticos de precatórios e RPVs precisam ser prontamente aprimorados e 
restabelecidos. Além de o Regional não possuir controle efetivo sobre as RPVs 
estaduais e municipais, tampouco acerca das RPVs expedidas em face da EBCT, as 
informações prestadas apresentaram diferenças em relação aos dados obtidos pela 
Corregedoria-Geral junto ao Sistema e-Gestão, o que é agravado pela ausência de 
informação de dados ao e-Gestão quanto ao ano em curso.  

É vital que o Tribunal Regional atue para obter informações fidedignas sobre as RPVs 
expedidas pelas Varas do Trabalho, para impedir divergências nos dados estatísticos 
em geral, e também que as preste a tempo e modo, de maneira a não comprometer a 
gestão dos precatórios e RPVs. A existência de equívocos de lançamento, somada a 
transição para o sistema GPrec, demanda atenção e reclama capacitação dos usuários 
para a correta alimentação do novo sistema, a garantir a fidedignidade dos dados.  

Em suma, em relação à gestão dos Precatórios e RPVs, o Ministro Corregedor-Geral 
considera haver necessidade de o TRT23 envidar esforços para sanar as questões 
identificadas, de modo a não comprometer a sua gestão. 
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9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS 
9.1. MAGISTRADOS DE 1º GRAU COM RESIDÊNCIA FORA DA 
JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA CNJ Nº 37/2007 (fonte: 
TRT23) 
Constatou-se que a Resolução Administrativa nº 100/2013, editada pelo TRT23, que 
dispõe sobre a autorização para o magistrado residir fora da jurisdição, não estabelece 
critérios objetivos para a obtenção de tal autorização. 

Sucede que os critérios objetivos de autorização devem ser disciplinados pelos 
Tribunais Regionais, tendo em vista o disposto no art. 19 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de seguinte teor: “Os 
tribunais regionais do trabalho disciplinarão os critérios objetivos de autorização, em 
caráter excepcional, para que o juiz titular resida fora da sede da respectiva vara 
(Resolução n. 37/2007 do CNJ), contemplando os seguintes requisitos mínimos: I – 
cumprimento dos prazos legais; e II- regularidade no comparecimento à unidade 
jurisdicional, de forma compatível com o movimento processual da vara do trabalho, 
inclusive para atendimento de partes e advogados e realização de audiências.” 

Desse modo, espera o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal Regional adeque a 
Resolução Administrativa n. 100/2013 ao disposto no art. 19 da Consolidação dos 
Provimentos da CGJT.  

 

9.2. VITALICIAMENTO 
O processo de vitaliciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região é 
conduzido pelo Desembargador Corregedor Regional, a quem compete avaliar 
permanentemente os juízes vitaliciando com relação ao desempenho, à idoneidade 
moral e à adaptação ao exercício do cargo.  

O juiz vitaliciando durante os 18 primeiros meses de exercício é avaliado por meio de 
critérios qualitativos e quantitativos dispostos na Resolução Administrativa nº 
79/2014. Após esse período, o Desembargador Corregedor Regional e o 
Desembargador Diretor da Escola Judicial emitem os pareceres sobre o vitaliciando. Os 
membros da Comissão de Vitaliciamento, em conjunto, assinam despacho 
manifestando-se pela aprovação ou não do vitaliciamento e o processo é remetido ao 
Tribunal Pleno para deliberação.  

Diante do exposto, e considerando os processos de vitaliciamento analisados por 
amostragem, apurou-se que os procedimentos adotados para o vitaliciamento estão 
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em consonância com o disposto na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, de 19 de dezembro de 2019. 

 

 

10. ESCOLA JUDICIAL 
A Escola Judicial do TRT da 23ª Região tem entre suas finalidades a instituição e a 
promoção de cursos de formação inicial e continuada para magistrados e servidores do 
órgão. Periodicamente, esses atores são consultados sobre os temas de interesse para 
propiciar o engajamento nos cursos desenvolvidos. 

A partir dos dados fornecidos pelo Tribunal Regional, observa-se boa participação de 
magistrados e servidores nos diversos cursos que foram oferecidos pela Escola Judicial 
nos períodos analisados.  

Contudo, em atenção à meta 11/2013 e à Resolução 305/2019, ambas do Conselho 
Nacional de Justiça, registra-se, à guisa de encaminhamento a ENAMAT, a necessidade 
de maior oferta de cursos nas temáticas: processo judicial eletrônico, gestão 
estratégica, ética nas redes sociais e o uso de ferramentas eletrônicas, bem como 
fomento à participação de magistrados nos cursos relacionados aos temas citados. 

 

 

11. QUESTIONÁRIO POR GABINETE 
11.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução nº 63/2010, 
padronizou a estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho 
de primeiro e segundo graus. Conforme o disposto no Anexo I dessa norma, deverão 
estar lotados em cada um dos gabinetes de Desembargador do TRT23 entre 13 e 14 
servidores, uma vez que a média de processos recebidos por Desembargador, no 
triênio 2017-2019, foi de 1.671 processos.  

Verifica-se, contudo, que apenas um gabinete conta com 12 servidores, os demais 
possuem 13 servidores, estando, portanto, parcialmente dentro dos parâmetros 
fixados pela Resolução CSJT  nº 63/2010. 

No que se refere ao quantitativo de cargos e funções comissionadas, cada Gabinete 
deverá contar com 2 cargos em comissão (2 CJ-3) e 10 funções comissionadas, 
conforme estabelece o Anexo II da Resolução CSJT n.º 63/2010.  
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Verifica-se que todos os gabinetes de Desembargadores possuem, em sua estrutura 
formal, 2 (dois) cargos em comissão, sendo um CJ-1 e um CJ-3, e, portanto, atendem 
parcialmente ao estabelecido pela aludida norma. 

No tocante às funções comissionadas, verifica-se que todos os gabinetes de 
Desembargador utilizam funções comissionadas da Presidência do Tribunal Regional, 
perfazendo um total de 10 a 11 funções comissionadas em cada gabinete, atendendo 
parcialmente ao fixado pela Resolução. 

O Ministro Corregedor-Geral vê com restrições a inadequação aos parâmetros 
estabelecidos pela Resolução n.º 63/2010 do CSJT, na medida em que a referida 
Resolução só foi atendida parcialmente. 

Salienta, todavia, que diante do Quadro de Pessoal insuficiente e da notória restrição 
orçamentária, entende ser justificável no momento a situação encontrada. 

Por outro lado, a existência de 30 (trinta) servidores lotados em gabinetes de 
Desembargador, mas que ocupam funções comissionadas de outra unidade 
administrativa, não se afigura apropriado na concepção do Ministro Corregedor-Geral. 
Trata-se de procedimento que não se coaduna com a Resolução n.º 63/2010 do CSJT, 
na medida em que distorce os quantitativos de funções comissionadas definidos para 
cada unidade administrativa do Tribunal.  

 

11.2. SISTEMAS ELETRÔNICOS 
O Tribunal Regional adota o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema 
de processamento de informações e prática de atos processuais.  

Em levantamento realizado nos gabinetes dos Desembargadores daquela Corte, 
constatou-se que a maioria considera que o Sistema PJe atende satisfatoriamente a 
demanda quanto à presteza e celeridade. Verificou-se, também, que, apesar do 
reconhecimento de que o Sistema PJe possibilita a emissão de diversos relatórios 
gerenciais, os gabinetes dos Desembargadores, em linhas gerais, não estão satisfeitos 
com os relatórios disponibilizados, por considerá-los escassos ou insatisfatórios.  

Apurou-se, ainda, que, na avaliação dos gabinetes dos Desembargadores do TRT23, o 
Sistema Pje carece de um editor de texto mais eficiente e precisa ser aprimorado em 
seus mecanismos de controle de prazos e controle de liminares, além de ser necessário 
um melhor alinhamento com o sistema e-Gestão no que diz respeito a esses controles. 

No tocante a observação feita pelo TRT23 de que há necessidade de um melhor 
alinhamento entre os Sistemas Pje e e-Gestão, no tocante aos controles de prazos e de 
liminares, o Ministro Corregedor-Geral anota que dará ciência ao Coordenador do 
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Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão, a fim de que avalie a necessidade de 
introduzir melhorias no Sistema e-Gestão. 

Por outro lado, com base nas respostas ao questionário encaminhado aos gabinetes 
dos Desembargadores, o Ministro Corregedor-Geral reputa recomendável que se 
intensifiquem os treinamentos dos servidores do Tribunal Regional no manuseio do 
sistema PJe para sanar evidente deficiência de alguns no manuseio desse sistema 
processual, com o oferecimento de cursos regulares de formação e aperfeiçoamento. 

 

11.3. METODOLOGIA E ACERVO 
A metodologia de trabalho nos gabinetes de Desembargadores do TRT23, em linhas 
gerais, mostrou-se muito semelhante no que concerne à distribuição interna dos 
processos, à organização dos servidores e à observância da antiguidade dos processos 
e das tramitações prioritárias.  

Contudo, verificaram-se algumas diferenças nas sistemáticas de controle de 
produtividade de cada gabinete, em que pese nenhuma delas elucidar a evolução da 
produtividade individual dos servidores nem da equipe. A periodicidade desse controle 
variou de semanal a mensal e foi apurado ainda que há gabinetes que não estipulam 
metas individualizadas para seus servidores. 

O Ministro Corregedor-Geral, com base nas informações fornecidas pelo TRT23 sobre 
metodologia de trabalho nos Gabinetes de Desembargadores, o controle da 
produtividade, dados relativos ao acervo e o indicador de desempenho (taxa de 
congestionamento líquida por Desembargador), extraído da página Justiça em 
Números do site do CNJ, infere que os Gabinetes que apresentam os menores índices 
de congestionamento apresentem também metodologias de trabalho e mecanismos 
de controle mais efetivos.  

A taxa de congestionamento líquida, como se sabe, é calculada excluindo-se os 
processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório. E mede a efetividade do 
magistrado em um período, levando-se em conta o total de casos novos que 
ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente. Assim, quanto menor o índice, 
menor a dificuldade do magistrado em lidar com seu estoque de processos.  
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III – RECOMENDAÇÕES 
 

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS AO TRIBUNAL E À PRESIDÊNCIA 
 

1) Considerando que o Tribunal Regional não adota o livre sorteio na elaboração das 
escalas de plantão dos desembargadores e juízes de primeiro grau, recomenda-se a 
alteração da Resolução Administrativa n. 312/2019 para contemplar tal critério, 
inclusive em segundo grau de jurisdição; 

2) Considerando que a Resolução Administrativa n. 200/2014 prevê limite máximo de 
servidores em teletrabalho acima de 50% da lotação da Unidade,  em descompasso 
com o art. 5º, § 6º, da Resolução CSJT n. 151/2015, especialmente no tocante à 
Secretaria de Contadoria, recomenda-se a revisão da aludida resolução 
administrativa para limitar o total de servidores em regime de teletrabalho aos 
parâmetros definidos na Resolução CSJT n. 151/2015, como também a adequação 
do quantitativo de servidores em teletrabalho, lotados na Secretaria de 
Contadoria, ao disposto no art. 5º, § 6º, da Resolução CSJT n. 151/2015; 

3) Considerando que a Resolução Administrativa n.º 208/2016 do TRT23 não se alinha 
integralmente ao disposto no art. 9º da Resolução CNJ n.º 233/2016, recomenda-
se a alteração da referida resolução administrativa para estabelecer a 
obrigatoriedade de nomeação dos peritos entre os cadastrados e a observância do 
rodízio entre os profissionais designados; 

4) Considerando que a Resolução Administrativa nº 100/2013, que dispõe sobre a 
autorização para o magistrado residir fora da jurisdição, não estabelece critérios 
objetivos para a obtenção de tal autorização, recomenda-se a alteração da aludida 
resolução administrativa, para contemplar os critérios objetivos de autorização, 
excepcional, para que o juiz titular resida fora da sede da respectiva Vara do 
Trabalho. 

 

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA 
 

1) Considerando que o TRT23 não instituiu o Núcleo de Inteligência previsto na 
Resolução CNJ nº 291/2019, recomenda-se a adoção de providências no sentido da 
criação dessa unidade administrativa; 
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2) Com base nas inconsistências verificadas no Sistema e-Gestão, recomenda-se que 
se envidem esforços permanentes, no sentido de que não haja inconsistências nas 
informações, a fim de que o sistema possa refletir com fidelidade a situação 
existente; 

3) Com base no Ofício Circular CSJT.GP.SG.SETIC Nº 46/2020, relativo à Implantação 
de sistemas satélites do PJe homologados pelo CSJT, recomenda-se envidar 
esforços para implantar os módulos que ainda não estão em uso e instalar os 
sistemas satélites nas suas versões mais recentes; 

4) Considerando que os CEJUSCs, órgãos de fundamental importância para a 
promoção da política conciliatória, encontram-se instalados apenas na sede do 
Tribunal Regional, recomenda-se envidar esforços para interiorizar a sua atuação, 
ainda que por meio de itinerâncias enquanto não há disponibilidade de servidores 
para a criação de novos centros; 

5) Considerando que o espaço destinado à divulgação da política conciliatória no site 
do Tribunal Regional não se encontra em posição de destaque, mas dentro da aba 
“Serviços”, recomenda-se criar um link próprio e de fácil visualização na página 
inicial do portal, de modo a facilitar que as partes tenham acesso às informações 
referentes à conciliação; 

6) Considerando que o banco de dados pesquisável quanto aos incidentes de 
formação de precedentes em trâmite no Tribunal Regional, mantido na sua página 
de internet, não contempla todas as informações mínimas previstas nos Anexos da 
Resolução CNJ n.º 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ n.º 286/2019), 
recomenda-se a adoção de medidas de adequação do banco de dados, a fim de 
fazer constar todas as informações; 

7) Considerando que o Juízo Auxiliar de Precatórios do TRT23 não se encontra 
vinculado à Presidência do Tribunal, órgão responsável constitucionalmente pelo 
processamento e pagamento dos precatórios, recomenda-se a adoção das medidas 
necessárias para que o Juízo Auxiliar de Precatórios e a respectiva Seção fiquem 
subordinados diretamente à Presidência; 

8) Considerando que só há uma servidora lotada na Seção de Precatórios, Praças, 
Leilões e Pagamento e Credenciamento de Peritos para realizar os trabalhos 
relacionados aos precatórios e as RPVs, e que nas suas férias esse trabalho fica 
paralisado, situação que pode ser agravada em eventuais afastamentos 
involuntários, recomenda-se o redimensionamento do quadro de servidores que 
efetivamente desempenham as atividades relacionadas aos precatórios e RPVs, 
envidando esforços para aperfeiçoar e aprimorar a Seção de Precatórios com um 
contingente de servidores devidamente capacitados para à adequação dos 
serviços;  
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9) Considerando que os normativos internos do Tribunal não estão, em sua 
totalidade, adaptados às diretrizes Resolução CNJ n° 303/2019, recomenda-se a 
adequação das normas internas à citada resolução; 

10) Considerando a ausência dos itens II, IV, XI, XII e XIII do art. 6° da Resolução CNJ n° 
303/2019 no sistema GPrec, recomenda-se a sua inserção manual, no campo 
“observações”, quando das hipóteses ali versadas; 

11) Considerando que o Tribunal não inscreve os entes públicos inadimplentes no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, recomenda-se que o faça, nos termos 
da Resolução Administrativa TST n° 1470, de 24 de agosto de 2011;  

12) Considerando que a partir dos links “Precatórios” e “RPVs” do site do Tribunal são 
identificáveis os beneficiários em razão da informação do número do processo a 
que se refere o precatório, o que põe em risco o direito à intimidade e, ainda, que 
informações como aportes financeiros dos entes e entidades devedores, lista de 
pagamento superpreferenciais e saldo das contas especiais não constam do portal, 
recomenda-se a adoção das medidas necessárias para que: a) não conste do sítio 
eletrônico do Tribunal qualquer informação que permita a identificação dos 
beneficiários, de modo a resguardar a sua intimidade assegurada pelo art. 5°, X, da 
Constituição Federal, na forma do art. 12, §3º da Resolução CNJ nº 303/2019; b) 
sejam disponibilizadas no site do Tribunal as informações de aportes financeiros 
das entidades e entes devedores, bem como a lista de pagamentos 
superpreferenciais e saldo das contas especiais; 

13) Considerando a informação do Tribunal Regional de que tem realizado audiência 
de conciliação solicitando, a priori, o comparecimento somente do executado e, 
caso surja uma proposta, esta é levada ao conhecimento do exequente, 
recomenda-se que o Tribunal realize sempre audiências de conciliação com a 
presença concomitante de ambas as partes; 

14) Considerando que no ano de 2020 foi realizada apenas uma reunião do Comitê 
Gestor e que o TRT23 relatou dificuldades em obter informações do TJMT quanto 
aos dados de pagamentos dos entes do regime especial, recomenda-se: a) definir, 
em conjunto com o Tribunal de Justiça, novo cronograma de reuniões periódicas 
do Comitê Gestor das Contas Especiais, com a sua efetiva retomada; e b) aprimorar 
o procedimento que lhe permita ter meios próprios de acompanhar a situação de 
cada ente público que apresenta precatório a pagar no regime especial junto ao 
Tribunal Regional, de modo que o fluxo destas informações se dê de modo 
continuado; 

15) Considerando as inconsistência dos dados extraídos a partir do sistema e-Gestão 
em relação aos precatórios e às RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados 
pelo TRT23 a partir de seus sistemas de controle interno, e as próprias lacunas do 
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controle interno no que se refere às RPVs estaduais, municipais e relativas à EBCT, 
bem como a recente transição para o sistema GPrec, recomenda-se a adoção das 
medidas necessárias para que haja efetivo controle  e alinhamento estatístico 
entre os sistemas, especialmente o sistema GPrec e o e-Gestão, dentre elas a 
submissão de forma periódica dos usuários a cursos específicos quanto à correta 
alimentação de lançamento de dados no(s) sistema(s) para o adequado controle da 
movimentação dos precatórios e RPVs em sua completude; 

16) Considerando a ausência de informação de dados ao e-Gestão no ano de 2020 no 
que se refere a precatórios e RPVs, ainda que por falta de extrator no sistema 
GPrec, recomenda-se ao Tribunal que alimente o sistema e-Gestão com base em 
seus controles internos de modo a permitir o acompanhamento pela CGJT, 
situação que deverá ser regularizada e informada a este órgão correicional em 60 
dias; 

17) Considerando a constatação de que há servidores lotados em gabinetes de 
Desembargadores que ocupam funções comissionadas da Presidência do Tribunal, 
recomenda-se envidar esforços no sentido de regularizar a situação encontrada, 
buscando-se, na medida do possível, conformidade com a Resolução CSJT nº 
63/2010; 

18) Considerando que o controle de metas e de produtividade dos servidores nos 
gabinetes de Desembargadores nem sempre é sistematizado, recomenda-se a 
utilização de instrumentos próprios para mensuração e monitoramento dos 
resultados, com metas e prazos bem definidos; 

19) Considerando a variabilidade dos resultados da taxa de congestionamento líquida 
por Desembargador, recomenda-se que se realize uma avaliação das razões e dos 
motivos que impactam nos resultados, principalmente, no que se refere à gestão 
de pessoas e à gestão dos processos de trabalho; 

20) Considerando a constatação de que alguns servidores do TRT23 ainda não 
dominam plenamente as funcionalidades do Sistema PJe, recomenda-se que se 
intensifiquem os treinamentos com cursos regulares de formação e 
aperfeiçoamento no manuseio desse sistema. 

 

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS À PRESIDÊNCIA E À 
CORREGEDORIA REGIONAL 

 

1) Considerando os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do 
Trabalho, mormente os relativos ao não cumprimento do Índice de Processos 
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Julgados (IPJ) e do Índice de Execução (IE) em agosto de 2020, recomenda-se a 
elevação dos esforços no sentido de aumentar o número de processos julgados e o 
quantitativo de execuções baixadas, em atenção ao disposto na Recomendação nº 
5/GCGJT, de 18 de março de 2020, com consequente redução da taxa de 
congestionamento. 

 

RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL 
 

1) Considerando o aumento expressivo do resíduo de sentenças que aguardam 
liquidação, o elevado resíduo na fase de execução nos três anos avaliados e o 
considerável aumento no prazo médio entre o início e a extinção da execução, 
recomenda-se que envide esforços no sentido de estimular os juízes de primeiro 
grau a redobrarem os esforços a fim de reduzirem o número de processos com 
sentenças pendentes de elaboração dos cálculos e priorizarem a solução dos 
processos na fase da execução; 

2) Considerando o achado nos autos do precatório de número 0050205-
76.2017.5.23.0000, expedido nos autos 00088.2006.007.23.00-2, em que a 
ausência de tramitação do feito no juízo de primeira instância implicou no 
acréscimo de um ano para a satisfação do crédito, recomenda-se à Corregedoria 
que inspecione, durante as Correições Ordinárias, a correta tramitação dos feitos 
em que há execução em face da Fazenda Pública. 
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IV - REGISTROS 
 

Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo. Ministro 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Presidente e Corregedor-Regional do 
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Desembargador Nicanor Fávero Filho, o 
Vice-Presidente, Desembargador Paulo Roberto Ramos Barrionuevo, bem como os 
Desembargadores João Carlos Ribeiro de Souza, Diretor da Escola Judicial, Maria 
Beatriz Theodoro Gomes, Eliney Bezerra Veloso e o Juiz Convocado Wanderley Piano 
da Silva; os servidores Maria Estela Zanandrea Tiveron (Secretária-Geral da 
Presidência), Gilbert Ronald Lopes Florêncio (Assessoria Jurídica da Presidência), Lívia 
Timm Rocha (Diretora-Geral), Leocy Celestino (Assessoria de Recurso de Revista), 
Wanderson França (Coordenadoria de Assistência ao Magistrado), Leandro Gomes 
(Coordenadoria de Comunicação Social), Roger Berber (Coordenadoria de 
Contratações), Christine Gili (Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida), Willians 
Kaufmann (Coordenadoria de Segurança Institucional), Luiza Emiko Yabe (Escola 
Judicial), Marcelo Kobayashi (Gabinete de Juiz Auxiliar da Presidência), Gercimeire 
Moreira (Ouvidoria), Vanessa Barboza (Secretária da Corregedoria), Ana Auxiliadora 
Soares (Secretaria de Apoio à Atividade Jurisdicional), Fábio Ricardo Martins 
(Secretaria de Auditoria Interna), Sérgio Odilon Ferraz (Secretaria de Contadoria); 
Marcos Daniel Martins Rocha (Secretaria de Gerenciamento Humano), Maurício de 
Melo Snowareski (Secretaria de Governança e Gestão Estratégica), Alessandra Tiemi 
Pinheiro Schuls (Secretaria de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio), Darciana Costa 
Santos França (Secretaria de Orçamento e Finanças), Hugo Luis Barros Pinho 
(Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações), José Lopes Da Silva Junior 
(Secretaria do Tribunal Pleno), Janilson Nassarden de Abreu (Secretaria Jurídica), 
Zequias Nobre e Aline Cubas (Assessoria de Imprensa); a equipe do Centro Judiciário 
de Métodos Consensuais de Solução de Disputa (Cejusc) – JT, Leda Borges de Lima 
(Juíza Coordenadora do Cejusc 1º Grau), Manaira Rios (Servidora Conciliadora), 
Carolina de Freitas Guimarães (Servidora Chefe do Núcleo), Ítalo Rodrigo Stochi Lima 
(Servidor Conciliador), Priscila Freitas (Servidora Conciliadora), Maria Terezinha da 
Silva Lima (Servidora em Atendimento ao Público), Elidonio de Castro Junior 
(Assistente de Juiz); a Vice-Presidente da OAB-MT, Gisela Alves Cardoso; o Presidente 
da AATRAMAT (Associação dos Advogados Trabalhistas do Mato Grosso), Hélio 
Machado da Costa Júnior; os jornalistas André Souza (site O Livre) e Vinicius Mendes 
(site Olhar Direto). 

 

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO 
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O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores 
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Nicanor Fávero Filho, 
Presidente e Corregedor-Regional, Paulo Roberto Ramos Barrionuevo, Vice-Presidente, 
Roberto Benatar, João Carlos Ribeiro de Souza, Tarcísio Régis Valente, Maria Beatriz 
Theodoro Gomes e Eliney Bezerra Veloso; ao Juiz Convocado Wanderley Piano da Silva; 
aos Juízes do Trabalho da 23ª Região; e aos servidores pela atenção e cortesia com que 
distinguiram toda a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A Ata vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho, pelo Excelentíssimo Desembargador NICANOR FÁVERO FILHO, 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, e por mim, VALÉRIO 
AUGUSTO FREITAS DO CARMO, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho. 

 

 

 

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA 

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 

 

 

 

Desembargador PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO 

Vice-Presidente no exercício da Presidência  

(art. 36, inciso I, do Regimento Interno do TRT da 23ª Região) 
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