Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

Tribunal Superior do Trabalho

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MARÇO DE 2021
Pjecor TST – CorOrd 0000042-33.2020.2.00.0500
No período de 22 a 26 de março de 2021, o Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio
Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, realizou, no Tribunal
Regional do Trabalho da 22ª Região, sediado na cidade de Teresina, no estado do Piauí,
a Correição Ordinária, na modalidade telepresencial, objeto do edital publicado no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 15 de dezembro 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 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,
Rosângela Bona Barros e Vinícius Coelho Araújo.
Foram previamente cientificados do trabalho correicional a Excelentíssima Senhora
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho;
a Excelentíssima Senhora Desembargadora Liana Chaib, então Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho da 22ª Região; a Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Alberto
Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho; a Excelentíssima Senhora Maria Elena
Moreira Rêgo, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª
Região; o Excelentíssimo Senhor Sérgio Eduardo Freire Miranda, Advogado da União
da Procuradoria da União no Estado do Piauí; o Excelentíssimo Senhor Celso Barros
Coelho Neto, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí; o
Excelentíssimo Senhor Téssio da Silva Torres, Presidente da Associação dos Advogados
Trabalhistas do Estado do Piauí; o Excelentíssimo Senhor Francisco Meton Marques de
Lima e a Excelentíssima Senhora Benedita Guerra Cavalcante, Presidente e VicePresidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 22ª Região –
AMATRA XXII, respectivamente.
Com fundamento nas observações registradas durante a semana correicional, nas
informações prestadas pelo Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à
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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
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 JUDICANTES DO TRIBUNAL (fonte: TRT22)
Órgãos Judicantes do Tribunal
(RI/TRT22, art. 8º)

Quantidade de
Membros

Tribunal Pleno

8

Primeira Turma

4

Segunda Turma

4

O Pleno do TRT22 funciona com a presença de metade mais um de seus membros
(RI/TRT22, art. 8-A).
As Turmas são presididas pelo Presidente e Vice-Presidente do Tribunal, cada
(RI/TRT22, art. 15-A), e funcionam com o quórum mínimo de três membros, incluído o
respectivo Presidente (RI/TRT22, art. 15-B).
1.1.2.

DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL (fonte: TRT22)

O TRT22 é composto por 8 (oito) desembargadores do trabalho.
Os membros da atual administração foram eleitos para o biênio 2021/2022.
Sucederam aos desembargadores Liana Chaib e Wellington Jim Boavista, cujos
mandatos se encerraram em 31/12/2020.
O Vice-Presidente do Tribunal concorre à distribuição de processos de competência do
Pleno e das Turmas. No entanto, a distribuição dos processos de competência das
2
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Turmas será suspensa, caso o Vice-Presidente esteja no exercício da Presidência do
Tribunal por prazo igual ou superior a 8 (oito) dias consecutivos, ou em missão oficial
fora da sede do Tribunal, por igual período (RI/TRT22, art. 20).
Eis a atual composição do Tribunal Regional:
Relação Nominal dos Desembargadores que
Atualmente Integram o Tribunal
1.

Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho – Presidente do Tribunal

2.
Desembargador Francisco Meton Marques de Lima – Vice-Presidente e
Corregedor Regional
3.

Desembargador Wellington Jim Boavista

4.

Desembargador Arnaldo Boson Paes

5.

Desembargadora Liana Chaib

6.

Desembargador Manoel Edilson Cardoso

7.

Desembargador Giorgi Alan Machado de Araújo

8.

Desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha

1.1.3. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL. CRITÉRIOS. RESOLUÇÕES CNJ Nºs 17/2016 E 72/2009
(fonte: TRT22)
Conforme os arts. 191-A e 192 do RI/TRT22, a convocação de juízes do trabalho para
substituição no Tribunal será feita dentre os juízes titulares de Vara do Trabalho,
observados a antiguidade e o rodízio, e só ocorrerá nos casos de vacância do cargo ou
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afastamento do desembargador, por qualquer motivo, por prazo superior a 30 (trinta)
dias.
Não poderá ser convocado o magistrado punido com as sanções previstas no artigo 42,
incisos I a IV, da Lei Complementar n.º 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura
Nacional) ou que figure na condição de requerido em procedimento previsto no artigo
27 da referida Lei Complementar ou, ainda, que, no ato da convocação, esteja com
autos retidos além dos prazos previstos no artigo 226 do Código de Processo Civil
(RI/TRT22, art. 191-A, §§ 2º e 3º).
Os juízes convocados para substituição ficarão afastados da jurisdição de suas
respectivas Varas do Trabalho durante todo o período da convocação e não poderão
aceitar ou exercer outro encargo jurisdicional ou administrativo (RI/TRT22, art. 191-A,
§ 4º).
Aos magistrados convocados para substituição serão destinados o gabinete e a
assessoria do desembargador substituído (RI/TRT22, art. 191-A, § 6º).
A convocação não poderá exceder o prazo de 90 (noventa) dias. Após esse período,
outro juiz do trabalho deverá ser convocado para atuar no período residual, observado
o mesmo prazo máximo de convocação (RI/TRT22, art. 191-A, § 7º).
No exercício da substituição, o magistrado convocado deliberará somente a respeito
de matéria jurisdicional (RI/TRT22, art. 195).
O Regimento Interno do Tribunal não reserva ao Corregedor Regional qualquer
atribuição especial em relação à convocação de magistrados para substituir no
Tribunal. No entanto, foi informado que a Corregedoria Regional é o órgão expedidor
da certidão relativa à eventual punição aplicada ao magistrado indicado para a
substituição.
O TRT22 apresentou a seguinte relação de juízes de primeiro grau convocados em
substituição a desembargadores do Tribunal, no período de 2018 a 2020 (até 31/10):
Nome do(a) Magistrado(a)

Motivo

LIANA FERRAZ DE CARVALHO

Afastamento
da
Exma.
Desembargadora
Enedina
Gomes dos Santos.
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THÂNIA
FERRO

Afastamento
da
Exma.
Desembargadora
Enedina
Gomes dos Santos.

Sra.
Maria

TIBÉRIO FREIRE VILLAR DA SILVA

Afastamento
da
Exma.
Desembargadora
Enedina
Gomes dos Santos.

Sra.
Maria

LIANA FERRAZ DE CARVALHO

Férias do Exmo. Sr. Desembargador
Wellington Jim Boavista.

BASILIÇA ALVES DA SILVA

Férias da Exma. Sra. Desembargadora
Enedina Maria Gomes dos Santos.

THÂNIA
FERRO

MARIA

MARIA

BASTOS

BASTOS

LIMA

LIMA

Vacância do cargo de Desembargador
(Aposentadoria da Desembargadora
Enedina Maria Gomes dos Santos).

TIBÉRIO FREIRE VILLAR DA SILVA

Vacância do cargo de Desembargador
(Aposentadoria da Desembargadora
Enedina Maria Gomes dos Santos).

BASILIÇA ALVES DA SILVA

Vacância do cargo de Desembargador
(Aposentadoria do Desembargador
Fausto Lustosa Neto).

TIBÉRIO FREIRE VILLAR DA SILVA

Vacância do cargo de Desembargador
(Aposentadoria do Desembargador
Fausto Lustosa Neto).

FRANCÍLIO BIBIO TRINDADE DE
CARVALHO

Vacância do cargo de Desembargador
(Aposentadoria do Desembargador
Fausto Lustosa Neto).
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JOÃO
LUIZ
NASCIMENTO

ROCHA

DO

CARLOS WAGNER ARAÚJO NERY
DA CRUZ

Férias acima
Desembargador
Boavista.

de 30 dias do
Wellington
Jim

Férias acima de 30 dias do
Desembargador Francisco Meton
Marques de Lima.

1.1.4. QUANTITATIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS (fonte: TRT22 e e-gestão)
Cargos de Magistrado

Existentes

Providos

Vagos

2º Grau

8

8

0

Titulares

14

14

0

Substitutos

15

14

1

1º Grau

1.1.5. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS PARA AS
VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT22)
No que tange à sistemática de designação de Juízes substitutos para as Varas do
Trabalho, o Tribunal Regional informou que adotava a seguinte diretriz: as Varas do
Trabalho que atingissem a média de 1.500 processos/ano contariam com Juiz auxiliar
permanente. Entretanto, essa regra sofreu mitigação, como se verá adiante:
Algumas Varas do Trabalho do interior, em 2019 e 2020, apesar da exibição de média
trienal próxima a 1.500 processos, não receberam magistrados em remoção. Resolveuse que, ao final da pandemia, nova avaliação será feita para se decidir sobre a real
necessidade da remoção de um juiz auxiliar fixo para essas Varas do Trabalho.
Nas Varas do Trabalho da capital, em virtude da maior complexidade das causas e da
quantidade superior de processos na fase de execução, foram lotados juízes volantes
que antes serviam às Varas do Trabalho do interior e às próprias Varas do Trabalho da
capital. Na Vara do Trabalho de Picos foi mantido o juiz auxiliar, igualmente, em
virtude da maior complicação das causas e da quantidade de processos em execução.
6
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Relativamente à Vara do Trabalho de São Raimundo Nonato, embora receba mais de
1.500 processos, por ano, permanece sem um juiz auxiliar permanente, uma vez que
houve desistência dos dois candidatos à remoção. Foi informado, todavia, que a
designação de um juiz do trabalho substituto permanente poderá ocorrer após a
pandemia.
O Tribunal Regional esclareceu, ainda, que decidiu pela manutenção dos juízes
volantes à disposição da Presidência para designação de acordo com a demanda
processual das Varas do Trabalho.
1.1.6. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO
CSJT Nº 155/2015
No âmbito do TRT22, o pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição - GECJ encontra-se regulamentado pelo Ato GP nº 119/2015 (e alterações
posteriores).
1.1.7. VARAS DO TRABALHO INSTALADAS . MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELA
JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal)
No âmbito da 22ª Região existem 14 (quatorze) Varas do Trabalho, sendo 6 (seis)
instaladas na capital e 8 (oito) no interior, além de 2 (dois) Postos Avançados, um no
município de Corrente e o outro no município de Uruçuí, conforme o seguinte quadro:
Varas do Trabalho Instaladas
Na capital

No interior

1ª VT a 6ª VT de Teresina

VT de Parnaíba
VT de São Raimundo Nonato
VT de Picos
VT de Piripiri
VT de Floriano
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VT de Oeiras
VT de Bom Jesus
VT de Valença
Posto Avançado de Corrente
Posto Avançado de Uruçuí
Não existem Varas do Trabalho pendentes de instalação.
Apurou-se, ainda, que os 224 (duzentos e vinte e quatro) municípios do Estado do
Piauí estão abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho.
1.1.8. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E POR
DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fonte: TRT22 e CESTP/TST)
A população atual do Estado do Piauí gira em torno de 3.281.480 habitantes. Em
média, portanto, há 218.765 habitantes/juiz do trabalho e 410.185
habitantes/desembargador do trabalho.
1.1.9. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT nº
63/2010 (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal)
Durante o período da correição ordinária, apurou-se que todas as Varas do Trabalho
estão autorizadas a realizarem atividades itinerantes no limite das respectivas
jurisdições, conforme o disposto nas Resoluções Administrativas 46/2005, 28/2007 e
75/2018.
No período de 2018 a 2020 (até 31/10), somente as Varas do Trabalho de Floriano e de
Valença do Piauí realizaram atividades itinerantes, alcançando os seguintes resultados:
Varas do Trabalho

Municípios atendidos
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VT de Floriano

Baixa
Grande
Ribeiro

do

- Deslocamentos realizados: 1
- Audiências realizadas: 6
- Total de conciliações: 3
- Valor conciliado: R$124.000,00

VT de Valença do
Piauí

Barra D’Alcântara

- Deslocamentos realizados: 3
- Audiências realizadas: 135
- Total de conciliações: 0
- Valor conciliado: 0

1.1.10. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal)
O TRT22 dispõe de 2 (dois) Postos Avançados: 1 (um) localizado no Município de
Corrente, vinculado à VT de Bom Jesus, e o outro no Município de Uruçuí, dependente
da VT de Floriano (Resolução Administrativa nº 22/2019).
O Posto Avançado de Uruçuí funciona em um prédio alugado e conta com um servidor
de apoio. O Posto Avançado de Corrente está instalado em prédio próprio e dispõe de
2 (dois) servidores de apoio.
1.1.11. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS
(fonte: TRT22)
O Tribunal Regional dispõe, atualmente, de 12 (doze) imóveis, nos quais funcionam
todas as unidades administrativas e judiciais de primeiro e segundo graus: 10 (dez)
imóveis são próprios, 1 (um) é alugado e 1 é (um) cedido, conforme o quadro abaixo:
Descrição

Endereço

Município

Tipo de
imóvel

Edifício sede e Varas
do
Trabalho
de
Teresina (1ª VT a 6ª
VT)

Avenida João XXIII, 1460,
Bairro dos Noivos

Teresina

Próprio
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Arquivo
geral
almoxarifado

e

Rua João da Cruz
Monteiro, 1694, Cristo
Rei

Teresina

Próprio

VT de Parnaíba

Rua Riachuelo,
Centro

786,

Parnaíba

Próprio

VT de São Raimundo
Nonato

Av. Prof. João Menezes,
592, Centro

São
Raimundo
Nonato

Próprio

VT de Picos

Av. Senador Helvídio
Nunes, 2570, Junco

Picos

Próprio

VT de Piripiri

Av. Deputado Raimundo
Holanda, 347, Morro da
Saudade

Piripiri

Próprio

VT de Floriano

Rua João Dantas, 473,
Centro

Floriano

Próprio

VT de Oeiras

Rua Comadre Ana, s/n

Oeiras

Próprio

VT de Bom Jesus

Av. Miramar, 142, Bairro
Miramar

Bom Jesus

Próprio

VT de Valença

Av. Joaquim Manoel, s/n,
Lavanderia

Valença

Cedido

Posto Avançado de
Uruçuí

Rua Arlindo
s/n, Centro

Uruçuí

Alugado

Nogueira,
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Posto Avançado de
Corrente

Av. Nossa Senhora da
Conceição, s/n, Nova
Corrente

Corrente

Próprio

1.1.12. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT Nº
225/2018 (fonte: TRT22)
No âmbito do TRT22, o plantão judiciário em primeiro e segundo graus está
regulamentado pelo Ato GP 06/2008, com a alteração do Ato GP 79/2018,
restringindo-se aos dias em que não há expediente forense (finais de semana, feriados
e recesso forense), das 8 às 18 horas.
No primeiro grau, o plantão recai sobre um magistrado lotado em uma das Varas do
Trabalho de Teresina, que é designado pela Presidência do Tribunal em regime de
rodízio. No segundo grau, o presidente do Tribunal é o plantonista.
O juiz plantonista de primeiro grau exerce jurisdição sobre todas as Varas do Trabalho
da Justiça do Trabalho da 22ª Região.
A divulgação dos plantonistas é feita 5 (cinco) dias antes do plantão, por meio do sítio
eletrônico do Tribunal Regional e do diário eletrônico da Justiça do Trabalho.
O plantão se destina, exclusivamente, à apreciação das medidas judiciais urgentes que
importem em perecimento do direito.
Após o encerramento do plantão, os processos são distribuídos.
1.1.13. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal)
O Tribunal Regional, por meio do Ato Conjunto GP/CR n. 1/2020, instituiu o Grupo de
Trabalho do Projeto Garimpo e designou um juiz como coordenador.
O Grupo de Trabalho do Projeto Garimpo conta com a seguinte composição: Juiz
Auxiliar da Presidência (coordenador); secretário da Corregedoria Regional e um
servidor por ele indicado; dois servidores indicados pela Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação; o chefe do Arquivo e coordenador da Gestão Documental;
dois diretores de secretaria de Vara do Trabalho (capital e interior), dois servidores do
Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC (1º e 2º
graus); o secretário geral judiciário; o chefe do Núcleo de Precatórios; o secretário de
gestão estratégica, um servidor do Núcleo de Pesquisa Patrimonial e outro do Núcleo
de Apoio à Execução.
Compete a esse Grupo de Trabalho a adaptação, o acompanhamento e a coordenação
do Plano Geral do Projeto – PGP para o adequado tratamento dos processos
arquivados definitivamente com contas judiciais ativas, bem como manter relação
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institucional com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e juízes das Varas do
Trabalho; estabelecer política de tratamento de destinação de créditos por faixas de
valores, observado o Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n. 1/2019; acompanhar a execução
do projeto para o adequado tratamento dos processos arquivados definitivamente
com contas judiciais e recursais ativas; reunir-se semestralmente ou em período
inferior, por decisão de maioria simples, para avaliar os trabalhos efetivados na
implementação do projeto; e sugerir e aprovar alterações na política de tratamento
operacional do projeto, atendidos os normativos pertinentes.
1.1.14. MUTIRÃO. FORÇA-TAREFA. CRITÉRIOS (fonte: TRT22)
O TRT22 informou que realiza mutirões em auxílio às Varas do Trabalho com acúmulo
de serviço, por meio do projeto “Gestão Compartilhada”. Salientou, também, que, a
despeito da inexistência de norma interna estabelecendo os critérios para a
designação dos magistrados, adota como parâmetros a disponibilidade de magistrado,
a situação processual e de pessoal da unidade e os afastamentos legais.

1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1.2.1.

ORGANOGRAMA (fonte: sítio eletrônico do TRT22)

Organograma do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região pode ser encontrado no
seu
sítio
eletrônico
na
internet
no
link:
http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/organograma-mar-202051514411.pdf
1.2.2. QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS, ESTAGIÁRIOS, MENORES APRENDIZES
E EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS (fonte: TRT22, e-Gestão e
CESTP/TST)
Conforme se apurou, o Tribunal Regional apresentava a seguinte situação, em 31 de
outubro de 2020:
Cargos

Existentes

Vagos

Analista Judiciário

124

1

Técnico Judiciário

218

3

Auxiliar Judiciário

1

0
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TOTAL

343

Descrição

4

Quantitativo

Cargos Efetivos

343

Cargos efetivos vagos

4

Servidores efetivos cedidos ou removidos para outros
órgãos

9

Servidores cedidos de outros órgãos (requisitados)

59

Servidores removidos de outros órgãos

19

Servidores em lotação provisória

6

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão

8

TOTAL DE SERVIDORES EM EFETIVIDADE (força de
trabalho)

422

Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias
federais

50

Servidores em exercício no Tribunal (2º Grau)

248

Servidores em exercício nas Varas do Trabalho e Foros
Trabalhistas (1º Grau)

174
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Estagiários

54

Menores aprendizes

0

Prestadores de serviços (terceirizados)

111

TABELA CNJ
Cargos
Efetivos

Sem
vínculo

Requisitados

Terceiriza
dos

Estagiários

Tota
l

343

8

59

111

54

575

Apurou-se que não há concurso público em andamento para provimento de cargos
efetivos do TRT22.
Lado outro, 4 (quatro) projetos de lei encontram-se em tramitação: o PL 2746/2015,
que prevê a criação de cargos efetivos, o PL 8308/2014, que prevê a criação de cargos
efetivos, cargos em comissão, funções comissionadas e Varas do Trabalho e o PL
8309/2014, que prevê a criação de cargos efetivos e cargos em comissão. Todos
aguardam designação de Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT). Já o PL
8310/2014, relativo à criação de funções comissionadas, aguarda apreciação pelo
Senado Federal.
1.2.3. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO (APOIO
ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010 (fonte: TRT22)
Conforme informações prestadas, o Tribunal Regional apresentava a seguinte situação,
em 31 de outubro de 2020:
Descrição

Quantidade

Percentual

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

288

68,2%
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Servidores lotados na área meio – apoio
administrativo (1º e 2º graus)

134

31,8%

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

422

100%

1.2.4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE
JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte TRT22)
Distribuição de Servidores entre o Primeiro e o Segundo Graus
1º Grau

2º Grau

Varas do Trabalho

-

Fórum

-

Gabinetes

-

Demais unidades

-

Total de servidores em efetividade

174

248

422

1.2.5. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS (fonte: TRT22 e
CESTP/TST)
O Tribunal Regional informou que dispõe de 39 cargos em comissão e 250 funções
comissionadas, totalizando 289 cargos e funções comissionadas, distribuídos entre as
Varas do Trabalho e o Tribunal Regional.
1.2.6.

ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES NO TRIBUNAL (fonte: TRT22)

O TRT22 informou os seguintes percentuais de rotatividade de servidores: (a) Varas do
Trabalho: 2,23%, (b) Gabinetes de desembargadores: 3,13%, e (c) demais unidades:
3,73%.
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1.2.7. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - RESOLUÇÃO CNJ Nº 194/2014
(fonte: TRT22)
O Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau
de Jurisdição foi instituído, no âmbito do TRT22, por meio do Processo Administrativo
n.º 457/2014.
Atualmente, integram o referido Comitê os seguintes membros, nos termos da
Portaria GP nº 183/2019: MEMBROS TITULARES – MAGISTRADOS: Juiz Francisco
Washington Bandeira Santos Filho (indicado pelo Tribunal); Juíza Mariana Siqueira
Prado; Juiz Roberto Wanderley Braga; Juiz Ferdinand Gomes dos Santos (indicado pela
AMATRA XXII). MEMBROS TITULARES - SERVIDORES: Francisco André dos Santos
Rodrigues; Mauby Rosana Monteiro Pinheiro; Antonio Tassio Nogueira Fernandes;
Álvaro Celso Bonfim Resende (DGA); Adriana Fortes Rebelo (CFIN); Marcelo Nunes
Nolleto (SGE); e Pedro Laurentino Reis Pereira (indicado pelo SINTRAJUFE/PI).
MEMBROS SUPLENTES - MAGISTRADOS: Juiz Thiago Spode e Juiz Carlos Wagner de
Araújo Nery da Cruz. MEMBROS SUPLENTES - SERVIDORES: José Zito Magalhães Neto;
Antônio Araújo Sousa; Raimundo Saraiva de Moraes Filho (DGA); Ricardo Rafael Freitas
Rego (CFIN); e Kaplann Macklayny Ribeiro Moura (SGE).
Durante o período de correição ordinária, foram examinadas, por amostragem, 4 atas
de reuniões, relativas aos dias 17/5/2019, 23/10/2019, 21/5/2020 e 10/12/2020, por
meio das quais se comprovou o efetivo e regular funcionamento do Comitê Gestor
Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.
1.2.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT22)
A CESTP/TST informou que o TRT22 dispõe de 19 (dezenove) cargos de Analista
Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador.
O Tribunal Regional, no entanto, esclareceu que 24 (vinte e quatro) servidores
desempenham a função de execução de mandados, tendo em vista a designação de
oficiais de justiça “ad hoc”, por imperiosa necessidade, conforme o seguinte quadro:
Unidade Judicial

Quantidade de servidores

Central de Mandados Judiciais – Teresina

15

Secretaria Judiciária - Teresina

1
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VT de Oreiras

1

VT de Parnaíba

1

VT de Picos

1

VT de Piripiri

1

VT de São Raimundo Nonato

1

VT de Floriano

1

VT de Bom Jesus

1

VT de Valença

1
TOTAL

24

1.2.9. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD
HOC - RESOLUÇÃO CSJT Nº 99/2012 (fonte: TRT22)
O TRT22 informou a existência de 6 (seis) servidores que desempenham a função de
execução de mandados ad hoc: 4 (quatro) deles lotados na Central de Mandados
Judiciais (na Capital), 1 (um) na VT de Bom Jesus e 1 (um) na VT de Floriano.
Esclareceu, igualmente, que 5 (cinco) servidores designados integram o quadro de
pessoal do Tribunal, todos ocupantes do cargo de Técnico Judiciário, enquanto 1 (um)
é servidor requisitado da Prefeitura Municipal de Uruçuí.
Salientou, por fim, que tais designações foram feitas por meio de ato da Presidência do
Tribunal, conforme determina o art. 3º da Resolução CSJT n. 99, de 2012.
Apurou-se, por outro lado, que os servidores designado “ad hoc” não percebem a
gratificação de atividade externa – GAE, que é privativa dos detentores do cargo
efetivo de oficial de justiça avaliador.
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1.2.10. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 151/2015 E RESOLUÇÃO CNJ N.º
227/2016 (COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 298/2019) (fonte:
TRT22)
No âmbito do TRT22, o regime de teletrabalho encontra-se disciplinado por meio da
Resolução Administrativa nº 022/2018.
Foi informado que o Tribunal Regional instituiu a Comissão de Gestão do Teletrabalho,
com as seguintes atribuições: realizar estudos, apresentar sugestões e promover a
aplicação das diretrizes estabelecidas pelo CSJT e CNJ.
Conforme a Portaria GP n. 252/2018, atualmente, integram a Comissão de Gestão do
Teletrabalho os seguintes membros: Gustavo Ribeiro Martins (Presidente da
Comissão); João Batista Nobre Linhares; Justino Barbosa Neto, Mauby Rosana
Monteiro Pinheiro, Lucilene Araújo Marques Sousa, Teresa Cristina dos Santos Oliveira
Monte e Pedro Laurentino Reis Pereira.
O Tribunal Regional esclareceu que o regime de teletrabalho foi suspenso
temporariamente, passando todos os servidores do Tribunal a prestarem serviços em
regime de trabalho remoto, como medida de prevenção à disseminação do novo
coronavírus (Ato GP n. 104/2020).
1.2.11. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS
(CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016 (fonte: TRT22)
O TRT22 mantém Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos –
CPTEC, em cumprimento à Resolução CNJ n. 233/2016 e à Resolução CSJT n. 247/2019.
Em 15/9/2020, o Tribunal Regional publicou o Edital n. 1/2020 de Credenciamento de
Peritos, Tradutores e Intérpretes, destinado ao cadastramento desses profissionais
para a prestação de serviços periciais no âmbito do TRT22.
1.2.12. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ Nº 207/2015 (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do
Tribunal)
Visando ao bem-estar físico, mental e social dos magistrados e servidores, o Setor de
Assistência Médica, Psicológica e Odontológica do Tribunal atua de forma alinhada às
diretrizes e princípios previstos na Resolução n.º 207/2015 do CNJ, oferecendo
assistência médica, psicológica e odontológica realizada diretamente por profissionais
do Tribunal e por meio de plano de saúde. Além disso, são realizadas diversas ações de
saúde, dentre elas: (a) Campanha de vacinação contra influenza; (b) Escuta
Terapêutica; (c) Acupuntura; (D) Projeto CoMsentir - objetiva reduzir a instabilidade
emocional e desenvolver as seguintes competências: Consciência Plena, Efetividade
interpessoal, Regulação Emocional (conhecer as próprias emoções, diminuir a
18
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vulnerabilidade e aprender a lidar com emoções intensas, Tolerância ao Mal-Estar); (e)
Palestras de promoção e prevenção em saúde; (f) Ginástica laboral on-line; (g) Projeto
Pausa Ativa (Ergonomia em Home Office): Avaliação, por meio de videoconferência, do
conforto, desempenho e segurança do trabalho realizado pelo magistrado ou
servidores em home Office; Recomendações de modificações são fornecidas pelo
profissional e visita, in loco, a fim de realizar as adequações quando necessárias; (h)
Fisioterapia respiratório-motora pós-COVID; (i) Projeto CoMviver: encontros com cada
setor participante que visam o treinamento de habilidades sociais nas relações
interpessoais no trabalho; (j) Projeto Despertar: Prática de mindfulness realizada pela
equipe de psicologia com o objetivo de reduzir quadros de ansiedade e estresse e
contribuir para o bem estar e qualidade de vida de magistrados e servidores
participantes; k) Lives semanais com discussão de temas relevantes para a saúde física
e mental durante o período de isolamento social; (l) Vigilância epidemiológica da
COVID-19: monitoramento e rastreamento de casos suspeitos, confirmados e contatos
de casos confirmados; realização de testes diagnósticos para pesquisa de antígeno do
vírus SARS-COV2 em magistrados, servidores e colaboradores em fase inicial da doença
ou considerados casos suspeitos pela equipe médica; e (m) Busca ativa de casos
suspeitos e confirmados de COVID-19 em magistrados e servidores que permanecem
em trabalho remoto, através de pesquisa realizada pela assistência social do TRT.
Conforme informações colhidas durante o período da correição ordinária, as causas
mais frequentes de afastamento superior a 5 dias, de magistrados e servidores, foram
as seguintes: dorsalgia, infecções agudas das vias aéreas superiores, transtornos de
ansiedade e transtornos musculoesqueléticos.
1.2.13. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS.
240/2016 (fonte: TRT22)

RESOLUÇÃO CNJ Nº

O TRT22, por meio do Ato GP nº 36/2017, instituiu o Comitê Gestor Regional Local de
Gestão de Pessoas, em atenção ao disposto no artigo 11 da Resolução CNJ n.
240/2016.
1.2.14. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ N.º 192/2014 (fonte: TRT22)
Conforme informações prestadas pelo TRT22, 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).
1.2.15. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT22)
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O Tribunal Regional informou que exige a participação dos servidores titulares de
funções comissionadas (artigo 5º, § 4º, da Lei n. 11.416/2006) no Curso de
Desenvolvimento Gerencial previsto no § 5º do artigo 5º da Lei n. 11.416/2006.
1.2.16. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. SERVIDORES (fonte: TRT22)
De acordo com o TRT22, no período de 2018 a 2020 (até 31/10), houve a instauração
de apenas um processo de natureza disciplinar relativo a servidor, mas que já foi
arquivado.
Número do
Processo

Infrações
imputadas

Decisão

Andamento

Perda do objeto.

Arquivado

(Motivo)
Descumprimento
do dever funcional
de exercer com
zelo e dedicação as
atribuições
do
cargo
(multas
recebidas
na
condução
de
veículos oficiais do
Tribunal)

Devolução do
servidor
requisitado ao
órgão de origem.

1.2.17. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT Nº 163/2016 (fonte: TRT22)
A Ouvidoria do TRT22, instituída mediante a Resolução Administrativa n. 47/2016,
atende aos parâmetros fixados pela Resolução CSJT n. 163/2016.
Apurou-se que na mesma sessão em que o Tribunal elege o Presidente e o VicePresidente da Corte também realiza a eleição do Ouvidor e do Ouvidor Substituto, que
são escolhidos entre os desembargadores da Corte para um mandato de 2 (dois) anos.
Atualmente, os cargos de Ouvidor e Ouvidor Substituto são exercidos,
respectivamente, pelos Desembargadores Manoel Edilson Cardoso e Arnaldo Boson
Paes.
A Ouvidoria dispõe de espaço próprio, funcionando das 8h às 16h. Conta com 1 (um)
servidor e 1 (um) estagiário.
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Os canais de acesso da Ouvidoria são os determinados pela Resolução CSJT n.
163/2016, ou seja, o interessado poderá acessá-la pessoalmente, por carta, telefone,
e-mail ou formulário eletrônico disponível no sítio oficial do Tribunal Regional.
De acordo com o Tribunal Regional, nos anos de 2018, 2019 e 2020 (até 31/10), a
Ouvidoria do TRT22 recebeu 1.081 manifestações, assim classificadas:
2018

2019

2020

Denúncias

71

99

13

Pedidos de Informação

260

114

139

Sugestões

7

12

4

Elogios a unidades

4

2

4

Elogios a magistrados

2

1

1

Elogios a servidores

2

5

4

Acesso à informação

1

135

201

347

368

366

Total

A Ouvidoria do Tribunal Regional divulga na página do Tribunal na internet os dados
estatísticos relacionados às manifestações recebidas e às providências adotadas.
1.2.18. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº
85/2009 (fonte: TRT22)
Conforme informações prestadas pelo TRT22, a Divisão de Comunicação Social foi
instituída em conformidade com a Resolução CNJ n. 85/2009, subordinando-se à
Secretaria Geral da Presidência. Dentre suas principais atribuições, destacam-se: (a)
elaborar e publicar matérias jornalísticas sobre decisões judiciais e administrativas; (b)
elaborar e divulgar, pela intranet, matérias de interesse dos servidores e magistrados;
(c) interagir com os órgãos de imprensa locais e nacionais para divulgação de matérias
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de interesse do TRT22; (d) divulgar matérias de interesse da Justiça do Trabalho,
especialmente relacionadas a programas e campanhas nacionais desenvolvidos pelo
Tribunal Superior e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, tais como o Programa de
Trabalho Seguro e de Combate ao Trabalho Infantil; e (e) gerir o conteúdo do sítio
eletrônico do TRT22.
1.2.19. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 201/2015 (fonte: TRT22)
O TRT22, por meio da Resolução Administrativa nº 48/2015, instituiu a Unidade
Socioambiental do Tribunal, vinculada à Secretaria de Governança e Estratégia.
Em atendimento ao disposto na Resolução CNJ n. 201/2015, o Tribunal implantou o
Plano de Logística Sustentável, destacando-se, dentre as ações adotadas, aquelas
voltadas à redução da impressão de documentos e do uso de copos plásticos e ao
controle do consumo de energia elétrica.
1.2.20. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 86/2009
(fonte: TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal))
O TRT22 dispõe de unidade de Controle Interno, diretamente vinculada à Presidência
do Tribunal, na forma da Resolução CNJ n. 86/2009.
1.2.21. EIXO: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (fonte: TRT22)
Unidade 1

Unidade 2

Unidade 3

Secretaria de
Governança e
Estratégia

Diretoria-Geral
de
Administração

Coordenadoria
de Orçamento
e Finanças

Carga horária semanal

35 horas

35 horas

35 horas

Horário
de
funcionamento interno
da unidade

8h às 18h

7h30 às 16h30

7h30 às 16h30

Horário
atendimento
público externo

8h às 15h

7h30 às 16h30

7h30 às 16h30

de
ao
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Quantitativo
de
servidores em regime
de
teletrabalho
(Resolução CNJ n. 227)

0

0

0

No tocante à Secretaria de Governança e Estratégia, o controle das metas de
produtividade é feito pelo respectivo Secretário.
Em relação à Diretoria-Geral de Administração, as metas de produtividade são
controladas pelo Diretor-Geral. Ressaltou-se, todavia, que, a rigor, os servidores
trabalham por demanda.
Na Coordenadoria de Orçamento e Finanças o controle de metas é realizado pelo
Coordenador da Unidade.
1.2.22. EIXO: GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT22)
Nome da unidade: Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Carga horária semanal

35 horas

Horário de funcionamento interno da unidade

7h às 18h

Horário de atendimento ao público externo

8h às 15h

Quantitativo de servidores em regime de teletrabalho
(Resolução CNJ n. 227)

0

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas informou que, antes da pandemia, havia 2
(dois) servidores em regime de trabalho. Atualmente, todos os servidores da unidade
prestam serviços mediante trabalho remoto.
As metas de produtividade dos servidores são controladas pelo Coordenador da
Unidade ou pela chefia imediata.
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1.2.23. EIXO: LOGÍSTICA (fonte: TRT22)
Nome da unidade: Coordenadoria de Material e Logística
Carga horária semanal

35 horas

Horário de funcionamento interno da unidade

8h às 16h

Horário de atendimento ao público externo

8h às 16h

Quantitativo de servidores em regime de teletrabalho
(Resolução CNJ n. 227)

0

O controle das metas de produtividade é realizado pelo Coordenador de Material e
Logística.

1.3. SEGURANÇA INSTITUCIONAL
1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019
(fonte: TRT22)
A Comissão de Segurança Permanente de Segurança foi instituída no âmbito do TRT22,
por meio do Ato GP nº 46/2015, sendo composta pelos seguintes membros:
Desembargador Francisco Meton Marques de Lima (Coordenador); Juiz Francisco
Washigton Bandeira Santos Filho (Substituto Eventual do Coordenador); Álvaro Celso
Bonfim Resende (Diretor Geral de Administração); Daniel Martins de Sousa (Assistente
Chefe da Seção de Segurança, Inteligência e Transporte – SSIT); Odali Alves Coelho
(Agente de Segurança); Gardner Mendes da Rocha (Agente de Segurança); Giovanni
Bastos Mazza (Servidor da Tecnologia da Informação); Juiz Delano Serra Coelho
(Representante da AMATRA22) e Válter Albuquerque Braga (Representante do
Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Piauí - SINTRAJUFE. PORT. GP 121/2019).
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: TRT22)
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O TRT22 informou que instituiu Plano de Segurança Orgânica, por meio da Resolução
n. 25/2016, mas que não dispõe de um plano de proteção e assistência de juízes em
situação de risco ou ameaçados.
1.3.3.

PLANTÃO. SEGURANÇA DE MAGISTRADOS E FAMILIARES (fonte: TRT22)

O TRT22 informou que não mantém plantão policial para atendimento aos casos de
urgência envolvendo a segurança de juízes e seus familiares.
Esclareceu, entretanto, que, em caso de necessidade, o chefe de segurança
institucional é acionado que, em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência,
adotam as medidas cabíveis.
1.3.4.

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT22)

O TRT22 informou que não instituiu até a presente data o Núcleo de Inteligência.
1.3.5. INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
POLICIAMENTO NAS SALAS DE AUDIÊNCIA E ÁREAS ADJACENTES (fonte: TRT22)

E

O TRT22 informou que dispõe de equipamentos de monitoramento eletrônico
instalados nas unidades e áreas adjacentes do Tribunal, além de portal detector de
metais e escâner de raios-x no edifício sede.

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: TRT22)
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 eGestão 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
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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 se 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 eGestão, 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 TRT22 teve sua composição alterada
pela Portaria GP n. 174/2019 de 27/fev/2019. Atualmente, é integrado por um
desembargador, um juiz do trabalho 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:
COMPOSIÇÃO
Manoel Edilson Cardoso

QUALIFICAÇÃO
Desembargador

(Coordenador)

Roberto Wanderley Braga

Magistrado de 1º grau

Marcelo Nunes Nolleto

Servidor afeito
Governança

Leila Maria de Araújo Marques Alcântara

Servidor afeito à área de negócio judicial
de 1º grau

Kenya Fontinele Alves

Servidor afeito à área de negócio judicial
de 2º grau

Raimundo Nonato de Oliveira Júnior

Servidor afeito à área de negócio judicial
de 1º grau

Maria Elemir de Carvalho Gonçalves

Servidor afeito à área de negócio judicial
de 2º grau

Flavia Silvana Tavares Braga

Secretaria do Tribunal Pleno
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Raimundo de Cerqueira Gomes

Servidor da Secretaria Judiciária

Jose Wallace Ribeiro de Macedo Junior

Servidor afeito
Informação

Leondenis Sarmento de Castro

Servidor da Corregedoria

Thiago Correia Lima Castelo Branco

Servidor da Corregedoria

a

Tecnologia

da

Com relação ao §2º do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2018 a outubro de 2020, foram
encontradas 11 atas das reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Tribunal
Regional
no
sitio
https://negestao.tst.jus.br/index.php/Atas_de_Reuni%C3%A3o_do_CGR_22%C2%AA_
Regi%C3%A3o. O regional realiza reuniões bimestralmente.

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 outubro de 2020 que conste em mais de um
item. b) 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 outubro 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
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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
31 de outubro de 2020, foram identificados 10 processos pendentes de julgamento
informado mais de uma vez no mesmo item e apenas 1 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 35 processos
pendentes de julgamento em 31 de outubro 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 446 processos pendentes de julgamento em 31 de outubro de 2020.

2.3. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT22)
Nas informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 4233.2020.2.00.0500, há 29 processos no 2º grau distribuídos em regime de plantão.

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO
www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje e TRT22)

E

PJe

(fonte:

O Tribunal Regional apresentou 100% de processos tramitando no Sistema PJe em
31/10/2020.

2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: eGestão e TRT22)
As Varas do Trabalho do Tribunal Regional possuem 5.230 processos pendentes de
solução na fase de conhecimento, distribuídos nos anos de 2013 a 2020. Assim se
constituía o saldo em 31/10/2020:
ANO

PROCESSOS

2013

2

0,04%
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2016

5

0,10%

2017

20

0,38%

2018

34

0,65%

2019

512

9,79%

2020

4.657

89,04%

Total

5.230

100,00%

Foram identificados 2 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento,
distribuídos há mais de 5 anos, no exercício de 2013. De acordo com as informações e
dados constantes dos autos do processo PjeCor 42-33.2020.2.00.0500 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. A presidência comunica os gabinetes de desembargadores sobre a
existência de processos com prazo extrapolado que prontamente os priorizam. 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.
(http://www.trt22.jus.br/portal/servicos/consultas/proc-aptos-julgamento-art-12--1cpc/).

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 outubro de 2019 a setembro de
2020, o Tribunal Regional teve 14 Varas analisadas. Desse total, 11 Varas da Região
29
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estiveram entre as 25% que tiveram os desempenhos mais satisfatórios no País, dentre
elas: a 4ª VT de Teresina(7ª colocação), a 1ª VT de Picos (8ª colocação), a 1ª VT de São
Raimundo Nonato (17ª colocação), a 2ª VT de Teresina (29ª colocação), a 1ª VT de
Valença do Piauí (42ª colocação), a 1ª VT de Parnaíba(70ª colocação), a 3ª VT de
Teresina (73ª colocação) e a 1ª VT de Bom Jesus (91ª colocação). Apenas uma Vara do
Trabalho da Região esteve entre as 25% com o desempenho mais insatisfatório, sendo
ela a 6ª VT de Teresina (1.236ª colocação).

2.7. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 211 DO CNJ (fonte: TRT22)
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 - Elaborar e aplicar política, Foi iniciado o projeto de
Art 9º
gestão
e
processo
de prospecção e normatização do
segurança da informação
Sistema de Gestão de Segurança
da Informação (SGSI), que por
sua vez contemplará Políticas e
Processos de Gestão de
Segurança
da
Informação,
atendendo à recomendação das
Diretrizes
de
Segurança
estabelecidas pelo CNJ.
Obs.: O ATO GP nº 59/2016
contém a última revisão da
Política de Segurança da
Informação do Tribunal (PSI). O
Tribunal já iniciou tratativas
visando uma nova revisão.
Entretanto, por conta dos
últimos incidentes de segurança,
especialmente o do STJ, o CNJ,
30
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através da Portaria nº 242/2020,
institui o Comitê de Segurança
Cibernética do Poder Judiciário,
que, dentre outras, possui a
atribuição de criar a Estratégica
da Segurança Cibernética e da
Informação
do
Judiciário.
Somente em 2021, já foram
publicadas três resoluções (Res.
CNJ nº 360, 361 e 362/21)
relacionadas ao tema. O CSJT
também discute a temática.
Assim, diante do cenário, optouse por adotar medidas técnicas
para mitigar os riscos de
invasões e, no tocante a
normativos,
aguardar
as
diretrizes
dos
conselhos
superiores para somente depois
adequar normativos internos.
Cap. III, Seção I - Estabelecer
Plano
de Foi modelado um Processo de
Art 10º - § 2º
Continuidade
de
Serviços Recuperação de Desastres. O
essenciais de TIC
processo já foi executado e
gerou a primeira versão do
Plano de Recuperação de
Desastres. Também já foi
iniciada a modelagem do
Processo de Gerenciamento de
Continuidade de Negócios, que
possibilitará a geração do Plano
de Continuidade de Negócios do
Tribunal.
Obs.: O Plano de Continuidade
de Negócio (PCN) tem como
objetivo manter o negócio
principal do Tribunal em
31
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funcionamento mesmo em face
a
desastres
ou
outros
acontecimentos adversos. É
composto pelo Plano de
Recuperação
de
Desastres
(PRD), o Plano de Continuidade
Operacional (PCO) e o Plano de
Gerenciamento de Crise(PGC).
No entanto, até o momento,
apenas o PRD foi elaborado.
Cap. IV, Seção I - Classificar
sistemas
de A classificação ainda não foi
Art 19º - P. informação identificando os realizada. O Tribunal está com
Único
que são estratégicos
vários projetos em andamento
visando à implantação de todos
os módulos nacionais até julho
de 2021. Até essa data também
será realizada a revisão do
catálogo
de
serviços
e
classificação dos sistemas.
Cap. IV, Seção I - Garantir que os novos sistemas
Art 20º - § 1º e de
informação
de
§ 2º
procedimentos judiciais e
administrativos atendam os
requisitos da ENTIC-JUD

32

Seguindo diretrizes do CSJT, o
Tribunal vem adotando sistemas
nacionais padronizados pelo
conselho. Além do PJe e seus
satélites, como JTe, SinconDJ e
PJeCalc, já foram implantados o
PROAD, SCMP e Progecom. Até
julho de 2021, todos os módulos
do SIGEP (RH, Autoatendimento,
Folha, Saúde, EJUD e eSocial)
estarão implantados, fazendo
com que o Tribunal tenha 100%
das
soluções
nacionais
implantadas. Assim, o Tribunal
vem mantendo alguns sistemas
legados,
sem
iniciar
desenvolvimento de novas
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soluções.

Cap. IV, Seção III Garantir solução de backup
- Art 24º - Item com capacidade suficiente para
VIII
garantir a salvaguarda das
informações
digitais
armazenadas,
incluindo
tecnologias
para
armazenamento de longo
prazo e cópia dos backups mais
recentes, em local distinto do
local primário do órgão, de
modo a prover redundância e
atender à continuidade do
negócio em caso de desastre

Em 2018, através do Contrato
TRT22 53/2018, o Tribunal
adquiriu solução de backup, a
qual está em produção e possui
capacidade adequada. Quanto
ao local, o Tribunal está com
projeto em andamento para
realização de convênio com o
TRE-PI
visando
ao
compartilhamento
de
ambientes de datacenter, onde
o TRT colocaria equipamentos
de no ambiente do TRE para
garantir a redundância dos
dados em caso de desastre.
Destaca-se que o projeto estava
previsto para 2020, mas a
pandemia atrasou o início das
tratativas.

Cap. III, Seção III Aplicar diretrizes estabelecidas
- Art 14º
na Política de Gestão de
Pessoas da área de Tecnologia
da Informação e Comunicação

ATENDIDO PARCIALMENTE Aguardando implementação da
Gestão
de
Competências
institucional.
Obs.: O ATP GP nº 14/2020
estabeleceu a instituiu Política
de Gestão de Pessoas da área de
Tecnologia da Informação e
Comunicação TIC no Tribunal
Regional do Trabalho 22ª
Região. A política prevê
adequação de estrutura e
pessoal da TIC. Destaca-se que a
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área de TIC possui um déficit de
52% em relação ao mínimo de
pessoal
estabelecido
pela
Resolução CNJ nº 211/2015, o
que dificulta a execução da
EnticJud em sua integralidade.

2.8. SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT22)
Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho – CSJT, o Tribunal Regional já implantou todos os módulos,
conforme se verifica na tabela abaixo. Os sistemas satélites estão implantados em
produção e se encontram 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

Sim

eREC

Sistema para elaboração
padronizada e envio de
despacho de
admissibilidade.

Negocial

Sim

Extrator
eGestão

Ferramenta para extração
de dados do PJe para o eGestão

Gestão

Sim
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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

PjeOffice

Aplicativo de assinatura
digital desenvolvido e
mantido pelo CNJ

Técnica

Sim
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Pesquisa
Textual

Ferramenta de busca pelo
conteúdo dos documentos
do PJe

Negocial

Sim

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

Sim

Shodô

Aplicativo de assinatura
digital

Técnica

Sim

2.9. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT22)
2.9.1.

FERRAMENTA UTILIZADA PARA AS VIDEOCONFERÊNCIAS

O Tribunal possuía, anteriormente, contrato somente com a plataforma GSuite, que
incluía o Google Meet, ferramenta que vinha sendo utilizada para realização de
sessões de julgamento e audiências. Entretanto, na versão Basic, que é a contratada
pelo Tribunal, o Google Meet não atende aos requisitos definidos pela resolução do
CNJ, como, por exemplo, gravação de audiências. Após a edição do Ato Conjunto
TST.CSJT.GP nº 54/2020, o Tribunal adquiriu licenças da plataforma Zoom (Contrato
TRT22 nº 01/2021), tendo realizado a fase de capacitação dos usuários para
implantação em todo o Tribunal. Atualmente, as audiências já estão sendo marcadas
através da plataforma Zoom.
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2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS
(fonte: TRT22)
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
http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/petic-2015-2020-4815192.pdf. O
órgão está alinhado às diretrizes fixadas na Resolução n.º 211/2015 do CNJ, como
pode ser visto nas páginas 3 e 8 do documento PETIC.
2.10.2. Documentos referentes à Governança, Gestão de TI e Adequação aos
normativos
Documento

Link para acesso

PEI – Plano Estratégico http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/pep
Institucional
-2015-2020-final-prefacio-apresentacao-7718210.pdf
PETIC
–
Plano http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/peti
Estratégico de TIC
c-2015-2020-4815192.pdf
PDTIC – Plano Diretor de http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/pdti
Tecnologia
da c-2020-v1-015121315.pdf
Informação
e
Comunicação
Plano de contratações

http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/pdti
c-2020-anexo-b-plano-de-contratacoes-v1-7916144.pdf

Catálogo de Serviços

http://www.trt22.jus.br/portal/institucional/governancade-ti/2-catalogo-de-servicos/

Normativo que institui o http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/atoComitê de Governança gp-86-2016-41319213-1211708.pdf
de
Tecnologia
da
Informação
37
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Normativo que institui o https://sgi.trt22.jus.br/transparencia/normativosportal?ti
Comitê
Gestor
de poNormativoId=1&numero=86&ano=2016&descricao=&
Tecnologia
da btnFiltrar=filtrar
Informação
Normativo que institui o http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/atoComitê
Gestor
de gp-24-2011-cgsi-15548-254419.pdf
Segurança
Política de Segurança

http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/atogp-n-59-revisa-a-psi-915131017.pdf

Plano de Continuidade https://sgi.trt22.jus.br/transparencia/documentoportal/s
de Serviços essenciais de gi/9603
TIC
Obs.: O Plano de Continuidade de Negócio (PCN) tem
como objetivo manter o negócio principal do Tribunal em
funcionamento mesmo em face a desastres ou outros
acontecimentos adversos. É composto pelo Plano de
Recuperação de Desastres (PRD), o Plano de
Continuidade Operacional (PCO) e o Plano de
Gerenciamento de Crise(PGC). No entanto, até o
momento, apenas o PRD foi elaborado.

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 metas e objetivos estratégicos mensurados a partir de índices
previamente fixados. 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
38
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avaliação de ações para sua construção ou aperfeiçoamento objetivando o alcance das
metas e consequentemente, dos objetivos estratégicos. Os dados apresentados foram
retirados dos Relatórios de Resultados 2018 e 2019, elaborados pela Assessoria de
Governança e Gestão Estratégica do CSJT. Em relação ao desempenho acumulado de
janeiro a outubro 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
TRT22 era obter prazo médio igual ou inferior a 85 dias, considerando a necessidade
de diminuir em 2% o TMDP2 de 2016 (86 dias). O desempenho acumulado do ano foi
de 69 dias, destacando o TRT22, no Relatório de Resultados, com o melhor
desempenho e o menor TMDP2 da Justiça do Trabalho, ao lado do TRT14. Meta
cumprida.
2019: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para
2019 foi calculada em 67 dias, redução de 2% do resultado de 2017 (68 dias). O TRT22
terminou o ano com prazo médio de 89 dias, acima da meta individual, mas abaixo da
cláusula de barreira calculada em 139 dias. Meta cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2018. A meta do
TRT22 em 2020 era obter TMDP2 igual ou inferior a 68 dias, redução de 2% do
resultado de 2018 (69 dias). Em outubro de 2020, o resultado acumulado do TRT22 foi
de 75 dias, valor superior à meta individual, mas abaixo da cláusula de barreira
calculada em 138 dias . 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 TRT22
deveria obter tempo médio igual ou inferior a 168 dias, considerando a necessidade de
diminuir em 2% o TMDP1c de 2016 (172 dias). O desempenho acumulado do ano foi
de 186 dias. Meta não cumprida.
2019: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para
2019 foi calculada em 184 dias, redução de 2% do resultado de 2017 (188 dias). O
TRT22 terminou o ano com prazo médio de 141 dias. Meta cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2018. Para 2020,
a meta do TRT22 era alcançar TMDP1c igual ou inferior a 182 dias, redução de 2% do
resultado de 2018 (186 dias). Em outubro de 2020, o resultado acumulado do TRT22
foi de 156 dias. Meta cumprida.

3.3. META 6 - JULGAR QUANTIDADE
CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO

DOS

PROCESSOS

DE

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 TRT22, foram distribuídos, no primeiro e segundo
graus, 29.523 casos novos e julgados 34.537 processos. O IPJ foi de 116%. Meta
cumprida.
2019: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Foram distribuídos 28.182 processos e julgados 30.226. O percentual
de julgados foi de 107%. Meta cumprida.
2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Nos primeiros dez meses do ano, foram distribuídos 17.177 processos
e julgados 18.183, ou seja, 1.006 processos além do esperado resultando na
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diminuição do estoque. O percentual de processos julgados foi de 106%. Meta
cumprida.

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 TRT22 deveria julgar 12.978
processos dos 14.419 distribuídos até 31/12/2016 pendentes de julgamento. Até
dezembro, foram julgados 14.032 processos, resultando em um IPA de 97%. 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 TRT22 continha 14.297 processos do universo da
meta pendentes de julgamento. Desses, foram julgados 13.939, ou seja, 786 além da
meta (13.153). O IPA do TRT21 foi de 97,5%. 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 9.667 processos enquadrados
nos critérios da meta. Desses, foram julgados 9.318, até outubro de 2020, gerando um
IPA de 96,42%. 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.
3.5.1.1. Primeiro Grau
2018: identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2015 no 1º grau. Foram identificadas 61 ações coletivas, dentro dos critérios da
41
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meta, no TRT22, sendo que todas foram julgadas até dezembro de 2018. IACJ - 1º grau
- 100%. Meta cumprida. O TRT22 foi destaque no Relatório de Resultados (2018) 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
31/12/2016 no 1º grau. O TRT22 contava com 136 ações coletivas distribuídas, tendo
julgado até dezembro todas as ações. IACJ - 1º grau de 100%. Meta cumprida. O TRT22
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
31/12/2017 no 1º grau. No TRT22, foram identificadas 349 ações coletivas, nos
critérios da meta, pendentes de julgamento. Em outubro, todas já tinham sido
julgadas. IACJ de 1º grau - 100%. 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 Tribunal julgou as 07 ações coletivas identificadas dentro
dos critérios da meta. IACJ - 2º grau de 100%. Meta cumprida. O TRT22 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 TRT22 apresentou 23 ações coletivas pendentes de
julgamento dentro dos parâmetros da meta, tendo julgado todas até dezembro. IACJ 2º grau de 100%. Meta cumprida. O TRT22 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 TRT22 identificou 68 ações coletivas dentro dos critérios da
meta, tendo julgado todas. 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.
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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 TRT22 era
alcançar um índice de 35,08%. Durante o ano, foram solucionados 22.256 processos,
sendo 8.194 por conciliação. O ICONc foi calculado em 36,82%. Meta cumprida.
2019: manter o percentual do biênio 2016/2017 no Índice de Conciliação na Fase de
Conhecimento. O TRT22 deveria manter o percentual de 36,86%. Foram solucionados
19.300 processos dentro dos critérios da meta. Desses, foram conciliados 8.003
gerando um ICONc de 41,46%. Meta cumprida.
2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no Índice de Conciliação na
Fase de Conhecimento. Em 2020, o TRT22 deveria obter um índice de 36,16%. Até
outubro, foram conciliados 3.736 processos dos 10.769 solucionados, o que resultou
em um ICONc de 34,69%. Meta não 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 TRT22 possuía no início do ano 2.473 processos dos 10 maiores litigantes,
sendo necessário julgar 2% (50) mais a quantidade distribuída no ano (5.452), ou seja,
5.502 processos. O total de processos julgados no ano foi de 6.438. IRA: 163%. Meta
cumprida.
10 Maiores Litigantes para meta de 2018: (1) Estado do Piauí; (2) Município de
Luzilândia - PI; (3) Alma Viva do Brasil Telemarketing e Informática S/A; (4) Limpel
Serviços Gerais LTDA; (5) Caixa Econômica Federal - CEF; (6) Banco do Brasil S/A; (7)
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; (8) Município de Madeiro - PI; (9)
Município de Caracol - PI; (10) Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA.
2019: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 2.001 processos. No
ano, foram distribuídos 3.751. Portanto, o TRT22 deveria julgar 3.791 (40 + 3.751)
processos para cumprir a meta. Até dezembro, foram julgados 4.639. IRA: 176%. Meta
cumprida.
10 Maiores Litigantes para a meta de 2019: (1) Estado do Piauí; (2) Limpel Serviços
Gerais LTDA; (3) Município de Pedro II; (4) Alma Viva do Brasil Telemarketing e
Informática S/A; (5) Município de Floriano - PI; (6) Município de Luzilândia - PI; (7) Água
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e Esgotos do Piauí - AGESPISA; (8) Banco do Brasil S/A; (9) Companhia Energética do
Piauí S/A - CEPISA; (10) Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde do
Piauí.
2020: O acervo do TRT22 dos 10 maiores litigantes do ano anterior era de 1.865 e nos
primeiros dez meses do ano, foram distribuídos 3.317. Portanto, o Tribunal Regional
deveria julgar 3.349 processos (32 + 3.317). Até outubro, foram julgados 3.564
processos. IRA: 112,96% - Meta 99,66%. Meta cumprida.
10 Maiores Litigantes para meta de 2020: (1) Sindicato dos Empregados no COmércio e
Serviços de Teresina; (2) Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA; (3) Estado do
Piauí; (4) EBSERH; (5) Município de Matias Olímpio; (6) Alma Viva do Brasil
Telemarketing e Informática S/A; (7) Limpel Serviços Gerais LTDA; (8) Município de
Luzilândia - PI; (9) Município de Avelino Lopes; (10) Água e Esgotos do Piauí AGESPISA.
Os dados apresentados pelo Tribunal Regional revelam que as pessoas jurídicas Estado
do Piauí, Município de Luzilândia - PI, Alma Viva do Brasil Telemarketing e Informática
S/A, Limpel Serviços Gerais LTDA e Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA estão
presentes na lista dos 10 maiores litigantes nos três anos analisados.

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 13.397 execuções e 16.863 foram
baixadas. O Índice de Execução (IE) foi de 125,87%. Meta cumprida.
2019: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos
novos de execução no ano corrente. Em 2019, foram baixadas 18.329 execuções,
frente a 14.572 iniciadas, gerando um IE de 125,78%. Meta cumprida.
2020: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos
novos de execução no ano corrente. Até outubro, foram iniciadas 15.535 execuções no
TRT22. No mesmo período, foram baixadas 20.272 execuções. O IE calculado é de
130,48%. Meta cumprida.
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3.9. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA
O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS
O Tribunal Regional da 22ª Região informou as seguintes ações e iniciativas que foram
implementadas com o intuito de alcançar as metas judiciárias: (1) Projeto Balcão
Virtual - Comunicação entre diretor de secretaria da Vara do Trabalho e
advogado/jurisdicionado via WhatsApp visando melhorar a comunicação e o acesso à
informação, impactando diretamente no aumento da celeridade e qualidade dos
serviços prestados; (2) Projeto Gestão Compartilhada - Análise prévia da necessidade
de auxílio às unidades judiciárias cujos magistrados encontram-se com excessivo
número de processos; (3) Projeto Governança - Auxílio na gestão das informações
para fins estatísticos; (4) Disque Acordo - Ferramenta utilizada para fomento e
facilitação da via do acordo entre os litigantes da Justiça do Trabalho, impulsionando
as conciliações nas fases de conhecimento e execução.

3.10. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS
Atendendo ao disposto no capítulo III da Resolução n.º 198/2014 do CNJ (alterado pela
Resolução nº 204/2015), no Tribunal Regional da 22ª Região, há a Secretaria de
Governança e Estratégia, vinculada à Presidência. A gestão e o cumprimento das metas
são responsabilidades da Presidência e da Corregedoria, mas não há divisão de tarefas
para o primeiro e o segundo graus, de acordo com o órgão.
O Tribunal Regional informou ações promovidas com o intuito de monitorar o
desempenho do órgão no Plano Estratégico: (1) Realização de duas Semanas de
Formação Continuada durante o ano, nas quais são apresentados o desempenho
estratégico revelando aos magistrados e servidores quais pontos precisam de
aprimoramento; (2) Reuniões de Análise da Estratégia (RAE) quadrimestrais onde são
apresentados os desempenhos do 1º e do 2º Graus e da área administrativa. Em 2020,
as reuniões ocorreram nos meses de março, julho, agosto e dezembro; (3) Envio de
relatórios mensais às Varas do Trabalho com dados sobre o andamento do fluxo
processual nas fases de conhecimento, liquidação e execução, a partir de consulta ao
Sistema de Consulta a Dados Operacionais (SICOND); (4) Atualização diária do sistema
SECOR que consiste em uma plataforma criada para acompanhamento dos dados
estatísticos lançados no PJe, e-Gestão e Metas Nacionais; (5) Acompanhamento do
desempenho durante as inspeções e correições.
As ações mencionadas apresentam bons resultados no cumprimento das metas
judiciárias em 2018, 2019 e 2020 (até outubro), uma vez que o TRT22 deixou de
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cumprir apenas a meta referente ao TMDP1c em 2018 e ao ICONc em 2020. Destacase, contudo, que o Tribunal Regional relatou não adotar providências quando as
unidades judiciárias não cumprem as metas. No entanto, registra-se a importância de
se manter o acompanhamento do desempenho das unidades judiciárias e orientar
quando o resultado obtido estiver aquém da meta estipulada a fim de continuar
obtendo bons resultados no ciclo 2021-2026.
De acordo com informações do Tribunal Regional, o cumprimento das metas é
utilizado como parâmetro para remoções, promoções, convocações e/ou
afastamentos. Destaca-se, entretanto, que a Resolução nº 106/2010 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que a presteza deve ser avaliada sob o aspecto de
alinhamento com as metas do Poder Judiciário e não necessariamente com o
cumprimento das metas.

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: TRT22)
De acordo com o Tribunal Regional da 22ª Região, o Plano de Gestão Estratégica do
Tribunal encontra-se alinhado à Estratégia do Judiciário 2020.
Com o intuito de alcançar os macrodesafios do Poder Judiciário 2015-2020, o Tribunal
Regional adotou as seguintes condutas durante o ano: 1. Combate à corrupção e à
improbidade administrativa – (i) Previsão de assinatura de Termo de Cooperação com
a Universidade Federal do Piauí. O termo prevê um plano de integridade, que inclui
ações visando a disseminação e o fortalecimento da cultura de integridade no âmbito
do Tribunal Regional. 2. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional; 4.
Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes; 5. Impulso às execuções
fiscais e trabalhistas – O Tribunal Regional estabeleceu três projetos com o intuito de
atender aos três macrodesafios: (1)Projeto Balcão Virtual: Comunicação entre diretor
de secretaria da Vara do Trabalho e o advogado/jurisdicionado via WhatsApp para
melhorar a comunicação e o acesso à informação; (2)Projeto Gestão Compartilhada:
Análise prévia da necessidade de auxílio às unidades judiciárias cujos magistrados
encontram-se com excessivo número de processos conclusos para julgamento, na fase
de conhecimento; (3)Projeto Governança: Auxílio às Varas do Trabalho na gestão das
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informações para fins estatísticos. 3. Adoção de soluções alternativas de conflito - O
Tribunal adotou o projeto “Disque Acordo”, no qual uma linha telefônica é
disponibilizada exclusivamente para tratativas conciliatórias, sendo uma ferramenta
para fomento e facilitação da via do acordo entre os litigantes na Justiça do Trabalho,
impulsionando as conciliações nas fases de conhecimento e execução.

3.12. GESTÃO PARTICIPATIVA
221/2016 do CNJ

E DEMOCRÁTICA. RESOLUÇÃO nº

O Tribunal Regional informou que estabeleceu o Comitê de Gestão Participativa por
meio da Resolução Administrativa nº 74/2018, em atenção ao disposto na Resolução
nº 221/2016 do CNJ. Além disso, como intuito de garantir a participação dos atores na
formulação das metas, foram disponibilizados formulários eletrônicos para
magistrados e servidores participarem do Processo Inicial de Metas Nacionais 2021
(PIME). Por oportuno, registra-se que o Gestor de Metas do TRT22 foi eleito para
coordenar, por dois anos, o Subcomitê de Pequeno Porte no Comitê Gestor da
Estratégia da Justiça do Trabalho, conforme Ato CSJT.GP.SG nº 13/2020.

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

12.912

7.642

6.730

casos novos

20.152

20.921

10.318
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processos recebidos

20.215

20.983

10.357

processos solucionados

26.066

22.567

12.165

pendentes de solução para o ano seguinte

7.642

6.730

5.231

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

TAXA DE PRODUTIVIDADE

2018

2019

2020*

129%

108%

117%

média dos Tribunais de mesmo porte

136,56%

116,62%

90,29%

média nacional

139,95%

118,81%

85,43%

média do Tribunal analisado

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO

2018

2019

2020*

23%

26%

33%

média dos Tribunais de mesmo porte

33,90%

31,02%

46,18%

média nacional

38,15%

34,75%

51,07%

média do Tribunal analisado

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

No total de processos recebidos não foram incluídos os processos redistribuídos no
âmbito da 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.
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A quantidade de processos pendentes de solução tem sido consistentemente menor a
cada ano. Houve redução de 11%, de 2018 para 2019, e de 22%, de 2019 para 2020.
A taxa de produtividade do Regional, por sua vez, esteve abaixo das médias dos
tribunais de mesmo porte e nacional, nos anos de 2018 e 2019, porém, em 2020,
apresentou valores superiores em relação aos tribunais congêneres e à média nacional
Quanto ao congestionamento, o TRT22 tem apresentado taxas crescentes, apesar de
sempre se manter abaixo das médias dos tribunais de mesmo porte e da média
nacional.
b) Prazos Médios:
PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a prolação da sentença

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

186 dias

141 dias

156 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

216 dias

194 dias

172 dias

média nacional

264 dias

245 dias

218 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a realização da 1ª audiência

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

88 dias

60 dias

86 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

92 dias

68 dias

88 dias

média nacional

113 dias

81 dias

103 dias
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*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

PRAZO MÉDIO da realização da 1ª
audiência e o encerramento da instrução

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

75 dias

56 dias

66 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

122 dias

122 dias

122 dias

média nacional

162 dias

174 dias

158 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

PRAZO MÉDIO da conclusão até a
prolação da sentença

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

62 dias

61 dias

50 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

122 dias

32 dias

22 dias

média nacional

162 dias

35 dias

24 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Constatou-se que, em 2020 (até outubro/20), o Regional apresentou prazos médios
inferiores às médias dos tribunais de mesmo porte e nacional, no tocante ao
ajuizamento da ação até a prolação da sentença, ao ajuizamento da ação até a
realização da 1a audiência, e à realização da primeira audiência até o encerramento da
instrução.Contudo exibiu prazo médio superior em relação à conclusão até a prolação
da sentença.
c) Recursos Interpostos: No ano de 2018, foram interpostos nas Varas do Trabalho
10.733 recursos, 10% a menos em comparação com o ano de 2017, quando foram
interpostos 11.975 recursos. Em 2019, foram interpostos nas Varas do Trabalho 9.070
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recursos, 15% a menos em cotejo com o ano de 2018. Já no ano de 2020, até 31 de
outubro, foram interpostos 7.758 recursos nas Varas de Trabalho do Tribunal Regional.
d) Processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença: Em consulta
ao sistema E-gestão, verificou-se que, em 31 de outubro de 2020, do total de 733
processos com instrução encerrada, 26 aguardavam a prolação de sentença há mais de
30 dias. De acordo com os dados atualizados, extraídos em 16/03/2021, não se
observou ocorrência de magistrados de primeiro grau com processos conclusos há
mais de 60 dias.
e) Processos pendentes de solução nas Varas do Trabalho e Audiências
Telepresenciais: Constata-se que há 590 processos aguardando a realização da
primeira audiência e 295 processos aguardando o encerramento da instrução,
demonstrando que, no particular, há congestionamento a ser sanado. A CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, em 26 de agosto de 2020, mediante o ofício TST/CGJT nº
082/2020, já havia destacado a relevância da retomada das audiências, bem como
solicitado à Corregedoria Regional que determinasse aos magistrados a marcação
imediata das audiências pendentes (iniciais e de instrução). Em resposta, a
Corregedora Regional informou que, desde 19/03/2020, observa a Resolução nº
314/2020 do CNJ, como também anexou planilha para demonstrar a realização das
audiências telepresenciais (Ofício n. 154/2020) .
4.1.2. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESPETST/e-Gestão)
4.1.2.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
FASE DE LIQUIDAÇÃO

NA

2018

2019

2020*

Liquidações iniciadas

12.382

10.420

5.719

Liquidações encerradas

11.514

12.661

8.485

Liquidações de sentenças pendentes*

408

5.394

2.627

Desarquivados na fase de liquidação

380

5.673

829

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.
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No ano de 2019, as liquidações iniciadas diminuíram 18,8% e as encerradas
aumentaram 10,0%, em relação ao ano de 2018. A taxa de produtividade na
liquidação, verificada em 2018, foi de 89,7%; de 121,5%, em 2019 e, em 2020 (até
outubro), foi de 148,4%. No ano de 2019, cada Vara do Trabalho iniciou, em média,
744,3 liquidações; e encerrou, em média, 904,4 liquidações.
Em dezembro de 2019, restavam 6.534 liquidações pendentes no resíduo, incluídas as
que estavam em arquivo provisório, um aumento de 447,2% 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 466,7 liquidações pendentes por Vara.
4.1.2.2. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS

2018

2019

2020*

Liquidações iniciadas no TRT22

12.382

10.420

5.719

Média de liquidações iniciadas nos
Tribunais Regionais de Pequeno
Porte

7.838

8.543

5.232

Média de liquidações iniciadas no
País

29.813

30.683

22.856

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

O TRT da 22ª Região iniciou menos liquidações em comparação com a média do País,
porém, superou a média dos Tribunais de Pequeno Porte.
4.1.2.3. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS

Liquidações encerradas no TRT22
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2018

2019

2020*

11.514

12.661

8.485
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Média de liquidações encerradas nos
Tribunais Regionais de Pequeno
Porte

6.116

8.099

5.310

Média de liquidações encerradas no
País

27.285

33.841

23.445

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Nos três anos analisados, o Tribunal Regional da 22ª Região encerrou menos
liquidações em relação à média do País, no entanto, superou a média dos Tribunais de
Pequeno Porte.
4.1.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO
MÉDIA DE RESÍDUOS NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO

2018

2019

2020*

Resíduos no TRT22

1.464

6.534

4.403

Média de resíduos nos Tribunais
Regionais de Pequeno Porte

1.068

4.100

3.354

Média de resíduos no País

9.487

15.686

16.030

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Quanto ao resíduo na fase de liquidação, nos três anos analisados, em comparação
com a média do País, o Tribunal apresentou um resíduo bem menor, mas, em cotejo
com os Tribunais de Pequeno Porte, o resíduo foi maior.
Em 2019, o Tribunal apresentou um aumento em relação ao ano de 2018, porém, no
ano de 2020 (até outubro), o resíduo do Tribunal Regional diminuiu,
consideravelmente, em relação ao ano de 2019.
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4.1.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
PRAZO MÉDIO DO INÍCIO
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

AO

2018

2019

2020*

Prazo médio na liquidação no TRT22

137,47 dias

226,42 dias

225,04 dias

Prazo médio na liquidação nos
Tribunais de Pequeno Porte

156,28 dias

187,83 dias

212,93 dias

Prazo médio na liquidação no país

180,81 dias

197,28 dias

233,16 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

O prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, que era de 137,5 dias em
2018 (menor que a média nacional de 180,81 dias e que a média dos TRTs de Pequeno
Porte de 156,28 dias, no período), aumentou para 226,42 dia, em 2019, (maior que a
média nacional de 197,38 dias e que a média dos TRTs de Pequeno Porte de 187,83
dias, no período), em 2020 (até outubro) o prazo médio se manteve quase que
constante 225,04 dias (menor que a média nacional de 233,16 dias e maior que a
média dos TRTs de Pequeno Porte de 212,93 dias, no período).
Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, em
2019, o Tribunal Regional registrou o oitavo maior prazo médio no País, e,
considerando somente os regionais de mesmo porte, registrou o quarto maior prazo.
4.1.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS
PERCENTUAL DE SENTENÇAS LÍQUIDAS
POR ANO

2018

2019

2020*

Percentual de sentenças líquidas no
TRT22

12,14%

19.21%

26,66%
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Percentual de sentenças líquidas
nos Tribunais de Pequeno Porte

38,52%

42,56%

46,65%

Percentual de sentenças líquidas no
país

14,84%

16,52%

18,56%

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal Regional exibiu uma taxa
média de sentenças líquidas muito abaixo da média dos Tribunais de Pequeno Porte
nos três anos avaliados. Já em relação à média do país, teve uma taxa abaixo, no ano
de 2018, e acima nos anos de 2019 e 2020. O percentual de sentenças líquidas nas
Varas do Trabalho foi de 12,1%, em 2018, 19,2%, em 2019 e 26,7%, em 2020 (até
outubro).
Em 2018, foram proferidas 1.279 sentenças líquidas, em 2019, 1.611 e, em 2020 (até
outubro), 1.298.
Das 14 Varas do Trabalho da Região Judiciária, duas Varas do Trabalho estiveram
acima da média do País nos três anos avaliados, sendo elas: 1ª Vara de Bom Jesus e a
1ª Vara de Piripiri.
4.1.3. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTPTST/e-Gestão)
4.1.3.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE
DE EXECUÇÃO

2018

2019

2020*

Execuções iniciadas

12.988

14.071

14.581

Execuções encerradas

18.706

18.998

16.729

Pendentes de execução

25.028

22.115

18.616
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Saldo de Processos no
Provisório na Execução

Arquivo

2.409

3.558

1.489

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

No ano de 2019, houve um decréscimo de 0,7% no quantitativo de execuções iniciadas
e um acréscimo de 1,6% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2018. A taxa
de produtividade na execução em 2018 foi de 144,4%, em 2019 foi de 145,6% e em
2020 (até outubro) foi de 164,5%. No ano de 2019, cada Vara do Trabalho iniciou, em
média, 932 execuções; e encerrou, em média, 1.357 execuções.
O resíduo do regional, incluindo as que estavam em arquivo provisório, em dezembro
de 2019, foi de 25.053 execuções, um decréscimo de 12,2% em relação a dezembro de
2018. Em média, o resíduo de execuções por Vara foi de 1.789,5.
4.1.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO
EXECUÇÕES INICIADAS

2018

2019

2020*

Execuções iniciadas no TRT22

12.958

13.048

10.167

Execuções iniciadas nos Tribunais
Regionais de Pequeno Porte

11.828

11.375

9.691

Execuções iniciadas no País

33.277

34.796

27.675

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Nos três últimos anos, em comparação à média do País, o Tribunal iniciou bem menos
execuções; e em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, a Região iniciou
mais.
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no país, no ano de 2019, a Região teve 9 Varas entre
as 50 que mais iniciaram execuções no país: a 2ªVT de Teresina com 1.844 execuções
iniciadas, ocupando o 5º lugar; a 4ªVT de Teresina com 1.670 execuções iniciadas,
ocupando o 10º lugar; a 1ªVT de Picos com 1.527 execuções iniciadas, ocupando o 15º
lugar; a 3ªVT de Teresina com 1.481 execuções iniciadas, ocupando o 17º lugar; a 1ªVT
de Parnaíba com 1.469 execuções iniciadas, ocupando o 18º lugar; a 1ªVT de Floriano
com 1.271 execuções iniciadas, ocupando o 32º lugar; a 1ªVT de Teresina com 1.262
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execuções iniciadas, ocupando o 35º lugar; a 1ªVT de São Raimundo Nonato com 1.233
execuções iniciadas, ocupando o 38º lugar; e a 1ªVT de Bom Jesus com 1.096
execuções iniciadas, ocupando o 50º lugar.
4.1.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO
EXECUÇÕES ENCERRADAS

2018

2019

2020*

Execuções encerradas no TRT22

18.706

18.998

16.729

Execuções encerradas nos Tribunais
Regionais de Pequeno Porte

12.414

15.052

10.958

Execuções encerradas no País

30.355

38.529

28.100

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Nos três últimos anos, em comparação à média do País, o TRT22 encerrou bem menos
execuções e, em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, encerrou mais nos
anos de 2018 e 2019 e menos no ano de 2020 (até outubro).
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, no ano de 2019, a Região teve seis Varas
entre as 50 que mais encerraram execuções no ano, destaca-se que a 2ª Vara do
Trabalho de Teresina foi a Vara do Trabalho, no país, que mais encerrou execuções,
totalizando 4.098 execuções encerradas. Em 4º lugar, a 4ª VT de Teresina, com 2.869
execuções encerradas; em 16º lugar, a 1ª VT de Picos, com 2.008 execuções
encerradas; em 17º lugar, a 1ª VT de Teresina, com 1.924 execuções encerradas; em
18º lugar, a 1ª VT de São Raimundo Nonato, com 1.900 execuções encerradas; e em
34º lugar, a 3ª VT de Teresina, com 1.609 execuções encerradas.
4.1.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO
RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO

2018

2019

2020*

Resíduo de execução no TRT22

28.550

25.052

21.975
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Média de resíduo na execução nos
Tribunais Regionais de Pequeno
Porte

34.888

33.632

33.912

Média de resíduo na execução no
país

112.446

118.354

120.958

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

Em relação ao resíduo na fase de execução, nos três anos avaliados, em comparação à
média do País e em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, a Região possui
um resíduo bem menor.
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, em dezembro de 2019, a 1ª VT de Valença
do Piauí com 221 execuções pendentes é o 22º menor quantitativo do País.
4.1.3.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU
ENCERRAMENTO
PRAZO
MÉDIO
DO
INÍCIO
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO

AO

2018

2019

2020*

No Tribunal Regional da 22ª Região

1,133 dias

945,3 dias

692,89 dias

Nos Tribunais Regionais de Pequeno
Porte

1,357 dias

1,091 dias

1,006 dias

No País

1,289 dias

1,488 dias

947,91 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

O prazo médio entre o início e a extinção da execução, que era de 1.133 dias em 2018,
diminuiu para 945,3 dias em 2019, prazo menor que a média nacional de 1.289 e do
que a média dos Tribunais de Pequeno Porte de 1.357 dias). Em 2020 (até outubro) a
média diminuiu para 692,89 dias, prazo menor que a média nacional de 947,91 dias e
menor do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte de 1.006 dias, no período.
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Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, em
2019, a Região teve o décimo segundo menor prazo médio no País e, considerando
somente os regionais de mesmo porte, o regional registrou o quarto 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*

No Tribunal Regional da 22ª Região

1.633 dias

1.508 dias

1.286 dias

Nos Tribunais Regionais de Pequeno
Porte

1.573 dias

1.735 dias

1.635 dias

No País

1.890 dias

2.349 dias

1.581 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/10/2020.

O prazo médio entre o ajuizamento da ação e a extinção da execução, que era de
1.633 dias, em 2018, prazo menor que a média nacional de 1.890 dias e maior do que a
média dos Tribunais de Pequeno Porte de 1.573 dias, no período, diminuiu para 1.508
dias, em 2019, prazo menor que a média nacional de 2.349 dias e do que a média dos
Tribunais de Pequeno Porte de 1.735 dias, no período. Em 2020 (até outubro), a média
no Tribunal diminuiu para 1.286 dias, prazo menor que a média nacional e do que a
média dos Tribunais de Pequeno Porte, respectivamente em 1.581 dias e 1.635 dias.
Ainda com relação ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o encerramento da
execução, em 2019, a Região registrou o décimo menor prazo médio no País e
considerando somente os regionais de mesmo porte, o regional registrou o quarto
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
59

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

Tribunal Superior do Trabalho

60

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

processo fique pendente em mais de um dos itens acima simultaneamente. Partindo
dessa premissa, não foram identificados processos pendentes de solução, em outubro
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, relativas ao período de
1º/01/2018 a 31/12/2018: 144 execuções extintas por acordo; 10.641 extintas por
pagamento do crédito do exequente e 6.353 por outras formas de extinção. De
1º/01/2019 a 31/12/2019: 2.019 execuções extintas por acordo; 4.853 execuções
extintas por pagamento do crédito do exequente e 11.021 por outras formas de
extinção. No período de 1º/01/2020 a 31/10/2020: 2.343 execuções extintas por
acordo; 5.605 extintas por pagamento do crédito do exequente; 799 extintas pela
prescrição intercorrente; 223 extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer e 11.666 por outras formas de extinção.
4.1.4.

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

a) Movimentação Processual
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

2018

2019

2020*

estoque remanescente do ano anterior

1.973

2.571

1.770

casos novos

9.834

8.003

7.088

processos recebidos

11.410

9.540

8.689

recursos e ações originárias julgados

9.267

8.730

6.495

total julgado

10.689

10.180

7.676

pendentes de solução para o ano seguinte

2.571

1.770

2.286

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.
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TAXA DE PRODUTIVIDADE

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

93,68%

106,71%

88,34%

média dos Tribunais de mesmo porte

95,02%

95,80%

102,07%

média nacional

89,31%

94,95%

91,47%

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

48,23%

39,48%

53,78%

média dos Tribunais de mesmo porte

43,36%

42,00%

47,05%

média nacional

49,98%

45,69%

50,09%

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR
DESEMBARGADOR

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

1.902

1.590

1.448

média dos Tribunais de mesmo porte

1.894

1.787

1.269

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR
DESEMBARGADOR

61

2018

2019

2020*
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média do Tribunal analisado

1.782

1.697

1.279

média dos Tribunais de mesmo porte

1.800

1.712

1.295

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2018 foram pautados em
média por sessão 62,2 processos e julgados 54,8 processos. Em 2019, foram pautados
em média por sessão 67,9 processos e julgados 61,3. Em 2020, a média por sessão foi
de 91,9 processos pautados e 63,5 processos julgados.
b) Prazos Médios
PRAZO MÉDIO da distribuição à
restituição com visto do relator

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

50 dias

67 dias

52 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

98 dias

104 dias

123 dias

média nacional

92 dias

104 dias

112 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

PRAZO MÉDIO da distribuição ao
julgamento do recurso

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

65 dias

86 dias

72 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

137 dias

137 dias

167 dias

média nacional

151 dias

160 dias

168 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.
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PRAZO MÉDIO total, da distribuição até
a baixa do recurso

2018

2019

2020*

média do Tribunal analisado

242 dias

250 dias

309 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

272 dias

281 dias

288 dias

média nacional

284 dias

306 dias

327 dias

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

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

2018

2019

2020*

magistrados atuando em turmas e que participaram da
distribuição de processos

6

6

6

329

429

295

processos recebidos por magistrado

1.902

1.590

1.448

carga de trabalho por magistrado

2.231

2.019

1.743

processos solucionados por magistrado

1.782

1.697

1.279

estoque inicial por magistrado

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

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

2018

2019

63

2020*
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PROCESSUAL DOS
DESEMBARGADO
RES EM
EXERCÍCIO

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

ARNALDO BOSON
PAES
(Desembargador)

1749

1584

1474

1560

1340

1096

BASILIÇA ALVES DA
SILVA

112

450

292

371

-

-

CARLOS WAGNER
ARAUJO NERY DA
CRUZ

-

-

-

-

5

71

ENEDINA MARIA
GOMES DOS
SANTOS
(Desembargador)

1508

0

432

0

-

-

FAUSTO LUSTOSA
NETO
(Desembargador)

1696

1385

850

756

13

0

FRANCILIO BIBIO
TRINDADE DE
CARVALHO

-

-

66

107

32

62

FRANCISCO METON
MARQUES DE LIMA
(Desembargador)

1772

1651

1580

1541

1380

1097

GIORGI ALAN
MACHADO ARAÚJO
(Desembargador)

146

69

1352

884

1342

1072
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JOÃO LUIZ ROCHA
DO NASCIMENTO

-

-

67

270

2

4

LIANA CHAIB
(Desembargador)

1642

1485

374

296

278

60

LIANA FERRAZ DE
CARVALHO
(Desembargador)

126

588

1062

830

1389

1134

MANOEL EDILSON
CARDOSO
(Desembargador)

1800

1646

1521

1420

1408

1114

MARCO AURELIO
LUSTOSA CAMINHA
(Desembargador)

-

-

-

-

1416

1094

THANIA MARIA
BASTOS LIMA
FERRO

90

494

80

157

2

0

TIBÉRIO FREIRE
VILLAR DA SILVA

118

315

351

481

33

2

WELLINGTON JIM
BOAVISTA
(Desembargador)

1761

1022

1496

1507

1339

870

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

e) Resíduo processual
RESÍDUO PROCESSUAL
aguardando manifestação do MPT
65

2018

2019

2020*

37

69

35
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pendentes de conclusão ao relator

25

16

53

pendentes com o relator

1.642

1.065

925

pendentes em diligência

18

36

27

pendentes suspensos ou sobrestados

14

23

171

2.571

1.770

2.286

resíduo total

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

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*

1.169 dias

1.095 dias

1.079 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

874 dias

1.064 dias

1.031 dias

média nacional

986 dias

1.012 dias

929 dias

média do Tribunal analisado

*Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo, o
Tribunal Regional registrou média de 1.169 dias em 2018. Em 2019, o prazo médio
diminuiu para 1.095 dias e, em 2020 (até outubro), a média diminuiu novamente,
alcançando 1.079 dias. Registra-se que no triênio analisado, o prazo médio do Regional
se mostrou maior tanto em relação à média dos Tribunais de pequeno porte como em
relação à média nacional.
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4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão)
ARRECADAÇÃO NO 1º
GRAU

2018

2019

2020* **

recolhimentos
previdenciários

R$ 19.516.404,75 R$ 12.390.467,69 R$ 18.602.634,43

recolhimentos fiscais

R$ 1.005.452,19

R$ 1.822.448,64

R$ 1.478.741,19

R$ 1.384.662,12

R$ 971.901,93

R$ 1.210.374,41

R$ 86.061,09

R$ 79.136,51

R$ 0,00

custas
processuais
emolumentos

e

multas
TOTAL

R$ 21.992.580,15 R$ 15.263.954,77 R$ 21.291.750,03

ARRECADAÇÃO NO 2º
GRAU
recolhimentos
previdenciários
recolhimentos fiscais
custas
processuais
emolumentos
TOTAL

e

2018

2019

2020* **

R$ 4.925.107,05

R$ 6.626.488,97

R$ 0,00

R$ 352.843,78

R$ 225.572,69

R$ 0,00

R$ 123.229,97

R$ 68.755,97

R$ 4.560,00

R$ 5.401.180,80

R$ 6.920.817,63

R$ 4.560,00
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*Dados de 2020, para a arrecadação, consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e
31/12/20.
**Dado que importantes ajustes relativos ao ano de 2020 foram efetuados pelo Regional após outubro
de 2020, considerou-se, para a arrecadação, todo o ano de 2020.

No ano de 2018, o Tribunal Regional arrecadou 0,97% a mais do que em 2017. No ano
de 2019, o Tribunal Regional arrecadou 19% a menos do que no ano anterior.
Em relação à arrecadação no 2º Grau, no ano de 2019 o Tribunal Regional registrou o
2º maior quantitativo arrecadado, no País, e considerando somente os regionais de
mesmo porte, o maior quantitativo arrecadado.

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

2018

2019

2020*

decorrentes de execução

R$ 84.983.686,72

R$ 78.639.873,44

R$ 62.658.106,84

decorrentes de acordo

R$ 84.952.098,27

R$ 53.945.640,36

R$ 39.353.845,09

decorrentes
espontâneo

R$ 6.348.998,18

R$ 6.308.173,11

R$ 6.205.012,05

TOTAL

de

pagamento

R$ 176.284.783,17

R$ 138.893.686,91 R$ 108.216.963,98

* Dados de 2020 consideram as informações compreendidas entre 01/01/20 e 31/10/20.

Constata-se que, no ano de 2018, foram pagos aos reclamantes R$ 176.284.783,17,
valor 43,1% maior em relação ao ano de 2017. No ano de 2019, o Tribunal Regional
pagou R$ 138.893.686,91, valor 21,2% menor do que o valor pago em 2018. Nos três
anos avaliados, a Região pagou bem menos do que a média do País e do que a média
dos Tribunais de mesmo porte.

68

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

Tribunal Superior do Trabalho

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

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: eGestão
Em relação ao percentual de conciliação nos anos de 2018, 2019 e 2020, o Tribunal
Regional apresentou taxa de conciliação acima da média dos tribunais de pequeno
porte em 2019, ficando abaixo dela em 2018 e 2020 (até 31 de outubro) e abaixo da
média nacional nos três períodos avaliados.
ANO DE 2018: Total de processos conciliados: 8.194; processos solucionados: 22.256;
percentual de conciliação líquida: 36,8% (média nacional: 43,7%; média dos TRTs de
pequeno porte: 37,2%). No ano de 2018, das 14 VTs do TRT22, 2 (14,3%) estiveram
acima da média nacional de 43,7%, são elas: Piripiri - 01a Vara (61,8%); Parnaíba - 01a
Vara (55,2%).
ANO DE 2019: Total de processos conciliados: 7.725; processos solucionados: 19.335;
percentual de conciliação líquida: 40% (média nacional: 42,9%; média dos TRTs de
pequeno porte: 37,8%). No ano de 2019, das 16 VTs do TRT22 (conforme dados do
sistema e-Gestão), 5 (31,25%) estiveram acima da média nacional de 42,9%, são elas:
São Raimundo Nonato - 01a Vara (69,8%); Teresina - 06a Vara (59,8%); Teresina - 05a
Vara (53,7%); Uruçuí - 01a Vara (52,9%); Parnaíba - 01a Vara (48,4%).
ANO DE 2020 (até 31 de outubro): Total de processos conciliados: 3.627; processos
solucionados: 10.814; percentual de conciliação líquida: 33,5% (média nacional: 42,7%;
média dos TRTs de pequeno porte: 37,4%). No ano de 2020, das 14 VTs do TRT22, 2
(14,3%) estavam acima da média nacional de 42,7%, são elas: Parnaíba - 01a Vara
(72%); São Raimundo Nonato - 01a Vara (61,3%).
5.1.2.

FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão):

ANO DE 2018: Total de liquidações finalizadas por acordo: 112; liquidações encerradas:
11.514; percentual de conciliação: 1%.
ANO DE 2019: Total de liquidações finalizadas por acordo: 286; liquidações encerradas:
12.661; percentual de conciliação: 2,3%.
ANO DE 2020 (até 31 de outubro): Total de liquidações finalizadas por acordo: 110;
liquidações encerradas: 8.429; percentual de conciliação: 1,3%.
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5.1.3.

FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão):

ANO DE 2018: Total de processos extintos por acordo: 144; execuções encerradas:
18.706; percentual de conciliação: 0,8%.
ANO DE 2019: Total de processos extintos por acordo: 2.019; execuções encerradas:
18.998; percentual de conciliação: 10,6%.
ANO DE 2020 (até 31 de outubro): Total de processos extintos por acordo: 2.337;
execuções encerradas: 16.500; percentual de conciliação: 14,2%.

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: TRT22)

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região informou que observa e aplica as
diretrizes contidas na Resolução n. 174/2016 do CSJT, aprovada em 30 de setembro de
2016, e que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho.
No âmbito do TRT22, a Resolução Administrativa n.º 20/2017 instituiu e disciplinou as
atribuições do NUPEMEC e dos CEJUSCs de 1º e 2º Graus. A Resolução Administrativa
n.º 75/2018, que alterou a composição da Coordenadoria-Geral de Núcleos e Serviços
de Apoio às Atividades Jurisdicionais, na qual estão inseridos o NUPEMEC e os
CEJUSCs, atualizou as atribuições destes órgãos, incluindo a possibilidade de conceder
tutela provisória enquanto os autos estiverem à disposição dos CEJUSCs e aplicar a
revelia em caso de ausência do réu, diretrizes que não se coadunam com o disposto no
Ato CSJT.GP.SG n.º 141/2020. Durante o período de correição, esclareceu-se que a
concessão de tutela provisória e a decretação de revelia ocorrem apenas em casos
excepcionais, não sendo aplicadas na maior parte dos casos. No entanto, há a
necessidade de adequação da Resolução Administrativa n.º 75/2018 ao disposto no
Ato CSJT.GP.SG n.º 141/2020.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC
não conta com quadro de servidores ou estrutura física próprios, funcionando no
mesmo espaço físico que o CEJUSC de 2º grau e utilizando os servidores deste. Quanto
à composição, o NUPEMEC conta com a coordenação de um Desembargador do
Trabalho designado pela Presidência do Tribunal e com um Juiz do Trabalho que atua
como substituto eventual também lotado em virtude de designação da Presidência
(PORTARIA GP Nº 97/2020).
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O CEJUSC de 1º grau é ambientado por uma ampla sala, localizada no 3º andar do
edifício-sede do Tribunal e onde se realizam as audiências de conciliação, equipada
com mesas e computadores, sendo a sala de conciliação composta por 6 mesas
redondas e 2 mesas para a confecção das atas. A referida sala foi inaugurada no dia
19.11.2020. O espaço onde funciona a secretaria do CEJUSC de 1º grau é
compartilhado também pelo NUAPE, NPP, Central de Leilão e 7 gabinetes de juízes
volantes. Quanto à composição, o CEJUSC de 1º grau conta com a coordenação por um
Juiz Coordenador e um Juiz Supervisor, designados pela Presidência, estando lotados
neste Centro de Conciliação um servidor e dois estagiários.
O CEJUSC de 2º grau funciona no mesmo espaço físico que o NUPEMEC, em uma sala
ampla localizada no 6º andar do edifício-sede do Tribunal, contendo duas
estações/ilhas de trabalho com computadores, além de uma mesa onde são realizadas
as audiências de conciliação e duas mesas redondas. Quanto à composição, o CEJUSC
de 2º grau conta com a coordenação de um Desembargador do Trabalho designado
pela Presidência do Tribunal, bem como por um Juiz do Trabalho que atua como
substituto eventual, também lotado em virtude de designação da Presidência.
Atualmente o NUPEMEC e o CEJUSC de 2º grau contam com duas servidoras
requisitadas e uma estagiária, ou seja, não há quadro próprio de servidores para o
núcleo e o centro de conciliação.
Ressalta-se que o artigo 6º do Ato CSJT.GP.SG n.º 141/2020, elenca diretrizes sobre a
estrutura física mínima dos CEJUSCs-JT, de forma que o espaço destinado às atividades
conciliatórias deverão se adequar ao disposto no referido normativo.
O Tribunal informa que são utilizados meios tecnológicos para a realização de contatos
com as partes, como telefone, e-mail e whatsapp. Inclusive já foram realizadas
audiências em que foram firmados acordos por meio do telefone, no âmbito do
CEJUSC, em razão da impossibilidade de comparecimento da parte. Informou-se,
ainda, que há a possibilidade de se homologar acordos sem o comparecimento das
partes em juízo.
Nesse sentido, o Tribunal Regional informou que há um canal exclusivo para auxílio às
tratativas de acordo, denominado Projeto DISK ACORDO. Trata-se de uma linha
telefônica que pode ser acessada por advogados e jurisdicionados, via aplicativo
whatsapp, para manifestação do intuito conciliatório. A ferramenta é mais uma ação
para impulsionar as conciliações nas fases de conhecimento e execução.
Durante o período de correição, os coordenadores dos CEJUSCs esclareceram que em
razão da pandemia causada pelo COVID-19, intensificou-se os procedimentos por meio
virtual. Em junho de 2020, publicou-se o Ato Conjunto CP/CR nº 11/2020
regulamentando o atendimento por videoconferência a advogados, procuradores,
membros do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública, no âmbito do
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Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região. No entanto, informaram que a
homologação do acordo, sem a presença das partes, depende da análise de cada juiz.
Registra-se a importância da presença ou manifestação expressa e inequívoca de
ambas as partes na homologação do acordo.
Ainda no período de correição, houve atendimento do Excelentíssimo Ministro
Corregedor-Geral aos advogados Dr. Anderson Souza e Dr. José Francisco Barbosa
Brito, conforme agenda previamente divulgada. Na oportunidade, os advogados
manifestaram inconformismo com os procedimentos de reunião adotados pelo Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC). Os
advogados informaram que irão apresentar requerimento direcionado à Corregedoria
Geral da Justiça do Trabalho, por meio do Processo Judicial Eletrônico, para registro
dos fatos e documentos correlatos, visando a análise da Corregedoria Geral.
5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
(fonte: TRT22)
Segundo informações do Regional, a designação dos magistrados coordenadores dos
CEJUSCs é feita pela Presidência do Tribunal a partir de indicação do Desembargador
Coordenador Geral de Núcleos – a teor do parágrafo primeiro da Resolução
Administrativa nº 26/2015, e considera como critérios para escolha do magistrado
coordenador a participação em curso de formação, bem como possuir perfil
conciliador, engajamento e disponibilidade. Destaca-se, entretanto, que de acordo
com o artigo 19 da Resolução Administrativa nº 75/2018, a Coordenação do
NUPEMEC-JT será exercida por um Desembargador do Tribunal designado pelo
Tribunal Pleno, devendo designar o juiz coordenador do CEJUSC de 1º grau. Registra-se
que a forma de designação dos coordenadores do NUPEMEC-JT, CEJUSC de 1º e 2º
graus deverão se adaptar ao disposto no Ato CSJT.GP.SG nº 141/2020.
O magistrado designado para atuar como coordenador do CEJUSC atua em acúmulo
com sua jurisdição em Vara do Trabalho.
Por sua vez, o magistrado coordenador substituto está lotado diretamente no CEJUSC
de 1º grau, e recebe designação de atuação temporária em Vara do Trabalho, de forma
que o Centro Judiciário de Solução de Disputas mantém constantemente magistrado
(coordenador
ou
substituto),
supervisionando
os
trabalhos
dos
mediadores/conciliadores.
Registra-se que o Ato CSJT.GP.SG n.º 141/2020, trata sobre o processo de designação
dos magistrados coordenadores, bem como o período de duração dos respectivos
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mandatos. Dessa forma, observa-se a necessidade de adaptação dos normativos do
Tribunal Regional acerca do tema, considerando o aludido ato.
5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT22)
Havendo interesse das partes em conciliar, elas podem solicitar, via petição nos autos
do processo dirigida ao Juiz ou ao Desembargador Relator, que remeta os autos do
referido processo aos CEJUSCs para que seja realizada a audiência e, após a realização
desta, o resultado é informado ao respectivo gabinete ou vara, devolvendo também os
autos para as providências cabíveis.
A submissão de processos aos CEJUSCs também é possível em razão da realização de
semana de conciliação e execução trabalhista, em que os juízos verifiquem a
possibilidade de tratativas conciliatórias, ou a pedido das partes para inclusão em
pauta, ou ainda por meio de ações de promoção de conciliação, como ocorreu na
semana do dia 17.02.2020 a 21.02.2020, na qual foram submetidos à pauta de
conciliação do 2º Grau os processos em fase de Recurso de Revista que a Presidência
do Tribunal avaliou como possíveis de conciliar. Portanto, realiza-se também a triagem
de processos com potencial conciliatório pelas varas do trabalho, pelos gabinetes dos
desembargadores e pela Coordenadoria Judicial (2º grau) para posterior envio aos
centros de solução de disputas.
Segundo informa o Tribunal, não há avocação de processos pelos CEJUSCs.
Por fim, informa-se que as unidades, ao remeterem processos aos CEJUSCs, fazem o
devido registro do andamento processual por meio de 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: TRT22)
Em 2018 foram realizadas 45 audiências, com homologação de 45 acordos, resultando
em um índice de conciliação no percentual de 100%.
Em 2019 foram realizadas 283 audiências, com homologação de 184 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 65%.
Em 2020 (até 31 de outubro) foram realizadas 354 audiências, com homologação de
181 acordos, resultando em um índice de conciliação no percentual de 51,1%.
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: TRT22)
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Segundo informa o Regional, caso frustrada a tentativa de conciliação no âmbito dos
CEJUSCs, há recebimento da defesa e demais documentos, sendo designada a
audiência de prosseguimento, a ocorrer no âmbito da Vara do Trabalho. Ademais, não
há exame da questão jurídica que envolve a matéria, podendo ser realizados outros
atos processuais além da tentativa de conciliação, como o arquivamento dos autos na
ausência do reclamante.
5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informa que a Corregedoria do TRT22 realiza correições ordinárias
conforme calendário anual de correição, enviando ofício para ciência do setor, bem
como divulgação no sítio do Regional para ciência dos jurisdicionados. Durante a
realização da correição, apontam-se as atribuições, os dados estatísticos das
atividades, informação do encaminhamento dos processos das varas ao CEJUSC, sendo
também colhidos depoimentos dos servidores e prestadas considerações pelo juiz
coordenador, bem como recebidas sugestões e reclamações. Ao final, são realizadas
recomendações e determinações.

5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO
ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão)
Em 2018, foram realizadas 949 audiências de conciliação (382 realizadas na fase de
conhecimento e 567 na fase de execução) e homologados 8.939 acordos (8.362 na fase
de conhecimento, 112 na fase de liquidação e 465 na fase de execução).
No ano de 2019, foram realizadas 1.565 audiências de conciliação (492 na fase de
conhecimento e 1.073 na fase de execução) e homologados 9.543 acordos (8.014 na
fase de conhecimento, 286 na fase de liquidação e 1.243 na fase de execução).
No ano de 2020 (até 31 de outubro), foram realizadas 1.649 audiências de conciliação,
(1.016 realizadas na fase de conhecimento e 633 na fase de execução) e homologados
5.102 acordos (3.759 na fase de conhecimento, 110 na fase de liquidação e 1.233 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.
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5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO
(fonte: TRT22)
Em 2018, foram realizadas 24 audiências de conciliação e homologados 31 acordos.
No ano de 2019, foram realizadas 50 audiências de conciliação e homologados 63
acordos.
No ano de 2020 (até 31 de outubro), foram realizadas 5 audiências de conciliação e
homologados 3 acordos.

5.5. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informa que há tentativas de conciliação em processos que se
encontram na fase de admissibilidade de Recurso de Revista.
Noticia que os jurisdicionados, ao tomarem conhecimento da realização da semana de
conciliação de processos em fase de recurso de revista, passaram a solicitar a inclusão
em pauta de algumas demandas.
O planejamento de atuação é a realização rotineira de audiências de conciliação em
processos que se encontram em fase de recurso de revista, com frequência mensal ou
outra menor a depender da demanda, notadamente a partir de triagem feita pela
Coordenadoria Judicial em processos com potencial conciliatório e, ainda, mediante
provocação das partes para designação de audiência.
No que se refere às tentativas de conciliação em processos que se encontram na fase
de Recurso de Revista, informa-se que nos anos de 2018 e 2019 não há resultados,
porém o Tribunal, no ano de 2020, já iniciou esforços no sentido de realizar ações
conciliatórias em processos que estão na referida fase processual. Tanto que, até 31 de
outubro de 2020, realizaram-se audiências no CEJUSC de 2º grau em processos que se
avaliou a possibilidade de tratativas conciliatórias, alcançando-se os seguintes
números: 69 audiências realizadas e 24 acordos celebrados, totalizando o montante de
R$ 6.204.704,29.

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL
(fonte: TRT22)
Em 2018, foram realizadas 5 audiências e homologados 4 acordos.
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Em 2019, foi realizada 1 audiência, sem sucesso na composição das partes.
Em 2020 (até 31 de outubro), foram realizadas 10 audiências e homologados 6
acordos.

5.7. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: TRT22)
O TRT da 22ª Região participou de todas as Semanas Nacionais de Conciliação
promovidas pelo CSJT, bem como das Semanas Nacionais da Execução Trabalhista de
2018 e 2019. Em relação às semanas promovidas pelo CNJ, o Tribunal Regional não
participou apenas em 2018. Os resultados alcançados foram os seguintes:
IV Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (de 21 a 25 de maio de 2018):
Audiências designadas (fases de conhecimento e execução, 1º grau): 1.058; audiências
realizadas (fases de conhecimento e execução, 1º grau): 824; acordos homologados
(fases de conhecimento e execução, 1º grau): 529; índice de conciliação: 64,2%.
VIII Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 17 a 21 de setembro de
2018):
Audiências designadas (1º grau): 653; audiências realizadas (1º grau): 491; acordos
homologados (1º grau): 345; índice de conciliação: 70,3%.
XIII Semana Nacional da Conciliação do CNJ (de 05 a 09 de novembro de 2018):
Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou que não participou da
XIII Semana Nacional da Conciliação do CNJ. Na semana da conciliação, houve a
inauguração e mudança de sede do TRT da 22ª Região, prejudicando a participação no
evento.
V Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (de 27 a 31 de maio de 2019):
Audiências designadas (fases de conhecimento e execução, 1º grau): 1.069; audiências
realizadas (fases de conhecimento e execução, 1º grau): 944; acordos homologados
(fases de conhecimento e execução, 1º grau): 631; índice de conciliação: 66,8%.
IX Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 16 a 20 de setembro de
2019):
Audiências designadas (1º grau): 1.368; audiências realizadas (1º grau): 1.135; acordos
homologados (1º grau): 968; índice de conciliação: 85,3%.
XIV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 04 a 08 de novembro de 2019):
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Audiências designadas (todas as fases, 1º grau): 581; audiências realizadas (todas as
fases, 1º grau): 524; acordos homologados (todas as fases, 1º grau): 275; índice de
conciliação: 52,5%.

5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT22)
O TRT22 informa a realização das seguintes práticas em prol da conciliação:
Entre 2018 e 2019, o Tribunal Regional realizou um acordo de cooperação estabelecido
entre o NUPEMEC-JT/CEJUSC 2º GRAU e o juízo da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Piauí, responsável pelo Processo nº 0808677-83.2017.8.18.0140, que
trata da Recuperação Judicial do Grupo Assis Fortes (empresas SERVI-SAN).
Devidamente autorizado pelo referido juízo falimentar, o NUPEMEC da 22ª Região tem
estabelecido ações para possibilitar o pagamento dos credores trabalhistas, seguindo a
tabela de descontos aprovada pelo juízo da Recuperação Judicial, aprovação esta que
foi referendada durante a assembleia de credores da citada empresa ocorrida no final
de 2019. Registre-se que a partir de 2018, mais especialmente em 2019, alcançaram-se
acordos em 29 processos do Tribunal da 22ª Região que estavam com seus créditos
devidamente habilitados no juízo falimentar, totalizando o pagamento no valor de R$
92.599,46 (noventa e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e seis
centavos).
Em 2019, a Presidência do Tribunal, a pedido da parte reclamada Equatorial, designou
audiências conciliatórias que ocorreram em dezembro/2019, totalizando 40 audiências
no CEJUSC 1º GRAU.
Em outra atividade de fomento à atividade conciliatória, o TRT da 22ª Região celebrou
Acordo de Cooperação Técnica nº 2/2019 com a Procuradoria Regional Federal da 1ª
Região, visando a adoção de rotina conciliatória envolvendo reclamações trabalhistas
em que sejam partes as autarquias e fundações públicas federais, no âmbito do Estado
do Piauí.
Ainda como parte do acordo estabelecido entre o NUPEMEC-JT/CEJUSC 2º GRAU e o
juízo da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, responsável pelo
Processo nº 0808677-83.2017.8.18.0140, registra-se que até 31/10/2020, alcançaramse acordos em 195 processos, totalizando o pagamento no valor de R$ 354.751,94
(trezentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e
quatro centavos).
Por fim, o TRT 22ª Região celebrou Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2020 com a
Procuradoria Regional da União da 1ª Região, visando a adoção da rotina conciliatória
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envolvendo as reclamações trabalhistas em que seja parte a União no âmbito do
Estado do Piauí.

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT22)
O TRT22 informa que o magistrado coordenador do CEJUSC participou do curso
promovido pela ENAMAT sobre supervisão de centros de conciliação.
Segundo o Tribunal Regional, os servidores lotados no CEJUSC estão sendo capacitados
em métodos consensuais de solução de disputas, de modo que receberam o
certificado
do
curso
FORMANDO
CONCILIADORES/2ª
EDIÇÃO/AUTOINSTRUCIONAL/2019/CSJT/CEDUC-JT. Além disso, o Tribunal participou
do 1º ENCONTRO DE SERVIDORES DOS NÚCLEOS E CENTROS DE CONCILIAÇÃO
TRABALHISTA realizado nos dias 28 e 29/11/2019 no Tribunal Superior do Trabalho e
foi realizada, na XIV Semana Institucional (09 a 13/03/2020), Palestra sobre Mediação
e Conciliação com o Juiz Rogério Neiva Pinheiro (TRT10).

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT22)
O Tribunal informa que a Resolução Administrativa n. 27/2020 institui o Protocolo de
Mediação e Conciliação Pré-Processual do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região.
A citada Resolução dispõe, em seu art. 2º, que “Podem ser submetidos ao
procedimento de mediação e conciliação pré-processual as relações jurídicas passíveis
de submissão a dissídio coletivo de natureza econômica, jurídica ou de greve”,
procedimento este que será conduzido pelo magistrado coordenador do CEJUSC de 2º
grau.

5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informa que a divulgação das atividades conciliatórias é promovida
por meio do site oficial do Tribunal (www.trt22.jus.br), pelo perfil do Instagram
(@trtpiaui), além de notícia nos meios de comunicação do Estado, especialmente o
televisivo. O Portal da Conciliação pode ser acessado pelo endereço eletrônico
https://conciliacao.trt22.jus.br/ e dispõe sobre aspectos relacionados com o tema:
legislação, as unidades de conciliação, semanas de conciliação. Observa-se, no
entanto, a necessidade de atualização dos dados constantes no portal, bem como
reformulação para atender ao disposto no artigo 22, do Ato CSJT.GP.SG nº 141/2020.
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6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1.

ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do TRT22)

De acordo com as informações prestadas pelo TRT22, o Núcleo de Pesquisa
Patrimonial – NPP foi criado pelo Ato da Presidência nº 08/2015, sendo
posteriormente vinculado à Coordenadoria Geral de Núcleos e Serviços Especializados
de Apoio às Atividades Jurisdicionais, por meio da Resolução Administrativa nº
026/2015. Atualmente é regido pelas Resoluções Administrativas nºs 75/2018 e
24/2020.
As atribuições do NPP, estabelecidas no art. 15, incisos I a XII, da Resolução
Administrativa nº 75/2018, estão em consonância com o previsto na Resolução n.º
138/2014, do CSJT e são: I - Promover a identificação de patrimônio do executado de
forma a garantir a execução; II - Requerer e prestar informações aos juízos referentes
aos devedores contumazes; III - Propor convênios e parcerias entre instituições
públicas e privadas, como fonte de informação de dados cadastrais ou cooperação
técnica, que facilitem e auxiliem a execução, além daqueles já firmados por órgãos
judiciais superiores; IV - Recepcionar e examinar denúncias, sugestões e propostas de
diligências, fraudes e outros ilícitos, sem prejuízo da competência das varas do
trabalho, da corregedoria regional ou da ouvidoria regional; V - Atribuir aos
executantes de mandados a coleta de dados e outras diligências de inteligência; VI Elaborar estudos sobre técnicas de pesquisa, investigação e avaliação de dados, bem
como sobre mecanismos e procedimentos de prevenção, obstrução, detecção e de
neutralização de fraudes à execução; VII - Produzir relatórios circunstanciados dos
resultados obtidos com ações de pesquisa e investigação; VIII - Formar bancos de
dados das atividades desempenhadas e seus resultados; IX - Realizar audiências úteis
às pesquisas em andamento, inclusive de natureza conciliatória, com fundamento no
disposto nos artigos 772, 773 e 774 do Código de Processo Civil e desde que
observadas todas as premissas estabelecidas na Resolução CSJT n.º 174/2016; X Praticar todos os atos procedimentais necessários ao regular andamento das
pesquisas; XI - Determinar medidas acautelatórias que garantam efetividade à
execução; XII - Exercer outras atividades inerentes a sua finalidade.
Nos termos do § 9º, art. 15, da RA nº 75/2018, o procedimento de pesquisa
patrimonial poderá ser deflagrado de ofício pelo magistrado responsável pelo Núcleo
ou a pedido de quaisquer das unidades judiciárias do TRT da 22ª Região. Contudo,
antes do envio do pedido ao NPP, as Varas do Trabalho deverão certificar-se de que
foram utilizadas as ferramentas básicas disponíveis na execução, tais como BACENJUD,
RENAJUD, INFOJUD e solicitação de informações aos cartórios de registro de imóveis,
nos últimos 3 (três) meses, bem como também tenha sido realizada diligência por
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Oficial de Justiça visando a localização e penhora de bens, sob pena de serem
devolvidos para prosseguimento da execução, nos termos do § 3º, art. 15, da RA
75/2018.
Os critérios para a escolha do magistrado para atuar permanentemente no NPP,
estabelecidos no art. 16, § 3º, da RA nº 75/2018, são: § 1º. Dentre os critérios de
escolha do magistrado responsável pelo Núcleo, será considerado, entre outros, a
antiguidade na carreira, o conhecimento sobre uso das ferramentas eletrônicas, a
interpretação dos dados e ações a serem tomadas antes, durante e após a pesquisa
patrimonial, além do conhecimento e experiência sobre efetividade e atividades que
envolvam a fase de execução.
Quanto à rotatividade periódica do juiz coordenador do NPP, dispõe a mencionada
Resolução Administrativa, em seu art. 16, que: “A indicação do Coordenador do
Núcleo de Pesquisa Patrimonial, sempre que possível, observará o sistema de rodízio”.
Desse modo, verifica-se que o Tribunal não estabelece prazo predeterminado para o
rodízio dos magistrados em tal função.
Atualmente, o NPP é coordenado pela magistrada Elisabeth Rodrigues, tendo sido
designada pela Portaria GP nº 07/2021. De acordo com as informações prestadas pelo
Tribunal, verificou-se que o art. 17, § 1º, da RA nº 75/2018, prevê autorização para que
o juiz coordenador do NPP possa cumular outras funções, o que está em perfeita
harmonia com o art. 9º, § 2º, Resolução 138/2014 do CSJT. O Núcleo conta, ainda, com
o auxílio de mais 3 (três) servidores, sendo: 1 (um) servidor efetivo do Tribunal; 1 (um)
servidor cedido de outro órgão; e 1 (um) estagiário.
Quanto ao Manual de Técnicas e Pesquisa Patrimonial, há previsão na RA nº 24/2020,
art. 29, § único, e atende, parcialmente, ao disposto no art. 6º, §§ 3º e 4º, da
Resolução CSJT n.º 138/2014, uma vez que esta última versa sobre a elaboração e
disponibilização do referido Manual aos magistrados e servidores, preferencialmente
pela intranet, a fim de que seja dada maior efetividade à fase executiva. Contudo, o
Tribunal informou que o Manual, embora tenha sido elaborado, não foi disponibilizado
na intranet.
De modo semelhante, o Tribunal Regional informou que não foram elaborados nem
mesmo disponibilizados, na intranet, os relatórios circunstanciados quanto aos
devedores contumazes, embora a Resolução Administrativa que regulamenta o NPP
abarque essa previsão.
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6.2.

FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT22)

Conforme informado pelo TRT22, a fim de garantir maior efetividade à execução, são
utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa patrimonial:
SISBAJUD

Bloqueio
eletrônico
de
valores
depositados em instituições financeiras.

CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Identificar clientes, representantes legais
Financeiro Nacional
e procuradores, bem como as instituições
financeiras nas quais o cliente mantém
seus ativos e/ou investimentos.
RENAJUD

Impor restrições nas modalidades de
licenciamento, transferência e circulação
em veículos automotores.

INFOJUD

Obter informações constantes do
Cadastro de Pessoas Físicas e do Cadastro
Nacional
de
Pessoa
Jurídica,
possibilitando, ainda, o acesso à
declaração de bens e de transferências
imobiliárias.

DOI - Declaração
Imobiliárias

de

Operações Obter informações, via internet, sobre
operações imobiliárias e registros
realizados por pessoas físicas e jurídicas,
junto os Cartórios de Ofício de Notas,
Registro de Imóveis e de Títulos e
Documentos, cujos documentos foram
por
eles
lavrados,
anotados,
matriculados, registrados e averbados.
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SERASAJUD

Agilizar a tramitação dos ofícios entre o
tribunal e a Serasa Experian, mediante a
tramitação eletrônica de dados via
internet.

ARISP

Intercâmbio de informações eletrônicas.

TRE-PI

Acesso aos dados do Sistema de
Informações Eleitorais - SIEL, que
permite, dentre outras informações, a
consulta a endereços de eleitores que
figurem como parte em processos
trabalhistas.

SIMBA

Movimentação
de
dados
entre
instituições financeiras e órgãos públicos,
pela rede mundial de computadores,
mediante prévia autorização judicial de
afastamento de sigilo bancário.

SINESP-INFOSEG

Realizar pesquisas, a partir de vários
argumentos
simultaneamente,
de
informações concernentes à segurança
pública, identificação civil e criminal,
controle e fiscalização, inteligência,
justiça e defesa civil.

CNIB

Emitir ordens judiciais e administrativas
sobre indisponibilidade de bens.

O Tribunal Regional informou que algumas ferramentas de pesquisa patrimonial – em
especial o BACENJUD - permitem o levantamento estatístico de utilização, o que é
objeto de análise pela Corregedoria Regional quando da realização das correições
ordinárias. Aduz, também, que as ferramentas de busca são utilizadas conforme o
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caso, levando-se em consideração o número de pessoas físicas e/ou jurídicas
investigadas, o período de abrangência e o sigilo bancário e fiscal dos investigados.
Esclarece que, atualmente, o NPP utiliza todas as ferramentas de Pesquisa Patrimonial
disponíveis e que a sua atuação está sujeita à fiscalização periódica da corregedoria do
TRT22, não apenas em correição ordinária. Informou, também, que as ferramentas em
comento são disponibilizadas para utilização pelas Varas do Trabalho.

6.3. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT22)
No âmbito do Tribunal Regional, o Procedimento de Reunião de Execuções – PRE está
regulamentado pela Resolução Administrativa nº 24/2020 e foi instituído com a
finalidade de atender: à “necessidade de remodelagem das atribuições do Núcleo de
Apoio à Execução – NUAPE e do Núcleo de Pesquisa Patrimonial - NPP, constante da
Resolução Administrativa nº 75/2018”; “à importância de dinamizar e intensificar
ações voltadas aos procedimentos executórios, sempre objetivando a celeridade do
processo trabalhista”; aos “princípios da eficiência administrativa, da efetividade da
jurisdição e da economia processual sugerem a concentração de atos na fase de
execução, como forma de otimizar os procedimentos”; “ao objetivo precípuo da
Justiça do Trabalho que é garantir efetividade aos julgados, nos termos do art. 5°,
LXXVIII, da Constituição Federal, e a realização integral da tutela jurisdicional como
meio de alcançar os anseios da sociedade”; bem como “à recomendação nº 17,
constante da Ata de Correição Ordinária, realizada no período de 25 a 29/06/2018 no
Tribunal Regional do Trabalho, pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho”.
Nos termos do art. 5º, o PRE é constituído pelo Plano Especial de Pagamento
Trabalhista - PEPT, cujo objetivo é o pagamento parcelado do débito exequendo, e
pelo Regime Especial de Execução Forçada - REEF, voltado para a expropriação do
patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos credores que consiste no
procedimento unificado de busca, constrição e expropriação, com vistas ao
adimplemento da dívida consolidada de devedor com relevante número de processos
em fase de execução, como medida de otimização das diligências executórias,
mediante a utilização de processo piloto.
Nos termos da mencionada Resolução Administrativa, a reunião de execuções, em
relação ao mesmo devedor, será processada no Núcleo de Apoio à Execução – NUAPE
que é o órgão incumbido de atuar nas execuções reunidas contra grandes devedores e
atua em cooperação com o Núcleo de Pesquisa Patrimonial (NPP). O NUAPE está
subordinado diretamente à Coordenadoria-Geral de Núcleos e Serviços Especializados
de Apoio às Atividades Jurisdicionais, sendo dirigida por um Desembargador que será
auxiliado por um juiz do trabalho. O Presidente do Tribunal delegará a coordenação do
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NUAPE a um juiz, titular ou substituto, a quem caberá a condução dos procedimentos
relativos ao Núcleo.
De acordo com o Tribunal, há duas maneiras de adotar o procedimento de reunião de
execução no âmbito do TRT22. A primeira pode ser por determinação expressa do
Desembargador Coordenador dos Núcleos e a segunda pode ser por meio de
requerimento da parte reclamada e/ou pelos advogados. Todavia, antes de adotar o
procedimento de reunião, é feito um estudo de viabilidade de reunião de execução,
nesse estudo é observado se mais de 50% dos processos movidos contra uma
determinada empresa encontram-se na fase de execução e se as Varas do Trabalho
não estão logrando êxito em suas execuções. Caso a maioria dos processos esteja em
execução e as Varas do Trabalho não estejam logrando êxito em suas execuções, o
procedimento de reunião de execução é adotado. A Resolução Administrativa nº
24/2020 prevê que devem ser observados o procedimento e os requisitos previstos
nas normas da Corregedoria- Geral da Justiça do Trabalho que regem a matéria.
Foi informado pelo Tribunal Regional que, atualmente, não há processo tramitando
por meio de instauração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) ou pelo
Regime Especial de Execução Forçada (REEF).

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA
(fonte: TRT22)
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 - 491; acordos homologados -345; valores dos acordos homologados - R$
11.114.338,81; leilões realizados - 0 (zero); valor arrecadado nos leilões - R$
2.753.242,00; 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 - 1.135; valores dos acordos homologados - R$
16.728.440,89; leilões realizados - 0 (zero); valor arrecadado nos leilões - R$ 0,00
(zero); bloqueios efetivados (BACENJUD) – nenhum; valores arrecadados com
bloqueios (BACENJUD) - nenhum.
Em 2020, por sua vez, foi realizada a 10ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 16 a 20 de setembro. Os resultados obtidos foram os seguintes: audiências
realizadas – 426; acordos homologados - 140; valores dos acordos homologados - R$
4.996.957,90; leilões realizados - 0 (zero); valor arrecadado nos leilões - R$ 0,00 (zero);
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bloqueios efetivados (BACENJUD) – nenhum; valores arrecadados com bloqueios
(BACENJUD) - R$ 1.153.464,70.

6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT22)
Conforme informado pelo TRT22, foram ofertados os seguintes cursos relacionados à
efetividade da execução:
Em 2019: Ferramentas de Investigação Patrimonial para Varas do Trabalho,
(presencial: 23 participantes); Ferramentas Eletrônicas, (presencial: 19 participantes);
Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários - SAAB, (presencial: 17 participantes);
Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ, (presencial: 19 participantes).
Em 2020: Sistema de Depósitos Judiciais, (presencial: 31 participantes).

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT22)
2018

2019

2020
(até
outubro)

Interpostos
Despachados

5.031

5.348

3.770

Admitidos

503

162

76

Parcialmente
Admitidos

0

20

48

Não Admitidos

4.649

4.950

3.464
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Taxa de Admissibilidade

Pendentes

TOTAL

5.152

5.132

3.588

No TRT da 22ª
Região

9,8%

3,5%

3,5%

No pequeno porte

10,2%

11,6%

10,8%

Média Nacional

9,3%

16,3%

14,9%

Exceto suspensos
ou sobrestados

1.151

1.175

1.141

Suspensos ou
sobrestados

23

35

98

TOTAL

1.174

1.210

1.239

7.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão e TRT22)
2018

2019

2020
(até outubro)

Interpostos

3.999

4.132

3.382

Remetidos

3.722

4.338

3.313
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Pendentes de Remessa

1.335

1.488

1.781

7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA DA CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
(fonte: e-Gestão e TRT22)
2018

2019

2020
(até outubro)

No TRT da 22ª Região

7,9 dias

6,9 dias

15,4 dias

No pequeno porte

22,0 dias

37,5 dias

27,9 dias

Média Nacional

41,4 dias

30,6 dias

28,5 dias

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: egestão e TRT22)
2018

2019

2020
(até outubro)

No TRT da 22ª Região

-

77,8 dias
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No pequeno porte

-

101,5 dias

82,1 dias

Média Nacional

-

109,8 dias

82,7 dias

7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE
REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT22)
O setor responsável pela admissibilidade de Recurso de Revista do TRT22 é a
Coordenadoria Judicial (COJUD), vinculada à Presidência do Tribunal. Atualmente, o
referido setor possui em sua lotação 12 servidores.
7.5.1. Metodologia de Trabalho (distribuição, movimentação, análise, revisão,
gestão, produtividade)
De acordo com informações do TRT22, as funções da Coordenadoria Judicial são
divididas da seguinte maneira: (i) o coordenador judicial é responsável pelo
gerenciamento do setor, pela elaboração das minutas dos despachos e decisões da
Presidência em processos de competência originária, das decisões de admissibilidade
de Recurso Ordinário interposto em processo de competência originária, dos
despachos e decisões em Protesto Judicial, bem como pelos processos de suspensão
de execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, além dos
processos do plantão judiciário; (ii) os assessores elaboram minuta de admissibilidade
de Recurso de Revista e de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e (ii) dois
servidores ficam responsáveis pelas atividades administrativas de apoio à
coordenadoria, tais como publicações, certidões, expedição de mandados, editais,
notificações, movimentações de processos no PJE, distribuição de recursos de revista
entre assessores/servidores, remessas de processos, etc.
Esclarece que, no ambiente da Presidência, o fluxo processual é o que segue: 1.
triagem; 2. análise; 3. conclusão ao magistrado; 4. minutar despacho ou decisão de
admissibilidade; 5. analisar a minuta; 6. comunicação de ato recursal; 7. prazo; 8.
retorno ao gabinete/secretaria ou remessa ao TST.
Finalmente, informa o TRT22 que a produtividade é aferida pela estatística do sistema
e-REC, o qual viabiliza o controle de produtividade por servidor.
7.5.2.

Prazo médio para a admissibilidade de Recurso de Revista
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Conforme esclarece o TRT22, quando o processo é inicialmente movimentado para o
setor responsável pela admissibilidade de Recurso de Revista há a imediata informação
de conclusão para a decisão. Ressalva, contudo, que algumas situações inviabilizam a
imediata conclusão dos autos. Nesse sentido, exemplifica com os casos em que há
petições protocolizadas após a interposição do recurso de revista, ocasião em que são
despachadas preferencialmente.
7.5.3.

Procedimento adotado em caso de juízo positivo de admissibilidade

Em caso de juízo de admissibilidade positivo, informa o TRT22 que a parte adversária é
intimada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Com o decurso do
prazo, certifica-se a publicação da decisão, bem como se houve a apresentação da
resposta, providenciando-se, em ato contínuo, a remessa dos autos ao Tribunal
Superior do Trabalho. Esclarece que dois servidores ficam responsáveis pelas
atividades de apoio à Coordenadoria, encarregando-se de publicações, certidões e
demais atividades administrativas.
7.5.4.

Critérios de precedência e de preferências legais na análise dos recursos

Informa o TRT22 que são observados os critérios de precedência e de preferências
legais no exame de admissibilidade dos recursos de revista. Na sequência, respeita-se a
ordem cronológica. Como medida de otimização da gestão do acervo, contudo, há
triagem dos processos por temas/recorrente, o que pode alterar pontualmente a
ordem de apreciação em prol da celeridade.
7.5.5. Sobrestamentos das matérias submetidas à repercussão geral e aos recursos
repetitivos
Na admissibilidade de recurso de revista, uma vez reconhecida a matéria do processo
com um tema afetado, é proferida decisão de sobrestamento, cientificando-se as
partes e movimentando-se os autos para a caixa correspondente.
Esclarece o TRT22 que a determinação de sobrestamento das questões submetidas à
repercussão geral e aos recursos repetitivos é realizada a partir do recebimento do
respectivo ofício pelos Tribunais Superiores. Isso porque, via de regra, é assim que a
Presidência do Tribunal é oficialmente informada das decisões do STF ou do TST, por
exemplo.
O TRT22 explica que não realiza efetivo controle - quantitativo e por temas - dos
processos sobrestados. A identificação é, portanto, feita manualmente, impedindo a
extração de relatórios.
Informa, ainda, que os processos sobrestados pendentes de juízo de admissibilidade
ficam no acervo da Presidência, na tarefa “Aguardando Final de Sobrestamento”. Por
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sua vez, aqueles admitidos ficam no acervo da Presidência, na tarefa “Remeter ao
TST”.
O TRT22 também expõe que, após a decisão de sobrestamento, é realizado o
lançamento sistêmico do andamento processual com base na tabela processual
unificada do CNJ. Nesse sentido, esclarece ser a Secretaria Judiciária a responsável pela
alimentação do banco nacional de dados com as informações dos processos
sobrestados no Estado, o que ocorre até o quinto dia útil do mês subsequente, por
meio do preenchimento de tabela constante do site do CNJ.
Por fim, o Tribunal Regional informou, quando da resposta da pergunta do CNJ
integrada ao questionário desta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que a
retirada do sobrestamento para efetivação de novo juízo de conformidade com as
questões submetidas à repercussão geral e a recursos repetitivos ocorre após o
julgamento dos embargos de declaração e modulação de efeitos pelo TST, pelo STJ ou
pelo STF.

7.6. RECORRIBILIDADE INTERNA E EXTERNA (fontes: e-Gestão e Setor
de estatística do TST)
A recorribilidade interna foi da ordem de 13,8%, no ano de 2019. Foram interpostos
1.533 recursos internos (agravos, agravos regimentais e embargos de declaração) em
11.104 acórdãos publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram
desconsiderados 87 recursos internos publicados. No ano de 2018, a recorribilidade
interna foi de 14,7%.
A recorribilidade externa foi da ordem de 48,7%, no ano de 2019. Foram interpostos
5.422 recursos de revista e recursos ordinários em 11.136 acórdãos e decisões
monocráticas publicados. Nesse cálculo foram desconsiderados 55 embargos de
declaração publicados. No ano de 2018, a recorribilidade externa foi de 48,0%.

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

Recursos de Revista
2018

2019

2020
(até
outubro)

90

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

Tribunal Superior do Trabalho

91

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

RR providos (ainda que parcialmente)

216

157

93

RR julgados

528

320

231

No TRT da 22ª
Região

40,9%

49,1%

40,3%

No pequeno porte

62,3%

60,3%

43,8%

Média Nacional

69,5%

66,1%

47,3%

2018

2019

2020

Taxa de Reforma da
Decisão

7.7.2.

Agravos de Instrumento

(até
outubro)
AIRR providos (ainda que parcialmente)

142

76

184

AIRR julgados

3.336

2.998

3.104

No TRT da 22ª
Região

4,3%

2,5%

5,9%

No pequeno porte

9,6%

9,0%

8,6%

Média Nacional

9,0%

10,5%

8,7%

Taxa de Reforma da
Decisão
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A constatação da taxa de admissibilidade de Recursos de Revista em valor
consideravelmente abaixo da média nacional de 3,5% (em 2020 - até outubro),
conforme observado no item 7.1, associada a uma baixa taxa de reforma dos Agravos
de Instrumento pelo TST, de 5,9% (em 2020 - até outubro), permite inferir o ajustado
rigor nos critérios adotados no juízo de admissibilidade recursal do Tribunal Regional
da 22ª Região no ponto.

7.8. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA,
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT22)
O Regimento Interno do TRT22 regulamenta a uniformização de jurisprudência nas
Seções I (“Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”), II (“Do Incidente de
Assunção de Competência”) e III (“Da Reclamação”), as quais abrangem o art. 66-A ao
art. 66-T, sendo tais alterações introduzidas no Regimento Interno pela R.A. nº
010/2018. O referido Regimento está, portanto, atualizado à luz da Lei nº 13.105/15
(Código de Processo Civil de 2015).
Nos anos de 2018, 2019 e 2020, não houve a instauração de IUJ, nem de IAC.
No ano de 2018, foram instaurados 2 IRDRS, quais sejam: 0080066-03.2018.5.22.000
(tema 8), o qual não foi admitido em razão da ausência dos pressupostos estatuídos no
art. 976, I, do CPC, sendo extinto sem resolução do mérito em 30/05/2018; e 008014494.2018.5.22.0000 (tema 9), o qual igualmente não foi admitido, neste caso em razão
da ausência dos pressupostos estatuídos nos arts. 978, §1º, e 976, inciso I, do
CPC/2015, sendo extinto sem resolução do mérito em 12/07/2018.
No ano de 2019, foram instaurados 2 IRDRS, quais sejam: 0080237-23.2019.5.22.0000
(tema 10), julgado em 06/03/2020; e 0080058-89.2019.5.22.0000 (tema 11),
inadmitido em 30/08/2019.
Por sua vez, no ano de 2020 (até 31 de outubro), foram instaurados 2 IRDRS, quais
sejam: 0080250-85.2020.5.22.0000 (tema 12), admitido em 09/09/2020; e 008024563.2020.5.22.0000 (tema 13), admitido em 23/09/2020. Ambos aguardam julgamento
para a fixação das correspondentes teses jurídicas.
Como decorrência do julgamento do incidente 0080237-23.2019.5.22.0000, foi editada
a seguinte tese prevalente: “Em relação ao Município de Oeiras, reafirmar o
entendimento de que a vigência da Lei Municipal nº 1.529/1996 (que instituiu o
regime estatutário) somente tem início a partir de 07.10.2016, data em que a referida
lei foi regularmente publicada no Diário Oficial dos Municípios (DOM).”
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Em decorrência dos referidos incidentes, o TRT22 tinha os seguintes processos
sobrestados em 31 de outubro de 2020:
IRDR

Quantidade de Sobrestados
No 1º Grau

No 2º Grau

0080245-63.2020.5.22.0000

8

13

0080250-85.2020.5.22.0000

31

179

0080237-23.2019.5.22.0000

0

17

Durante o período de correição ordinária, o TRT22 esclareceu que os dados analisados
para a presente correição observaram como data de corte o dia 31.10.2020, ao passo
que a tese jurídica prevalecente decorrente do julgamento do IRDR nº 008023723.2019.5.22.0000 somente foi publicada em 30.11.2020, o que justifica os processos
sobrestados indicados na tabela acima.

7.9. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT22)
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP) no TRT22 está vinculado à
Presidência do Tribunal, atendendo, assim, ao disposto no art. 6º, §3º, da Resolução
CNJ nº 235/2016. O ato normativo do TRT22 que disciplina o NUGEP é a Resolução
Administrativa (RA) n. 114/2016.
De acordo com o TRT22, o NUGEP foi instituído como unidade de caráter permanente,
como expressamente consignado no artigo 1º da RA supracitada. Entretanto, em razão
da escassez de servidores, aqueles que respondem pelo NUGEP não atuam de forma
exclusiva, sendo lotados em outras unidades e acumulando as atribuições de ambos os
setores.
Tem como integrantes, atualmente, de acordo com a Portaria GP nº 04/2021, o Juiz
do Trabalho Adriano Craveiro Neves, como coordenador, José Anchieta Araujo
Marques (efetivo, com formação acadêmica em Direito), como secretário, Carlos
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Eduardo Lopes de Souza (efetivo, com formação acadêmica em Direito), Domingos
Francisco de Oliveira (efetivo, com formação acadêmica em Direito), Flávia Silvana
Tavares Braga (efetiva com lotação provisória, com formação acadêmica em Direito),
Lucilene Araujo Marques Sousa (efetiva, com formação acadêmica em Direito), Maria
Elemir de Carvalho Gonçalves (efetiva, com formação acadêmica em Direito), Maurício
Furtado Martins e Rocha (efetivo, com formação acadêmica em Direito), Samuel Lopes
Soares (efetivo, com formação acadêmica em Direito), Semon Bolivar Valentim Silva
(efetivo, com formação acadêmica em Direito), Sirlândia Maria Mouta Gonçalves
(efetiva, com formação acadêmica em Direito), Thiago Correia Lima Castelo Branco
(efetivo, sem formação acadêmica em Direito). O quadro de servidores respeita, pois, a
previsão do art. 6º, §4º, da Resolução CNJ nº 235/2016.
Da análise das informações prestadas pelo TRT22, depreende-se que as atribuições do
NUGEP estão em consonância com aquelas estabelecidas no artigo 7º da Resolução
CNJ nº 235/2016. Nesse sentido, o artigo 1º, caput, da Resolução Administrativa nº
114/2016.
No que concerne à comissão gestora do NUGEP, informa o Tribunal correicionado que
ela é composta pelos desembargadores que compõem a comissão de jurisprudência
daquele Tribunal, na esteira do disposto no artigo 1º, § 1º de sua RA nº 114/2016.
Nessa senda, de acordo a Resolução Administrativa nº 36/2020, integram a comissão
os desembargadores Francisco Meton Marques de Lima (Presidente), Arnaldo Boson e
Giorgi Alan Machado Araújo.
Durante o período de correição ordinária, constatou-se que a comissão gestora do
NUGEP não se reúne regularmente, circunstância que revela a inobservância da
previsão constante do § 9º do art. 6º da Resolução CNJ nº 235/2016, com redação
dada pela Resolução CNJ nº 286/2019, que estabelece sejam as reuniões, no mínimo,
semestrais. No ano de 2020, por exemplo, não houve nenhuma reunião.
A propósito, o TRT22 esclareceu que o Ato GP nº 3/2021, de 06 de janeiro de 2021,
criou o Núcleo de Ações Coletivas – NAC dentro da estrutura do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes - NUGEP e, por conta dessa opção, o NUGEPNAC
passou a possuir uma Comissão Gestora Única, instituída pelo art. 1º, §§ 1º e 2º, do
Ato GP nº 3/2021, que, em atenção ao art. 2º, §6º, da Resolução CNJ nº 339/2020,
deverá reunir-se, no mínimo, a cada três meses.
O TRT22 disponibiliza ao público um banco de dados no seu sítio eletrônico, no link
http://www.trt22.jus.br/portal/jurisprudencia-menu/, no qual o público em geral pode
obter certas informações acerca dos recursos repetitivos, repercussão geral, incidente
de uniformização de jurisprudência e incidente de resolução de demandas repetitivas,
além de súmulas e teses jurídicas prevalecentes.
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Contudo, o próprio Tribunal correicionado reconhece que o referido banco de dados
não contempla todas as informações mínimas previstas nos Anexos da Resolução CNJ
nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 286/2019), notadamente em
relação ao Anexo I, que trata da divulgação dos casos repetitivos, já que não indica
referência legislativa e link para o processo paradigma, por exemplo.
Sobre essa questão, o Tribunal Regional esclareceu, durante o período de correição,
que o link que confere acesso aos dados das partes, tema, número do IRDR,
andamento, tese firmada e data da inclusão da informação foi criado no biênio 20172018, não sendo posteriormente atualizado à luz das atuais exigências.
Por fim, também no período da correição, o TRT 22 informou que não há rotina de
envio dados ao CNJ relativos aos processos sobrestados, contrariando a previsão da
Resolução CNJ nº 235/2016 (artigos 5º, §1º, 7º, VII e Anexo IV). No ponto, esclareceu
que estes dados foram lançados uma única vez, não tendo sido prestadas novas
informações ao Conselho.

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)
8.1. NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT22)
As normas internas que regulamentam o pagamento de Precatórios e Requisições de
Pequeno Valor no âmbito do TRT22 são: Arts, 18, XV, 125 a 134 do Regimento Interno;
Resolução Administrativa Tribunal Pleno n° 64/2007 (Criação do Juiz Auxiliar de 2°
Grau para atuar nos assuntos precatórios); Ato GP n° 17/2011 (Criação do Juiz Auxiliar
da Presidência); Ato GP n° 34/2012 (Designar o Juiz Auxiliar da Presidência para, sem
prejuízo das suas demais atribuições, supervisionar a Seção de Precatórios do TRT22);
Ato GP n° 51/2011 (Criação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos); art. 5°, II, da Resolução Administrativa n° 20/2017 (prevê que o
NUPEMEC e o CEJUSC desempenhem as atribuições de conciliação no âmbitos dos
precatórios e RPVs); Ato GP n° 29/2018 (Conversão em processos eletrônicos dos
autos físicos de precatórios); Ato GP n° 1/2018 (Entrega de alvarás de pagamento de
créditos em precatório); Ato CR n° 02/2021 (determina os procedimentos de cálculos e
expedição de RPVs nas Varas do Trabalho); Portaria n° 140/2013 (Composição do
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos); Recomendação
CR n° 04/2021 (Recomenda às Varas do Trabalho que observem o prazo de 2 meses
para pagamento de RPVs).
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8.2. ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informou que a unidade responsável pelo processamento dos
precatórios, a Seção de Precatórios, é composta por 13 servidores: 9 servidores
efetivos (Kenya Fontinele Alves, Secretária Judiciária - CJ3, Raimundo de Cerqueira
Gomes - FC4, Cícero Oliveira e Silva, Chefe da Seção de Precatórios - FC4, Carlos
Edilson de Sousa - FC1, Raquel Alves da Costa Raposo - FC2, Francisco José de Sousa FC4, Margareth Maria de Carvalho Mendes Costa - FC3, Kennya Bandeira Rodrigues FC2 e Luiz Diogo de Lima Filho); 1 servidor cedido do TST (José Mendes de Oliveira); 1
servidora requisitada da Secretaria de Estado da Educação (Luciana Castelo Branco
Bezerra - FC1); 1 servidor terceirizado (Amanda Rochele Ferreira de Sousa) e 1
estagiário (Wendell da Silva Medina). De acordo com o art. 42 do Regulamento Geral
do TRT22, aprovado pela Resolução Administrativa n° 120/2016, à Seção de
Precatórios compete: I) receber da Coordenadoria de Cadastramento Processual os
precatórios extraídos dos feitos transitados em julgado, remetidos pelas Varas do
Trabalho, registrando em expediente próprio, observada a ordem sequencial; II)
preparar todo o expediente relativo à tramitação dos precatórios, como notificações,
requisições de pagamento, intimações, informações, certidões, alvarás e ofícios; III)
prestar informações aos interessados quanto ao andamento dos precatórios,
mantendo fichas ou outros instrumentos de controle, bem como permitir vista dos
mesmos às partes ou advogados em Secretaria quando solicitado; IV) Conceder,
mediante autorização prévia do Coordenador, retirada dos autos da Secretaria pelos
advogados das partes, com observância dos prazos e demais prescrições legais; V)
encaminhar, quando houver solicitação, à Secretaria-Geral da Presidência, a relação
dos precatórios recebidos com a indicação da situação de cada um; VI) encaminhar,
anualmente, aos municípios do Piauí relatório dos valores relativos a imposto de
renda, decorrentes do pagamento de precatórios municipais; VII) encaminhar,
anualmente, à Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí relatório dos valores relativos
a imposto de renda decorrentes do pagamento de precatórios estaduais; VIII)
encaminhar, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado relatório dos valores
repassados, individualmente discriminados, pelos municípios do Piauí destinados ao
pagamento dos precatórios; IX) Submeter à apreciação do Presidente do Tribunal os
processos e demais papéis ou documentos que exijam despacho; X) realizar
periodicamente controle do pagamento dos precatórios verificando se os pagamentos
dos créditos dos exequentes, recolhimentos fiscais e previdenciários correspondem
aos cálculos constantes nos autos, a fim de promover o arquivamento; XI) realizar
juntada de petições e de outros documentos aos autos dos precatórios; e XII) executar,
em geral, os demais atos e medidas relacionadas com seu ofício. Ressaltou que o Ato
GP n° 121/2018 designou o Juiz do Trabalho Substituto Francisco Washington Bandeira
Santos Filho para atuar como Juiz Auxiliar da Presidência até 31/12/2020. O TRT22
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informou que não tem instituído, por meio de resolução Administrativa, um Juízo
Auxiliar de Conciliação em Precatórios, pois a Conciliação de Precatórios é feita pelo
NUPEMEC, nos termos do art. 5°, II, da Resolução Administrativa n° 20/2017. Anota-se
que a tal proceder está conforme o art. 6°, §2º, da Resolução CSJT nº174/16.

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA
RESOLUÇÃO 303 DO CNJ (fonte: TRT22)
Informou o Tribunal que adota sistema eletrônico para recebimento, processamento e
pagamento de precatórios. Observou que, especificamente em relação ao pagamento,
utiliza o sistema SISCONDJ. O TRT22 registrou que as seguintes providências estão
sendo adotadas para se adaptar às normas da Resolução CNJ n° 303/2019: I)
publicações de todos os planos de pagamentos das entidades devedoras no DJ.
Destacou que não é feita a publicação no site do TRT22 por entender que as
publicações no DJ já dão publicidade geral e trazem a segurança jurídica necessária aos
jurisdicionados; II) Disponibilização no sítio eletrônico do Tribunal da lista completa de
todos os precatórios pendentes de pagamento, assim como aqueles com vencimento
futuro. Registrou que qualquer consulta à página do Tribunal trará resultados de
orçamento, exequente / executado, data do ofício requisitório, número do processo /
precatório, dentre outros dados disponíveis. Destacou, ainda, que a publicação mensal
e o envio de relatórios gerenciais mensais ao CNJ, objetivando maior nível de
fiscalização e controle de todas as informações relativas a todos os precatórios de
responsabilidade do tribunal, presume um maior número de contadores, técnicos e, de
um modo geral, mais servidores disponíveis para essa tarefa, haja vista que o Regional
destacou contar com um acervo de quase sete mil precatórios sob seu
gerenciamento/acompanhamento; III) O montante de valores destinados aos
pagamentos de precatórios são utilizados na sua íntegra, após os devidos cálculos
realizados; IV) O TRT22, por meio de sua SECRETARIA JUDICIÁRIA-SEJ, efetiva a
expedição de todos os alvarás judiciais imediatamente após cada depósito de valores
efetuado pelas entidades devedoras, respeitando-se a ordem cronológica dos
precatórios. O Tribunal relatou que os mecanismos de confecção dos alvarás são
diversos: ofícios, SISCONDJ (alvarás eletrônicos) e alvarás físicos. Questionado pela
equipe de correição quanto à notificação dos beneficiários, o Tribunal explicou que,
após a confecção dos respectivos alvarás judiciais de processos em precatórios, não é
feita a intimação dos beneficiários, que devem, portanto, acompanhar o trâmite do
processo para tomarem conhecimento do fato. Registrou o TRT22 que não possui mão
de obra e tempo suficientes para a confecção e vazão do elevado número de alvarás
com a intimação dos beneficiários e que muitas vezes as partes ou os advogados
procuram a Seção de Precatórios antes mesmo da elaboração do alvará, o que revela
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que estão acompanhando a tramitação de perto, não havendo a necessidade da
referida intimação. O Tribunal destacou que, tendo em vista que a utilização de
depósito em conta individualizada e a situação da pandemia aumentaram
consideravelmente a demanda pela liberação de valores de forma urgente e
prioritária, tem adotado as medidas necessárias para que a disponibilização dos
valores devidos, depois de repassado o recurso financeiro pelo ente, ocorra em prazo
nunca superior a 60 dias, desde que não haja nenhum impedimento à sua efetivação;
V) As liberações são feitas imediatamente após os depósitos realizados pelas entidades
devedores, se não couberem outras atualizações além daquelas decorrentes da
própria atualização efetivada pelas respectivas contas judiciais; VI) Pactuação de
acordos com as entidades devedoras no regime especial para depósitos mensais em
contas judiciais criadas para tal fim. Todos os bloqueios já são previamente calculados
e programados para pagamentos até a quitação integral do débito da entidade
devedora. Cumprindo determinação do CNJ, o TRT22 informou que, a partir de 2021,
as contas do Regime Especial de Pagamento de Precatório serão gerenciadas pelo
Tribunal de Justiça do Estado Piauí 1; VII) O Tribunal utiliza, quanto à modalidade de
pagamento ao beneficiário do precatório, os procedimentos de alvarás e depósitos em
contas bancárias – ofícios de transferências de valores e alvará eletrônico; VIII) como
fortalecimento e estabelecimento de prática padrão, já foi implementado o
pagamento dos beneficiários dos precatórios preferencialmente por meio de depósito
em conta. E, ainda, foi editado ATO CONJUNTO GP/CR Nº 002 /2020, que disciplinou o
acolhimento e o levantamento dos depósitos judiciais realizados perante o Banco do
Brasil com a utilização do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais - SISCONDJ; IX) O
depósito em conta bancária/transferência de valores tem sido a modalidade de
pagamento mais utilizada, tendo em vista a sua agilidade e liquidez. Assim, verifica-se
que as demais formas de pagamento, mesmo permitidas pela normatização, estão se
tornando meios secundários, como determina a exegese do art. 31 da Resolução CNJ
n° 303/2019; X) No caso de pagamento da ordem cronológica, o próprio Tribunal, por
meio da Secretaria Judiciária - Seção de Precatórios, realiza a efetiva disponibilização
financeira ao beneficiário do precatório; XI) o prazo médio para a efetiva
disponibilização financeira ao beneficiário (disponibilização de alvará ou depósito em
conta bancária do credor), contado a partir do momento em que encerrados os
procedimentos de atualização e conferência dos valores devidos pelos setores
competentes, estando os valores disponíveis para pagamento da ordem cronológica,
tem sido de no máximo 30 dias, segundo informou o Tribunal; XII) É realizado o envio
das informações necessárias à consolidação dos dados de que trata o art. 85, § 4º da
referida Resolução; XIII) Quanto às regras operacionais para a realização do
1

Vide esclarecimentos quanto à situação atípica da gestão das contas do regime especial pelo
TRT22, com exceção do Estado do Piauí, no item 8.13 desta Ata.
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pagamento da parcela superpreferencial, o Tribunal informou que as parcelas
superpreferenciais requisitadas nos processos cujos entes municipais encontram-se
inseridos no regime geral têm sido analisadas e pagas diretamente pelo Tribunal
através do setor de precatórios, nos termos do §8º, do art. 9º da Resolução CNJ n°
303/2019, uma vez que o Regional mantém a sistemática de acordos com os entes
para a quitação de precatórios com a transferência mensal de valores para contas
judiciais; XIV) Relativamente aos petitórios atinentes aos entes do regime especial,
diante do disposto no art. 86 da referida resolução, que estipula que até “31.12.2020 o
pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade de tais entes será
efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o
disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1º do art. 74 e no art. 75 desta Resolução”, os
procedimentos ocorreram, até essa data limite, no âmbito da Presidência do Regional.
Todo o processamento das superpreferências continua se dando, exclusivamente,
junto à Presidência do Tribunal que, através da Secretaria Judiciária – Setor de
Precatórios, tem realizado o cumprimento dos pagamentos das parcelas
superpreferenciais, de ofício, se devido por motivo de idade, e à pedido, se devido por
qualquer dos demais motivos. Os pagamentos são efetivados de acordo com a
disponibilidade de recurso financeiro existente nas contas judiciais dos entes, limitado
a 5 (cinco) vezes o valor da obrigação de pequeno valor, sendo que o valor restante é
destinado ao pagamento de precatórios da ordem cronológica de apresentação; XV) O
Tribunal realiza, em razão da necessidade de urgência na liberação de valores, a
supressão de atividades consideradas dispensáveis, tais como: o retorno dos autos
para o setor de cálculos quando se perfaz cálculo simplório para liberação de
honorários; a notificação das partes para a apresentação de conta bancária dos
credores, a elaboração de despachos ordinatórios com a ressalva de pagamento
preferencial através de conta bancária.

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO
ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT22)
O TRT22 informou que o Sistema GPrec foi instalado em dezembro de 2020 e sua
utilização teve início em 15/03/2021, estando o Tribunal em fase de testes do sistema.
O envio dos precatórios ao Tribunal é processado por meio do malote digital, sendo os
referidos expedientes protocolados e cadastrados em sistema próprio desenvolvido SAP2. O Tribunal indicou o seguinte fluxo de processamento de precatórios: o juiz da
execução expede o ofício precatório requerendo ao Presidente do Tribunal que tome
as providências necessárias junto ao Poder Executivo (federal, estadual, municipal),
com a autorização de abertura de crédito e posterior liquidação do processo; o
processo é enviado ao Posto Avançado de Precatórios e recebido pela Secretaria
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Judiciária - SEJ; as devidas conferências do ofício requisitório e da planilha de cálculos
são feitas pela SEJ e o precatório é cadastrado no sistema PJe; os precatórios vão
automaticamente para a ordem cronológica de cada ente devedor e ficam disponíveis
para consulta dos jurisdicionados na internet; a inscrição do débito no orçamento do
ente devedor é certificada nos autos de cada processo, que é transferido para a caixa
denominada “aguardando cumprimento de providências” até o momento dos
respectivos pagamentos; o Presidente do TRT determina o encaminhamento dos
ofícios aos entes devedores até o dia 20 de julho de cada ano para inclusão no
orçamento do ano seguinte; o pagamento do precatório é feito pela Secretaria
Judiciária por meio de alvarás judiciais e/ou ofícios, com crédito em conta indicada
pelo beneficiário. No tocante aos precatórios da União, com exceção dos Correios,
todos os procedimentos descritos anteriormente são observados, com a diferença de
que o Desembargador Presidente determina a inclusão dos ofícios precatórios na
proposta orçamentária do TST, os quais são encaminhados até o dia 6 de julho de cada
ano para inclusão no orçamento do ano seguinte. Quando os recursos são
disponibilizados pelo SIAFI, os comprovantes de depósitos são anexados aos autos e o
Desembargador Presidente expede despacho determinando que se envie à
Coordenadoria de Orçamento e Finanças para os devidos empenhos. Ao retornar à
SEJ, a Secretária Judiciária confecciona o alvará judicial e encaminha os autos à origem
para baixa, já devidamente quitados. Quanto às Requisições de Pequeno Valor, eis o
fluxo de processamento: o juiz da execução expede o ofício requisitório solicitando ao
Desembargador Presidente que oficie a União para proceder ao pagamento da RPV; o
processo PJe é enviado ao Posto Avançado e recebido pela Secretaria Judiciária; a
Secretaria Judiciária faz a devida conferência do Ofício Requisitório e da planilha de
cálculos, certificando que os autos estão aptos a serem pagos por meio de RPV; os
autos são conclusos ao Gabinete da Presidência; o Presidente do Tribunal determina o
envio dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças - CFIN, por meio de PROAD,
certificando nos autos, para as providências de solicitação de recursos; após todos os
procedimentos citados, a SEJ aguarda a disponibilização dos recursos; sendo
disponibilizados os recursos pelo SIAFI, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças faz
o empenho; sendo os comprovantes de depósitos disponibilizados pelo SIAF, a SEJ os
anexa aos autos e os devolve ao juízo de execução para liberação por meio de alvará
judicial. O Tribunal apresentou certidão assinada em 19 de março de 2021 pelo Chefe
da Seção de Precatórios, Cícero Oliveira e Silva, registrando que todos os precatórios
recebidos do dia 2 de julho de 2019 até 1° de julho de 2020 pelo TRT22 foram
cientificados às entidades devedoras e ao ente público Estado do Piauí, através de sua
Procuradoria Geral do Estado - PGE, até 20 de julho de 2020, conforme preceitua o art.
15, §1°, I e III, da Resolução n° CNJ n° 303/2019. Acrescentou, ainda, que o TJPI, órgão
gestor das contas do regime especial do Estado do Piauí, também foi cientificado do
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montante de todos os precatórios que foram autuados entre 2 de julho de 2019 e 1°
de julho de 2020 até o dia 20 de julho de 2020.
8.4.1.

PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT22)

Informou o TRT22 que não padronizou o ofício precatório, estando em desacordo com
o art. 5° da Resolução CNJ n° 303/2019, mas observou que exige, nos ofícios
precatórios, as informações previstas no art. 6° da referida resolução. Destacou que os
ofícios precatórios são elaborados individualmente, por beneficiário, e, no caso de
pluralidade de exequentes, adota como critério para definir a modalidade de
requisição o valor devido a cada litisconsorte. Observou o Tribunal que está buscando
uma melhor adaptação das diretrizes da referida resolução no que diz respeito ao art.
7° e seus parágrafos. Quanto aos honorários sucumbenciais, o Tribunal não expede
ofício precatório autônomo.
8.4.2. INSCRIÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS NO BANCO
NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS – BNDT (fonte: TRT22)
O TRT22 informou que não inclui os entes públicos no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas - BNDT, porque não haveria entes com precatórios vencidos.

8.5. TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT22)
A partir da página inicial do Tribunal na internet é possível acessar a página dos
Precatórios e RPVs clicando em Serviços > Consultas > Precatórios ou Consulta de RPV.
Em consulta na manhã do dia 22 de março de 2021, observou-se que o link
“Precatórios” apresenta opções de consulta a partir dos seguintes parâmetros: por
órgão - Municípios do Piauí; por órgão (pesquisa livre); por número do processo; por
número do processo (nova numeração única do CNJ); por número do precatório; por
OAB do advogado. Nesta mesma página também está disponível um parágrafo com
título “Regime Especial Estado do Piauí”, que apresenta uma breve explicação sobre a
gestão exclusiva dos precatórios do regime especial pelo TJPI e o que deveria ser um
link para acessar a lista de tais precatórios, mas que apenas direciona para uma página
em branco. A equipe de correição realizou algumas pesquisas a partir das consultas
disponíveis no site do TRT22 e verificou que as páginas com as respostas indicam os
dados dos precatórios, incluindo os números das reclamações trabalhistas, em ordem
cronológica a partir dos precatórios com data de recebimento de ofício mais antigo.
Registre-se que em alguns casos os números das reclamações trabalhistas estão
marcados com um link a partir do qual é possível ir direto para a página de consulta
processual. No link “Consulta de RPV” há uma lista de RPVs com 48 páginas com
informações como número CNJ, emissão, exequente, executado, valor e status. As
datas de emissão disponíveis no documento sugerem que as informações estão
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desatualizadas, pois não há nenhuma RPV do ano de 2020. A equipe de correição
verificou que, embora o TRT22 tenha respondido que observa a vedação de veicular
dados relativos à identificação do beneficiário, constatou-se, em 22 de março de 2021,
que os links “Precatórios” e “Consulta de RPV” apresentavam informações como os
números das reclamações trabalhistas e os nomes dos beneficiários. Em razão da
divulgação dos números das reclamações trabalhistas, a mera consulta processual
permite conhecer não só o titular do crédito como também seus dados pessoais. Desta
feita, é 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. Verificou-se, ainda, a ausência das seguintes informações (art. 82 da
Resolução CNJ n° 303/2019): aportes financeiros das entidades e entes devedores;
planos de pagamento; saldo das contas especiais; listas de ordem cronológica de modo
integral; lista de pagamento superpreferencial e a lista de pagamentos realizados.
Ressalte-se que não estão publicados no site do Tribunal os seus normativos e os
dados dos precatórios do Regime Especial, incluindo as atas das reuniões do Comitê
Especial. O Tribunal informou que está empreendendo esforços no sentido de tornar
todos os itens solicitados “uma realidade prática a partir de 2021”.

8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2018 E 2019
(fonte: TRT22)
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 TRT22 a dívida consolidada dos entes públicos 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$)

REGIME

Município de Acauã

197.299,82

79.535,45

comum

Município de Alto Longá

139.797,68

229.295,76

especial
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Município de Altos

35.680,35

176.241,37

comum

Município de Amarante

-

35.341,78

especial

Município de Angical

-

283.671,99

especial

Município de Anísio de Abreu

523.286,76

8.315,36

especial

Município de Aroazes

130.690,25

87.143,74

especial

2.305.231,84

2.319.905,81

especial

-

34.324,54

comum

Município de Barro Duro

316.777,97

-

comum

Município de Bertolínia

1.688.940,84

672.716,61

especial

Município de Brasileira

379.184,81

102.183,35

comum

Município de Bom Jesus

18.105,41

463.602,05

especial

Município de Barras
Município de Barra d' Alcântara

Município de Cabeceiras do Piauí

1.730.822,89

Município de Campinas

comum

-

112.757,49

comum

Município de Campo Maior

250.022,87

301.212,41

especial

Município de Canto do Buriti

9.823,79

19.991,88

especial

468.049,25

161.387,11

especial

Município de Caracol
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Município de Cocal do Piauí

565.107,23

228.035,39

especial

-

265.903,91

comum

88.151,49

18.247,93

especial

1.011.633,39

212.108,67

especial

710.273,16

209.403,83

especial

Município de Curimatá

1.262.575,62

110.034,54

especial

Município de Currais

2.585.491,64

715.783,44

especial

Município de Curralinhos

75.545,79

54.910,01

comum

Município de Demerval Lobão

78.347,51

74.410,91

especial

Município de Dirceu Arcoverde

6.718,57

104.480,98

especial

Município de Domingos Mourão

-

143.122,45

comum

Município de Elesbão Veloso

118.255,47

265.318,15

especial

Município de Eliseu Martins

-

216.267,26

especial

Município de Esperantina

-

167.057,01

comum

73.256,48

394.703,15

especial

340.000,00

especial

27.352,85

comum

Município de Colônia do Gurguéia
Município de Coronel José Dias
Município de Corrente
Município de Cristalândia do Piauí

Município de Fartura
Município de Flores
Município de Floresta

20.038,86
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Município de Floriano

357.521,31

166.989,87

comum

Município de Fronteiras

150.774,13

-

especial

Município de Gilbués

663.252,52

326.621,95

especial

Município de Inhuma

718.160,82

91.331,04

especial

Município de Guadalupe

-

187.390,66

comum

Município de Hugo Napoleão

-

33.781,85

comum

Município de Ipiranga

62.435,68

161.259,12

comum

Município de Isaías Coelho

80.422,77

-

especial

Município de Itainópolis

-

58.852,90

especial

Município de Jacobina

-

32.555,87

comum

Município de Jaicós

34.936,64

-

especial

Município de Jatobá

551.939,68

131.591,28

especial

Município de Joaquim Pires

160.888,40

146.120,25

comum

Município de José De Freitas

-

335.131,40

comum

Município de Júlio Borges

-

246.760,64

comum

Município de Lagoa Alegre

668.352,16

284.475,50

especial

Município de Landri Sales

74.950,02

-

comum

Município de Luís Correia

45.353,91

160.217,60

especial

Município de Luzilândia

809.015,33

409.707,86

especial

Município de Madeiro

1.834.383,93

1.031.618,88

especial
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189.496,79

-

especial

Município de Massapê Do Piauí

-

98.730,67

comum

Município de Matias Olímpio

-

1.747.864,41

especial

331.885,47

1.052.403,49

especial

Município de Monsenhor Gil

-

59.339,82

especial

Município de Monsenhor Hipólito

-

143.588,53

especial

1.135.157,89

460.538,65

especial

Município de Nazaré

-

22.333,58

comum

Município de Nazária

-

24.535,05

comum

Município de Nossa Senhora De Nazaré

-

149.948,34

comum

Município de Novo Oriente Do Piauí

-

10.042,18

especial

125.094,13

72.562,12

especial

Município de Padre Marcos

-

1.730.132,80

especial

Município de Paes Landim

-

48.524,81

comum

Município de Palmeira

15.674,38

100.369,05

especial

Município de Parnaguá

587.386,73

291.153,68

especial

Municipio de Parnaiba

-

9.010,89

comum

Município de Passagem Franca Do Piauí

-

47.490,43

comum

Município de Paulistana

96.148,71

88.479,77

especial

Município de Pavussu

82.401,01

108.677,86

especial

Município de Manoel Emídio

Município de Miguel Alves

Município de Monte Alegre

Município de Oeiras
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Município de Pedro II

-

424.503,64

comum

Município de Pedro Laurentino

-

16.258,56

comum

Município de Picos

989.599,60

233.426,52

especial

Município de Pimenteiras

124.098,46

57.350,46

especial

Município de Pio IX

738.780,37

138.850,59

comum

Município de Piracuruca

-

42.287,31

especial

Município de Porto

-

42.107,53

comum

353.155,88

154.451,46

comum

-

105.519,53

comum

87.479,62

26.056,04

comum

-

10.105,56

comum

Município de Rio Grande Do Piauí

104.353,55

276.289,08

especial

Município de Santa Filomena

270.986,81

177.904,63

especial

Município de Santa Luz

62.066,17

113.200,91

especial

Município de São Braz Do Piauí

22.559,59

64.993,10

especial

-

24.740,17

comum

Município de São Francisco do Piauí

164.174,49

227.230,23

especial

Município de São Gonçalo do Gurguéia

259.921,60

132.896,72

especial

Municipio de Sao Goncalo do Piaui

-

2.040.000,00

comum

Município de São João da Fronteira

-

210.221,06

comum

Município de Prata Do Piauí
Município de Redenção Do Gurguéia
Município de Riacho Frio
Município de Ribeiro Gonçalves

Município de São Félix
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Município de São João do Piauí

15.304,25

43.962,32

especial

Município de São José do Peixe

-

31.744,94

comum

Município de São Lourenço do Piauí

29.882,91

116.476,43

especial

Município de São Miguel do Tapuio

-

125.437,31

comum

Município de São Raimundo Nonato

170.541,63

58.125,35

especial

Município de Sebastião Barros

233.924,78

421.396,18

especial

Município de Sigefredo Pacheco

-

91.637,87

comum

Municipio de Simoes

-

109.082,35

comum

218.572,81

221.805,64

especial

Município de Teresina

-

863.090,31

comum

Municipio de Uniao

-

56.581,97

comum

Município de Uruçuí

48.821,64

77.295,55

comum

Município de Vera Mendes

87.885,81

101.460,19

comum

-

63.599,27

comum

1.256.737,79

3.180.357,86

especial

IPMT

-

143.383,66

comum

IAPEP-PI

-

43.152,26

comum

14.929.119,23

35.210.573,82

especial

34.667,09

-

comum

-

4.969.118,60

comum

Município de Simplício Mendes

Fundação Cultural Monsenhor Chaves
Fundação Municipal de Saúde de
Teresina

Estado Do Piauí
Detran - PI
Correios
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TOTAL

43.767.376,23

69.151.574,96

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2018, 2019 E 2020
(fonte: TRT22)
O Tribunal informou que atualiza os valores dos precatórios antes da requisição ao
ente público devedor, no dia 1° de julho de cada ano, e comunica à entidade devedora,
até 20 de julho, os precatórios apresentados até 1° de julho, com seu valor atualizado,
nos termos do art. 15, §1°, da Resolução CNJ n° 303/2019.
Conforme informações prestadas pelo TRT22, em 2018, foram expedidos (ano civil)
2.934 precatórios, no valor total de R$101.200.141,61 e pagos pelo Tribunal 1.077
precatórios, no montante de R$35.368.446,09. Em 2019, por sua vez, foram expedidos
(ano civil) 2.631 precatórios, no valor total de R$120.063.520,06 e pagos 1.521
precatórios, no importe de R$37.348.766,39. Em 2020, até 31 de outubro, foram
expedidos (ano civil) 2.860 precatórios, no valor total de R$150.469.054,53 e pagos
pelo Tribunal 713 precatórios, no valor de R$22.329.593,27. Registre-se, ainda, que o
Tribunal informou a existência de 9.514 precatórios aguardando pagamento em
31/12/2019, no valor total de R$437.640.006,60, e 5.082 precatórios com prazo
vencido em 31/10/2020, no valor total de R$265.755.287,89. Os quadros a seguir
demonstram os precatórios expedidos e os montantes pagos em 2018, 2019 e 2020
(até 31 de outubro). Registre-se que o questionário dinâmico, enviado ao TRT22 por
meio do Ofício TST.CGJT N° 1808 em 16/11/2020, solicitava que as respostas sobre os
números de precatórios fossem separadas de acordo com o regime de pagamento,
geral ou especial. Porém, o TRT22 explicou que os dados são unificados em seu
sistema, isto é, armazenados de forma conjunta, independente do regime, e não há
argumento de busca na base de dados para fornecer as informações de modo
separado. Destacou, ainda, que o acompanhamento dos dados é feito de forma
manual, o que torna inviável a recuperação imediata de dados. Dessa forma, os dados
foram informados pelo TRT22 sem separação por regime.
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PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2018
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

0

0

Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos

15

2.680.783,00

Estado

626

15.247.257,70

1

34.667,09

Municípios

1.348

48.150.585,57

Total

1.990

66.113.293,36

Estado (autarquias e fundações públicas)

PRECATÓRIOS PAGOS - 2018
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

0

0

110

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

Tribunal Superior do Trabalho

111

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos

9

1.040.226,05

Estado

19

404.203,38

Estado (autarquias e fundações públicas)

0

0

Municípios

1.049

33.924.016,66

Total

1.077

35.368.446,09

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) – 2018
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

0

0

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

27

5.298.138,13

Estado

601

38.588.941,74

2

81.376,27

Municípios

2.304

57.231.685,47

Total

2.934

101.200.141,61

Estado (autarquias e fundações públicas)
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PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2019
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

0

0

Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos

26

5.237.617,84

Estado

559

35.420.383,41

1

43.152,26

Municípios

1.527

38.290.654,41

Total

2.113

78.991.807,92

Estado (autarquias e fundações públicas)

PRECATÓRIOS PAGOS - 2019
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

0

0
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

12

2.104.709,12

Estado

52

3.482.057,68

Estado (autarquias e fundações públicas)

0

0

Municípios

1.457

31.761.999,59

Total

1.521

37.348.766,39

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) – 2019
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

101.944,49

União (autarquias e fundações públicas)

1

133.275,84

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

19

2.662.867,92

Estado

539

32.844.969,93

1

36.039,58

Municípios

2.070

84.284.422,30

Total

2.631

120.063.520,06

Estado (autarquias e fundações públicas)
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PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2020 (até 31 de outubro de 2020)
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

1

133.275,84

Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos

9

1.329.709,26

324

18.139.809,62

1

38.224,01

Municípios

1.744

53.552.626,35

Total

2.079

73.193.645,08

Estado
Estado (autarquias e fundações públicas)

PRECATÓRIOS PAGOS - 2020 (até 31/10)
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

União (autarquias e fundações públicas)

1

133.275,84
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

28

5.813.691,62

Estado

96

2.124.850,40

Estado (autarquias e fundações públicas)

0

0

Municípios

588

14.257.775,41

Total

713

22.329.593,27

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) – 2020 (até 31 de outubro de 2020)
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

80.863,07

União (autarquias e fundações públicas)

1

15.566.283,53

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

26

4.347.380,89

Estado

416

24.756.053,77

3

230.361,58

Municípios

2.413

105.488.111,69

Total

2.860

150.469.054,53

Estado (autarquias e fundações públicas)
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CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO (em 31/12/2019)
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

2

569.428,41

União (autarquias e fundações públicas)

4

50.098.180,79

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

49

8.789.931,34

2.028

113.510.266,46

5

467.647,48

Municípios

7.426

264.204.552,12

Total

9.514

437.640.006,60

Estado
Estado (autarquias e fundações públicas)

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO (até 31/10/2020)
Regimes Geral e Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

467.483,92

União (autarquias e fundações públicas)

3

49.964.904,95

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

0

0

1.263

72.699.904,23

Estado
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Estado (autarquias e fundações públicas)

3

393.383,89

Municípios

3.812

142.229.610,90

Total

5.082

265.755.287,89

Registre-se que o Tribunal enviou, no Anexo 8.3.13 do questionário dinâmico, certidão
assinada em 3/12/2020 por Cícero Oliveira e Silva, chefe da Seção de Precatórios,
informando que a Seção de Precatórios, subordinada à Secretaria Judiciária - SEJ, “não
teve o tempo adequado para colher os dados relacionados” na parte de precatórios,
especificamente quanto aos quadros acima, “haja vista o número reduzido de
servidores em razão da pandemia e os que de fato estão trabalhando no formato
presencial não conseguiram fazer a apuração de tudo que foi solicitado”. Destacou,
ainda, que estão aprimorando o sistema com a criação de um banco de dados próprio
para que seja possível expor os resultados quando da Correição em fevereiro de 2021.
Questionado pela equipe de correição quanto à criação de referido banco de dados, o
TRT22 informou que a TIC está criando o banco de dados com informações prestadas
pela SEJ e que alimentarão o Satélite GPrec do PJe, sistema que está em fase de teste
no Tribunal desde 15/3/2021.
Em relação ao precatório da União de R$467.483,92, indicado no quadro como vencido
até 31/10/2020, o Tribunal explicou se tratar de um precatório em que a parte
incontroversa do valor foi pago por meio de RPV e a parte controvertida ainda se
encontra sob análise de recurso, aguardando decisão (Processo n° 008005105.2016.5.22.0000).

8.8. PRECATÓRIOS.
TRT22)

PAGAMENTOS

SUPERPREFERENCIAIS

(fonte:

O TRT22 informou que não expede RPV para cobrança dos créditos superpreferenciais.
Registrou que não adotou outro procedimento desde 2018, tendo em vista que os
municípios submetidos ao regime especial fazem depósitos mensais para pagamentos
de seus débitos, o que era controlado, até dezembro de 2020, pelo TRT, e que as
entidades submetidas ao regime geral concordaram, desde 2001, em parcelar suas
dívidas com aporte mensal de um determinado valor fixo ou variável, retirado da conta
do FPM. Explicou o Tribunal que os pagamentos superpreferenciais são feitos de forma
manual, imediatamente após a análise dos pedidos recebidos, sem distinção entre
precatórios do regime geral e especial. Os pagamentos são feitos nos autos do próprio
precatório da parte beneficiária, com o precatório já na ordem cronológica e
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aguardando pagamento. A identificação da parte como preferencial é feita por meio
de provocação jurídica, com o peticionamento nos autos do precatório.
Especificamente em relação aos pagamentos superpreferenciais realizados a doentes
graves, deficientes e idosos, o TRT22 informou os seguintes valores:
PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2018
Ente Devedor

Quantidade

Valor (R$)

Altos

1

16.937,40

Amarante

2

33.874,80

Barras

7

118.561,80

Campinas do Piauí

5

84.687,00

Campo Maior

4

67.749,60

Fundação Municipal De Saúde – FMS

6

101.624,40

Batalha

1

16.937,40

Cabeceiras

1

16.937,40

Canto do Buriti

7

118.561,80

Curimatá

2

33.874,80

Demerval Lobão

4

67.749,60

Floriano

5

84.687,00

Gilbués

9

152.436,60

Inhuma

9

152.436,60

Manoel Emídio

3

50.812,20

Jatobá

1

16.937,40
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Oeiras

8

135.499,20

Parnaguá

3

50.812,20

São Pedro do Piauí

2

33.874,80

Santa Filomena

3

50.812,20

Estado do Piauí

9

152.436,60

TOTAL

92

1.558.240,80

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2019
Ente Devedor

Quantidade

Valor (R$)

Avelino Lopes

4

116.789,00

Barras

9

262.775,25

Bertolínia

6

175.183,50

Campinas do Piauí

1

29.197,25

Caracol

1

29.197,25

Cocal

2

58.394,50

Corrente

6

175.183,50

Cristalândia

1

29.197,25

Currais

1

29.197,25

Dirceu Arcoverde

3

87.591,75

Fartura

1

29.197,25

José De Freitas

2

58.394,50
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Lagoa Alegre

3

87.591,75

Miguel Alves

2

58.394,50

Monte Alegre do Piauí

4

116.789,00

Paulistana

2

58.394,50

Pedro II

1

29.197,25

Picos

4

116.789,00

Pimenteiras

3

87.591,75

Piracuruca

6

175.183,50

Redenção do Gurguéia

1

29.197,25

Riacho Frio

2

58.394,50

Rio Grande do Piauí

1

29.197,25

São Francisco do Piauí

2

58.394,50

São Gonçalo do Gurguéia

3

87.591,75

São João do Piauí

3

87.591,75

São Lourenço

1

29.197,25

São Raimundo Nonato

8

233.578,00

Sebastião Barros

3

87.591,75

Simplício Mendes

5

145.986,25

Teresina

3

87.591,75

Estado Do Piauí

151

3.721.059,59

TOTAL

245

6.465.601,09
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PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2020 (até 31/10)
Ente Devedor

Quantidade

Valor (R$)

Altos

8

244.042,40

Amarante

9

274.547,70

Avelino Lopes

3

91.515,90

Barras

24

732.127,20

Bertolínia

4

122.021,20

Cabeceiras

5

152.526,50

Campo Maior

9

274.547,70

Canto Do Buriti

4

122.021,20

Caracol

3

91.515,90

Domingos Mourão

1

30.505,30

Fartura

1

30.505,30

Floriano

3

91.515,90

Fundação Municipal de Saúde

7

213.537,10

Gilbués

4

122.021,20

Jacobina

1

30.505,30

Jaicós

2

61.010,60

José de Freitas

2

61.010,60

Lagoa Alegre

3

91.515,90

Luzilândia

1

30.505,30
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Madeiro

5

152.526,50

Manoel Emídio

1

30.505,30

Matias Olímpio

4

122.021,20

Oeiras

2

61.010,60

Padre Marcos

2

61.010,60

Parnaguá

1

30.505,30

Pedro II

1

30.505,30

Picos

6

183.031,80

Pimenteiras

1

30.505,30

Pio IX

10

305.053,00

Piracuruca

5

152.526,50

Riacho Frio

1

30.505,30

Rio Grande

1

30.505,30

São Raimundo Nonato

17

518.590,10

Sebastião Barros

3

91.515,90

Simplício Mendes

6

183.031,80

Estado do Piauí

261

6.643.429,05

TOTAL

421

11.524.277,05

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM
2018, 2019 E 2020 (ATÉ 31/10/2020) (fonte: TRT22)
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 31 de outubro), a
saber: 2018 - 1º - Estado do Piauí, total de R$14.929.119,23; 2° - Município de Currais,
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total de R$2.585.491,64; 3° - Município de Barras, total de R$2.305.231,84; 4° Município de Madeiro, total de R$1.834.383,93; 5° - Município de Cabeceiras, total de
R$1.730.822,89; 2019 - 1º - Estado do Piauí, total de R$35.210.573,82; 2° - EBCT, total
de R$4.969.118,60; 3° - Fundação Municipal de Saúde de Teresina - FMS, total de
R$3.180.357,86; 4° - Município de Barras, total de R$2.319.905,81; 5° - Município de
São Gonçalo do Piauí, total de R$2.040.000,00; 2020 (até 31 de outubro) - 1º - Estado
do Piauí, total de R$27.347.299,41; 2° - Município de Barras, total de R$8.924.25,49; 3°
- Município de São Raimundo Nonato, total de R$4.476.371,11; 4° - Município de
Currais, total de R$4.332.793,53; 5° - Fundação Municipal de Saúde de Teresina - FMS,
total de R$3.474.630,54.

8.10. PRECATÓRIOS COM PRAZO DE PAGAMENTO VENCIDO E
VINCENDO (fonte: TRT22)
Os seguintes entes públicos, tanto do regime comum como do especial, possuem
precatórios vencidos e vincendos, com os respectivos valores totais, tendo por
referência a data de 31/10/2020: Município de Acauã, 14 precatórios vencidos,
R$276.835,27, e 22 precatórios vincendos, R$124.459,26; Município de Agricolândia, 1
precatório vencido, R$36.064,61, e 8 precatórios vincendos, R$179.812,81; Município
de Água Branca, 1 precatório vincendo, R$8.087,85; Município de Alagoinha do Piauí,
9 precatórios vincendos, R$454.828,18; Município de Alto Longá, 35 precatórios
vencidos, R$2.471.935,12, e 8 precatórios vincendos, R$286.279,21; Município de
Altos, 6 precatórios vencidos, R$211.921,72, e 6 precatórios vincendos, R$594.459,42;
Município de Alvorada do Gurguéia, 1 precatório vincendo, R$32.166,48; Município de
Amarante, 13 precatórios vencidos, R$11.595.398,62, e 14 precatórios vincendos,
R$362.824,97; Município de Angical, 32 precatórios vencidos, R$1.803.764,55, e 2
precatórios vincendos, R$47.384,00; Município de Anísio de Abreu, 3 precatórios
vencidos, R$531.602,12, e 56 precatórios vincendos, R$1.509.908,90; Município de
Antônio Almeida, 1 precatório vincendo, R$58.979,25; Município de Aroazes, 10
precatórios vencidos, R$217.833,99, e 1 precatório vincendo, R$40.369,44; Município
de Arraial, 1 precatório vincendo, 447.127,95; Município de Avelino Lopes, 46
precatórios vencidos, R$814.205,60, e 32 precatórios vincendos, R$829.595,04;
Município de Barras, 83 precatórios vencidos, R$5.228.215,35, e 123 precatórios
vincendos, R$11.466.476,30; Município de Barra D’Alcântara, 17 precatórios vencidos,
R$34.324,54, e 7 precatórios vincendos, R$1.203.780,20; Município de Barreiras, 33
precatórios vencidos, R$1.171.158,60, e 11 precatórios vincendos, R$71.844,09;
Município de Barro Duro, 1 precatório vencido, R$316.777,97; Município de Batalha, 7
precatórios vencidos, R$1.152.130,22, e 7 precatórios vincendos, R$98.997,80;
Município de Beneditinos, 4 precatórios vincendos, R$130.228,32; Município de
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Bertolínia, 95 precatórios vencidos, R$3.236.625,61, e 51 precatórios vincendos,
R$224.436,00; Município de Betânia, 3 precatórios vincendos, R$82.776,15; Município
de Boa Hora, 1 precatório vincendo, R$14.069,08; Município de Bocaina, 1 precatório
vincendo, R$207.187,90; Município de Bom Princípio, 4 precatórios vincendos,
R$88.830,16; Município de Boqueirão do Piauí, 3 precatórios vincendos, R$49.057,29;
Município de Brasileira, 6 precatórios vencidos, R$467.560,51, e 1 precatórios
vincendos, R$7.625,25; Município de Bom Jesus, 49 precatórios vencidos,
R$779.878,76, e 3 precatórios vincendos, R$1.428.028,43; Município de Bonfim, 1
precatório vencido, R$14.630,35, e 48 precatórios vincendos, R$2.034.262,05;
Município de Brejo, 11 precatórios vincendos, R$442.024,46; Município de Buriti dos
Lopes, 1 precatório vencido, R$35.743,72, e 2 precatórios vincendos, R$83.595,09;
Município de Buriti dos Montes, 3 precatórios vincendos, R$180.904,96; Município de
Cabeceiras do Piauí, 1 precatório vencido, R$1.730.822,89, e 2 precatórios vincendos,
R$152.915,44; Município de Cajazeiras do Piauí, 2 precatórios vincendos,
R$443.476,82; Município de Cajueiro da Praia, 1 precatório vincendo, R$16.608,40;
Município de Campinas, 2 precatórios vencidos, R$112.757,49, e 13 precatórios
vincendos, R$489.404,34; Município de Campo Alegre do Fidalgo, 1 precatório
vincendo, R$43.057,09; Município de Campo Largo, 21 precatórios vincendos,
R$72.556,23; Município de Campo Maior, 69 precatórios vencidos, R$18.694.388,90, e
38 precatórios vincendos, R$1.582.607,14; Município de Canavieira, 1 precatório
vincendo, R$74.701,50; Município de Canto do Buriti, 34 precatórios vencidos,
R$344.568,36, e 1 precatório vincendo, R$150.582,12; Município de Capitão de
Campos, 1 precatório vincendo, R$216.126,26; Município de Capitão Gervásio Oliveira,
3 precatórios vincendos, R$165.098,25; Município de Caracol, 41 precatórios vencidos,
R$1.123.197,96, e 28 precatórios vincendos, R$2.136.404,79; Município de Caridade, 2
precatórios vincendos, R$48.817,74; Município de Castelo, 4 precatórios vincendos,
R$14.899,98; Município de Caxingó, 7 precatórios vincendos, R$34.124,06; Município
de Cocal dos Alves, 1 precatório vincendo, R$203.733,72; Município de Cocal Do Piauí,
103 precatórios vencidos, R$3.276.495,78, e 52 precatórios vincendos, R$181.259,45;
Município de Coelho Neto – MA, 1 precatório vincendo, R$7.236,35; Município de
Colônia do Gurguéia, 1 precatório vencido, R$35.743,72, e 2 precatórios vincendos,
R$127.756,65; Município de Colônia do Piauí, 2 precatórios vincendos, R$246.914,21;
Município de Conceição do Canindé, 3 precatórios vincendos, R$52.494,42; Município
de Coronel José Dias, 3 precatórios vencidos, R$106.399,42, e 6 precatórios vincendos,
R$276.535,25; Município de Corrente, 61 precatórios vencidos, R$1.841.917,73, e 66
precatórios vincendos, R$202.157,06; Município de Cristalândia do Piauí, 118
precatórios vencidos, R$2.427.968,67, e 38 precatórios vincendos, R$828.018,77;
Município de Cristino Castro, 5 precatórios vincendos, R$119.336,68; Município de
Curimatá, 28 precatórios vencidos, R$2.468.380,39, e 25 precatórios vincendos,
R$66.501,10; Município de Currais, 98 precatórios vencidos, R$4.873.805,75, e 86
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precatórios vincendos, R$4.680.778,97; Município de Curralinhos, 4 precatórios
vencidos, R$130.455,80, e 5 precatórios vincendos, R$49.519,68; Município de
Demerval Lobão, 87 precatórios vencidos, R$1.163.182,04, e 6 precatórios vincendos,
R$121.070,77; Município de Dirceu Arcoverde, 31 precatórios vencidos, R$473.471,09,
e 3 precatórios vincendos, R$1.247.801,15; Município de Domingos Mourão, 7
precatórios vencidos, R$143.122,45, e 10 precatórios vincendos, R$173.134,82;
Município de Elesbão Veloso, 7 precatórios vencidos, R$629.854,32, e 23 precatórios
vincendos, R$476.535,77; Município de Eliseu Martins, 4 precatórios vencidos,
R$216.267,26, e 3 precatórios vincendos, R$430.436,18; Município de Esperantina, 7
precatórios vencidos, R$167.057,01, e 15 precatórios vincendos, 189.024,23;
Município de Fartura, 11 precatórios vencidos, R$1.328.231,47, e 17 precatórios
vincendos, R$2.792.109,24; Município de Flores, 2 precatórios vencidos,
R$1.994.366,23, e 1 precatório vincendo, R$6.891,11; Município de Floresta, 6
precatórios vencidos, R$47.391,71, e 7 precatórios vincendos, R$118.135,03;
Município de Floriano, 15 precatórios vencidos, R$524.511,18, e 45 precatórios
vincendos, R$971.078,29; Município de Francinópolis, 5 precatórios vincendos,
R$20.024,58; Município de Francisco Ayres, 1 precatório vincendo, R$145.858,23;
Município de Fronteiras, 37 precatórios vencidos, R$673.910,49; Município de Gilbués,
57 precatórios vencidos, R$1.629.614,51, e 30 precatórios vincendos, R$238.216,39;
Município de Guaribas, 5 precatórios vincendos, R$2.357.656,64; Município de
Inhuma, 52 precatórios vencidos, R$1.427.087,15, e 30 precatórios vincendos,
R$79.534,30; Município de Guadalupe, 1 precatório vencido, R$187.390,66, e 1
precatório vincendo, R$229.401,65; Município de Hugo Napoleão, 1 precatório
vencido, R$33.781,85, e 6 precatórios vincendos, R$296.110,90; Município de Ilha
Grande, 1 precatório vincendo, R$34.217,73; Município de Ipiranga, 1 precatório
vencido, R$223.694,80, e 20 precatórios vincendos, R$72.172,31; Município de Isaias
Coelho, 14 precatórios vencidos, R$1.021.899,83, e 1 precatório vincendo,
R$36.959,70; Município de Itainópolis, 1 precatório vencido, R$58.852,90, e 12
precatórios vincendos, R$143.197,21; Município de Jacobina, 1 precatório vencido,
R$32.555,87, e 6 precatórios vincendos, R$496.791,88; Município de Jaicós, 39
precatórios vencidos, R$533.890,63, e 2 precatórios vincendos, R$11.905,73;
Município de Jardim do Mulato, 6 precatórios vincendos, R$149.832,68; Município de
Jatobá, 22 precatórios vencidos, R$948.219,97, e 18 precatórios vincendos,
R$124.089,78; Município de Jerumenha, 3 precatórios vincendos, R$1.547.115,19;
Município de João Costa, 1 precatório vincendo, R$8.870,02; Município de Joaquim
Pires, 8 precatórios vencidos, R$307.008,65, e 5 precatórios vincendos, R$86.766,79;
Município de Joca Marques, 2 precatórios vincendos, R$344.973,06; Município de José
de Freitas, 8 precatórios vencidos, R$335.131,40, e 12 precatórios vincendos,
R$548.554,19; Município de Júlio Borges, 3 precatórios vencidos, R$246.760,64, e 10
precatórios vincendos, R$157.616,71; Município de Jurema, 2 precatórios vincendos,
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R$401.302,25; Município de Lagoa Alegre, 61 precatórios vencidos, R$2.072.532,12, e
33 precatórios vincendos, R$292.731,42; Município de Lagoa do Barro, 1 precatório
vincendo, R$29.841,47; Município de Lagoa do São Francisco, 2 precatórios vincendos,
R$153.053,19; Município de Lagoa do Sítio, 2 precatórios vincendos, R$44.667,60;
Município de Lagoinha do Piauí, 3 precatórios vincendos, R$41.456,46; Município de
Landri Sales, 2 precatórios vencidos, R$74.950,02, e 4 precatórios vincendos,
R$111.167,49; Município de Luís Correia, 13 precatórios vencidos, R$260.429,16, e 4
precatórios vincendos, R$332.622,93; Município de Luzilândia, 27 precatórios
vencidos, R$1.270.145,77, e 49 precatórios vincendos, R$1.388.575,04; Município de
Madeiro, 24 precatórios vencidos, R$3.820.265,60, e 32 precatórios vincendos,
R$1.403.791,32; Município de Manoel Emídio, 12 precatórios vencidos, R$357.318,17,
e 11 precatórios vincendos, R$192.267,94; Município de Marcos Parente, 2
precatórios vincendos, R$26.431,68; Município de Massapê do Piauí, 1 precatório
vencido, R$98.730,67; Município de Matias Olímpio, 20 precatórios vencidos,
R$1.747.864,41, e 52 precatórios vincendos, R$2.307.320,81; Município de Miguel
Alves, 27 precatórios vencidos, R$1.695.982,53, e 39 precatórios vincendos,
R$3.815.681,17; Município de Miguel Leão, 2 precatórios vincendos, R$109.001,97;
Município de Monsenhor Gil, 1 precatório vencido, R$59.339,82, e 5 precatórios
vincendos, R$573.032,83; Município de Monsenhor Hipólito, 1 precatório vencido,
R$143.588,53, e 9 precatórios vincendos, R$146.293,29; Município de Monte Alegre,
54 precatórios vencidos, R$1.981.047,48, e 87 precatórios vincendos, R$334.677,50;
Município de Morro Cabeça no Tempo, 5 precatórios vincendos, R$36.615,94;
Município de Nazaré, 1 precatório vencido, R$22.333,58, e 4 precatórios vincendos,
R$142.770,86; Município de Nazária, 1 precatório vencido, R$24.535,05; Município de
Nossa Senhora de Nazaré, 1 precatório vencido, R$149.948,34, e 2 precatórios
vincendos, R$76.708,69; Município de Nova Santa Rita, 1 precatório vincendo,
R$120.015,56; Município de Novo Oriente do Piauí, 1 precatório vencido,
R$481.906,40, e 1 precatório vincendo, R$171.517,40; Município de Novo Santo
Antônio, 2 precatórios vincendos, R$65.807,94; Município de Oeiras, 34 precatórios
vencidos, R$1.670.391,91, e 9 precatórios vincendos, R$373.454,76; Município de
Olho D’água do Piauí, 1 precatório vincendo, R$10.811,38; Município de Padre
Marcos, 2 precatórios vencidos, R$1.730.132,80, e 34 precatórios vincendos,
R$1.153.599,85; Município de Paes Landim, 4 precatórios vencidos, R$48.524,81, e 6
precatórios vincendos, R$195.653,36; Município de Pajeú, 3 precatórios vincendos,
R$807.276,46; Município de Palmeira, 10 precatórios vencidos, R$812.779,00, e 2
precatórios vincendos, R$256.795,50; Município de Palmeirais, 1 precatório vincendo,
R$12.315,99; Município de Parnaguá, 17 precatórios vencidos, R$1.053.656,35, e 20
precatórios vincendos, R$188.007,51; Município de Parnaíba, 1 precatório vencido,
R$9.010,89, e 1 precatório vincendo, R$262.550,10; Município de Parnarama – MA, 1
precatório vincendo, R$19.554,57; Município de Passagem Franca do Piauí, 1
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precatório vencido, R$47.490,43; Município de Pau Darco do Piauí, 1 precatório
vincendo, R$98.476,03; Município de Paulistana, 23 precatórios vencidos,
R$777.759,89, e 13 precatórios vincendos, R$766.298,88; Município de Pavussu, 2
precatórios vencidos, R$191.078,87, e 13 precatórios vincendos, R$220.598,48;
Município de Pedro II, 31 precatórios vencidos, R$424.503,64, e 19 precatórios
vincendos, R$758.852,33; Município de Pedro Laurentino, 1 precatório vencido,
R$16.258,56; Município de Picos, 274 precatórios vencidos, R$7.529.149,25, e 62
precatórios vincendos, R$3.757.673,30; Município de Pimenteiras, 46 precatórios
vencidos, R$981.687,83, e 12 precatórios vincendos, R$43.876,91; Município de Pio IX,
26 precatórios vencidos, R$1.062.441,79, e 39 precatórios vincendos, R$3.353.864,03;
Município de Piracuruca, 48 precatórios vencidos, R$1.982.327,03, e 3 precatórios
vincendos, R$158.795,62; Município de Piripiri, 8 precatórios vincendos,
R$168.395,97; Município de Porto, 1 precatório vencido, R$42.107,53, e 5 precatórios
vincendos, R$405.428,48; Município de Prata do Piauí, 12 precatórios vencidos,
R$507.607,34, e 38 precatórios vincendos, R$93.609,32; Município de Queimada
Nova, 2 precatórios vincendos, R$244.706,84; Município de Redenção do Gurguéia, 1
precatório vencido, R$105.519,53, e 3 precatórios vincendos, R$206.253,43;
Município de Ribeiro Gonçalves, 2 precatórios vencidos, R$10.105,56; Município de
Rio Grande do Piauí, 14 precatórios vencidos, R$1.191.992,37, e 1 precatório
vincendo, R$244.858,95; Município de Santa Cruz dos Milagres, 2 precatórios
vincendos, R$104.266,09; Município de Santa Filomena, 42 precatórios vencidos,
R$1.005.628,49, e 29 precatórios vincendos, R$38.565,10; Município de Santaluz, 19
precatórios vencidos, R$1.077.958,07, e 5 precatórios vincendos, R$2.224.659,31;
Município de Santa Rosa do Piauí, 2 precatórios vincendos, R$28.917,41; Município de
Santo Antônio de Lisboa, 2 precatórios vincendos, R$51.403,52; Município de Santo
Antônio dos Milagres, 1 precatório vincendo, R$50.571,37; Município de Santo Inácio
do Piauí, 8 precatórios vencidos, R$469.283,09; Município de São Braz do Piauí, 29
precatórios vencidos, R$124.246,33, e 3 precatórios vincendos, R$774.567,65;
Município de São Félix, 3 precatórios vencidos, R$24.740,17, e 6 precatórios
vincendos, R$51.624,27; Município de São Francisco do Piauí, 9 precatórios vencidos,
R$601.004,60, e 8 precatórios vincendos, R$1.084.771,01; Município de São Gonçalo
do Gurguéia, 84 precatórios vencidos, R$1.762.724,42, e 26 precatórios vincendos,
R$626.836,95; Município de São Gonçalo do Piauí, 1 precatório vencido,
R$2.040.000,00, 1 precatório vincendo, R$415.997,50; Município de São João da
Canabrava, 1 precatório vincendo, R$14.130,47; Município de São João da Fronteira, 1
precatório vencido, R$210.221,06, e 7 precatórios vincendo, R$85.462,32; Município
de São João da Serra, 5 precatórios vencidos, R$114.642,71, e 2 precatórios vincendos,
R$43.462,32; Município de São João da Varjota, 14 precatórios vincendos,
R$583.330,55; Município de São João Do Piauí, 47 precatórios vencidos,
R$1.544.958,33, e 24 precatórios vincendos, R$1.198.271,55; Município de São José
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do Peixe, 1 precatório vencido, R$31.744,94, e 4 precatórios vincendos, R$994.856,95;
Município de São José do Piauí, 2 precatórios vincendos, R$118.078,62; Município de
São Julião, 6 precatórios vincendos, R$23.229,14; Município de São Lourenço do Piauí,
21 precatórios vencidos, R$154.435,31, e 4 precatórios vincendos, R$1.468.246,97;
Município de São Pedro do Piauí, 6 precatórios vincendos, R$68.832,62; Município de
São Raimundo Nonato, 204 precatórios vencidos, R$9.842.706,23, e 155 precatórios
vincendos, R$5.191.866,68; Município de Sebastião Barros, 10 precatórios vencidos,
R$751.293,58, e 29 precatórios vincendos, R$86.572,85; Município de Sigefredo
Pacheco, 5 precatórios vencidos, R$91.637,87, e 80 precatórios vincendos,
R$2.198.799,98; Município de Simões, 4 precatórios vencidos, R$109.082,35, e 1
precatório vincendo, R$309.406,69; Município de Simplício Mendes, 41 precatórios
vencidos, R$866.141,77, e 11 precatórios vincendos, R$390.504,31; Município de
Socorro do Piauí, 1 precatório vincendo, R$14.049,65; Município de Sussuapara, 2
precatórios vincendos, R$19.139,15; Município de Tamboril do Piauí, 4 precatórios
vincendos, R$44.074,94; Município de Teresina, 7 precatórios vencidos, R$863.090,31,
e 66 precatórios vincendos, R$5.596.906,04; Município de Uruçuí, 4 precatórios
vencidos, R$126.117,19, e 2 precatórios vincendos, R$33.048,18; Município de
Valença do Piauí, 1 precatório vincendo, R$29.187,70; Município de Várzea Branca, 2
precatórios vincendos, R$35.378,44; Município de Vila Nova do Piauí, 1 precatório
vincendo, R$23.486,78; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Campo Maior, 8
precatórios vencidos, R$76.859,05, e 2 precatórios vincendos, R$303.782,29;
Fundação Cultural Monsenhor Chaves, 3 precatórios vencidos, R$63.599,27, e 5
precatórios vincendos, R$89.692,50; Fundação Municipal de Saúde de Teresina, 755
precatórios vencidos, R$13.982.370,97, e 243 precatórios vincendos, R$5.644.033,58;
FUFPI - Fundação Universidade Federal do Piauí, 1 precatório vencido, R$467.483,92;
IPMT, 1 precatório vencido, R$143.383,66; IAPEP, 1 precatório vencido, R$43.152,26,
e 1 precatório vincendo, R$74.263,59; Estado do Piauí, 1.336 precatórios vencidos,
R$74.503.862,78, e 732 precatórios vincendos, R$39.966.623,16; Detran, 1 precatório
vencido, R$350.231,63; Correios, 40 precatórios vincendos, R$2.822.279,69; União
Federal, 1 precatório vencido*, R$467.483,92, e 2 precatórios vincendos,
R$182.807,56; totalizando 4.787 precatórios vencidos, no valor total de
R$283.140.185,44, e 3.301 precatórios vincendos, no valor total de R$148.475.703,67.
* O Tribunal explicou se tratar de um precatório em que a parte incontroversa do
valor foi pago por meio de RPV e a parte controvertida ainda se encontra sob análise
de recurso (Processo n° 0080051-05.2016.5.22.0000).
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8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2018 ATÉ 31 DE
OUTUBRO DE 2020 (fonte: TRT22)
O TRT22 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios desde 2018:
N° PRECATÓRIO

ENTE PÚBLICO

VALOR (R$)

1

0080000-93.2004.5.22.0103

Estado do Piauí

1.089.355,00

2

0080374-66.2014.5.22.0004

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

1.009.266,93

3

0097100-81.2006.5.22.0106

Estado do Piauí

923.338,01

4

0503700-40.2000.5.22.0922

Município de São Raimundo Nonato

814.738,17

5

0079500-54.2009.5.22.0102

Município de Anísio de Abreu

541.148,30

6

0080303- 08.2016.5.22.000

União Federal

492.841,06

7

0059600-38.2002.5.22.0003

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

409.918,42

8

0080608-54.2014.5.22.0002

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

404.800,59

9

0002712-66.2013.5.22.0002

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

390.670,69

10 5005800-43.2007.5.22.0000

Município de Piracuruca

359.634,49

11 0053300-97.2006.5.22.0107

Município de Isaías Coelho

336.236,01

12 0012800-75.2004.5.22.0101

Município de Cocal

322.774,06

13 0002280-78.2012.5.22.0003

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

320.949,85

14 0035500-56.2006.5.22.0107

Município de Oeiras

306.188,62

15 0001669-94.2013.5.22.0002

Município de Teresina

299.738,91

16 0000764-63.2011.5.22.0001

Município de São Gonçalo do Piauí

294.613,89

17 0080324.46.2014.5.22.0002

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

286.562,13

18 0080648.30.2014.5.22.0004

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

281.843,04

19 0082308-59.2014.5.22.0004

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

281.151,34
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20 0080135-96.2013.5.22.0004

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

280.168,55

O TRT22 disponibilizou à equipe de correição, em arquivo formato PDF, os autos
digitalizados dos seguintes precatórios: 0080374-66.2014.5.22.0004; 007950054.2009.5.22.0102; 0080608-54.2014.5.22.0002; 0080324.46.2014.5.22.0002.
Da análise dos autos disponibilizados, destaca-se que foi observado, conforme já
afirmado pelo Tribunal e registrado no item 8.4.1 desta Ata, que o Tribunal não expede
ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.
Nos autos do precatório n° 0080374-66.2014.5.22.0004, observou-se que a fase de
execução transitou em julgado em 21/5/2018 e em 30/12/2019 a executada
apresentou petição (Id. 7fdb1d6) informando o pagamento do precatório. Ocorre que
em 6/1/2019 o exequente apresentou petição (Id. 7b56f48) informando que a
executada depositou a menor o valor dos honorários sucumbenciais. Em 16/3/2020, a
Desembargadora Presidente do TRT22 proferiu despacho (Id. b900284) determinando
a notificação da executada para se manifestar quanto ao depósito de valor menor
daquele devido a título de honorários sucumbenciais e o envio dos autos à Seção de
Cálculos para apuração das diferenças devidas. Em 12/8/2020, o exequente
apresentou nova petição (Id. 23587f7) informando que, além dos honorários
advocatícios, o crédito do reclamante também foi depositado a menor. Em 9/9/2020, a
Desembargadora Presidente do TRT22 proferiu novo despacho, verificando o equívoco
quanto às diferenças apuradas relativamente ao crédito da parte exequente, “eis que
os valores já haviam sido depositados na sua integralidade com as diferenças devidas”,
e determinando o envio dos autos à Seção de Cálculos para correção das diferenças
apontadas. Em 18/11/2020, a executada apresentou petição (Id. 2e9b01b) requerendo
a juntada aos autos da Guia de depósito da diferença dos honorários advocatícios.
Ressalte-se que no precatório n° 0080324.46.2014.5.22.0002, em 5/6/2018, o
exequente apresentou petição (Id. 20fbd41) requerendo “o chamamento do feito à
ordem para que seja determinada expedição de RPV referente aos honorários
advocatícios”. Porém, em petição protocolada em 7/2/2019 (Id. c7acfd4), o exequente
desiste do pedido constante na petição Id. 20fbd41, “uma vez que já houve o depósito
integral do valor do precatório, perdendo o objeto o pagamento dos honorários por
meio de RPV”. Em despacho de 31/1/2019 (Id. a8c328a), a Desembargadora
Presidente do TRT22 indeferiu o pedido de remessa dos autos à Vara de origem para
providência de RPV, “ante a iminência de pagamento do vertente precatório”.
Já no que se refere ao precatório n° 0079500-54.2009.5.22.0102, o achado se refere a
ausência de registro no sistema do Regional quanto à natureza alimentar do
precatório. Como consignado na decisão do Exmo. Presidente datada de 1º de
dezembro de 2017, tal situação não acarretou problemas em concreto no caso.
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Contudo, o Regional há de tomar cautelas para que o fato não volte a ocorrer, ante o
potencial prejuízo aos credores.

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO
DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT22)
De acordo com informações prestadas pelo TRT22, os seguintes entes públicos estão
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios: Correios; Detran; Dom

Expedito Lopes Prefeitura; Fundação Cultural Monsenhor Chaves; IAPEP- Instituto de
Assistência Previdência do Piauí; Município de Acauã; Município de Água Branca; Município de
Alagoinha do Piauí; Município de Alegrete Do Piauí; Município de Altos; Município de Assunção
Do Piauí; Município de Baixa Grande Do Ribeiro; Município de Barra Do Alcântara; Município
de Barro Duro; Município de Beneditinos; Município de Boa Hora; Município de Bocaina;
Município de Bom Princípio do Piauí; Município de Boqueirão Do Piauí; Município de Brasileira;
Município de Brejo do Piauí; Município de Buriti dos Montes; Município de Cabeceiras Do
Piauí; Município de Cajazeiras; Município de Cajueiro Da Praia; Município de Caldeirão Grande
Do Piauí; Município de Campinas do Piauí; Município de Campo Alegre do Fidalgo; Município
de Campo Grande do Piauí; Município de Campo Largo do Piauí; Município de Canavieira;
Município de Capitão Gervásio Oliveira; Município de Castelo do Piauí; Município de Caxingó;
Município de Cocal de Telha; Município de Cocal dos Alves; Município de Colônia do Gurguéia;
Município de Conceição do Canindé; Município de Cristino Castro; Município de Curral Novo
do Piauí; Município de Curralinhos; Município de Dom Inocêncio; Município de Domingos
Mourão; Município de Esperantina; Município de Floresta do Piauí; Município de Floriano;
Município de Francinópolis; Município de Francisco Ayres; Município de Francisco Macedo;
Município de Francisco Santos; Município de Guadalupe; Município de Hugo Napoleão;
Município de Ilha Grande; Município de Ipiranga do Piauí; Município de Jacobina; Município de
Jardim do Mulato; Município de Jerumenha; Município de João Costa; Município de Joaquim
Pires; Município de José de Freitas; Município de Juazeiro; Município de Júlio Borges;
Município de Lagoa do Sítio; Município de Lagoinha do Piauí; Município de Landri Sales;
Município de Marcos Parente; Município de Massapê; Município de Miguel Leão; Município de
Morro Cabeça No Tempo; Município de Nazaré; Município de Nossa Senhora de Nazaré;
Município de Nova Santa Rita; Município de Paes Landim; Município de Pajeú; Município de
Palmeirais; Município de Paquetá do Piauí; Município de Parnaíba; Município de Passagem
Franca do Piauí; Município de Patos; Municipio de Pau Darco Do Piaui; Município de Pedro II;
Município de Pedro Laurentino; Município de Pio IX; Município de Piripiri; Município de Porto
Alegre do Piauí; Município de Prata do Piauí; Município de Queimada Nova; Município de
Redenção do Gurguéia; Município de Regeneração; Município de Riacho Frio; Município de
Ribeiro Gonçalves; Município de Santa Cruz do Piauí; Município de Santana do Piauí; Municipio
de Sao Felix do Piauí; Municipio de Sao Goncalo do Piaui; Município de São João da Canabrava;
Município de São João da Fronteira; Município de São João da Varjota; Município de São José
do Piauí; Município de São Julião; Município de São Luís do Piauí; Município de São Miguel da
Baixa Grande; Município de São Miguel do Fidalgo; Município de São Miguel do Tapuio;
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Município de São Pedro do Piauí; Município de Sebastião Leal; Município de Sigefredo
Pacheco; Município de Simões Piauí; Município de Sussuapara; Município de Teresina;
Município de União; Município de Uruçuí; Município de Vera Mendes; Município de Wall
Ferraz e União Federal.

8.12.1. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. REGULARIDADE (fonte: TRT22)
Informou o TRT22 que os entes públicos submetidos ao regime geral de precatórios
cumprem regularmente os pagamentos. O Tribunal enviou, no Anexo 8.5.7, certidão
assinada em 1°/12/2020 por Cícero Oliveira e Silva, chefe da Seção de Precatórios,
certificando que “não há entidades inadimplentes submetidas ao regime geral de
pagamentos com este TRT22, pois desde 2001, com a criação da Carta de Intenção dos
Municípios, em que todos, na época e posteriormente a isso, concordaram em parcelar
suas dívidas com aporte mensal de um determinado valor fixo ou variável retirados da
conta do FPM do ente público, até a quitação integral do valor correspondente ao
montante do débito precatorial. Isso facilitou o pagamento das dívidas do regime
comum e, também, não havia e nunca houve, inadimplência nos pagamentos, pois os
bloqueios mensais eram feitos e ainda os são na conta do FPM de cada ente público”.
Questionado pela equipe de correição quanto aos precatórios com prazo vencido,
informação destacada no item 8.7 desta Ata, o Tribunal explicou que desde 1999 firma
acordos com os entes públicos devedores para pagamento mensal de quantia que é
utilizada para a quitação de precatórios na ordem cronológica. Contudo, embora o
repasse seja tempestivo, por vezes ocorre no mês de dezembro durante o recesso
judiciário, de modo que não há o registro dessa informação de maneira concomitante
ao repasse senão que depois da virada do ano, o que explica a informação de que
algumas entidades do regime comum constam com precatórios vencidos, embora não
estejam inadimplentes.
8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT22)
Quanto às medidas adotadas em caso de atraso, destacou o TRT22 que todos os entes
do regime comum parcelam suas dívidas dentro do vencimento do respectivo
orçamento, não havendo atrasos no pagamento e, quando porventura isso ocorre, o
Tribunal procede ao sequestro do remanescente que extrapolou o prazo para
pagamento. O Tribunal enviou, no Anexo 8.5.3, certidão assinada em 1°/12/2020 por
Cícero Oliveira e Silva, chefe da Seção de Precatórios, certificando que “não houve
sequestro (BACEN, BLOQUEIOS EM CONTAS CORRENTES E/OU JUDICIAIS) de verbas
públicas” nos precatórios sob o regime comum. Questionado pela equipe de correição
quanto aos entes inadimplentes e as medidas adotadas, o Tribunal explicou que todos
os entes com precatórios geridos pelo TRT22, tanto do regime geral quanto do
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especial, possuem acordo de parcelamento das dívidas e pagam os valores acordados
em dia. Destacou, ainda, que nos meses de dezembro a Seção de Precatórios analisa os
acordos e os valores devidos pelos entes no ano seguinte e expede uma ordem judicial
de bloqueio com os valores mensais. Referida ordem de bloqueio é assinada pela
Presidência do Tribunal e enviada ao banco no início de cada ano com validade anual.
Assim, caso algum desses entes não realize seus depósitos no prazo, o Tribunal
comunica a instituição bancária para que efetue bloqueio dentro do mês do respectivo
atraso. Caso o ente revele a impossibilidade de cumprimento do acordo, os autos são
enviados ao NUPEMEC para tentativa de conciliação. O Tribunal informou que nunca
teve problemas com este fluxo de pagamentos e os acordos firmados, revelando,
inclusive, que a maioria dos Municípios entende como vantajosa a possibilidade de
pagamento por acordo.

8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – ASPECTOS
GERAIS (fonte: TRT22)
O TRT22 informou que adota lista em separado para pagamento de precatórios. O
Tribunal enviou, no Anexo 8.5.8, certidão assinada em 1°/12/2020 por Cícero Oliveira e
Silva, chefe da Seção de Precatórios, certificando que o "TRT22 está aguardando a
formalização do acordo com o TJ-PI, a fim de que possa dar cumprimento ao exigido
no Art. 55, par. 3°, Res. 303/CNJ”. Anexou, igualmente, a Ata de Reunião do Comitê
Gestor das Contas do Regime Especial, de 04/11/2020, onde o Comitê endereçou a
questão afeta à remessa ao TJPI da administração das contas dos entes do regime
especial. Com efeito, até o final de 2020 as contas dos entes do regime especial, com
exceção do Estado do Piauí, eram administradas pelo TRT22.
Importa registrar que a questão ganhou contornos nacionais quando, na Consulta CNJ
n° 0005292-39.2013.2.00.0000, o TJMT formulou pedido de manifestação acerca do
procedimento para repasse de verbas depositadas nas contas especiais dos Tribunais
de Justiça para os TRTs e TRFs. Como desdobramento desta consulta, foram autuados
dois Pedidos de Providências no CNJ (0003200-78.2019.2.00.0000 e 000240708.2020.2.00.0000), sendo que o PP CNJ n° 0002407-08.2020.2.00.0000, específico
para a situação do Estado do Piauí, culminou por determinar ao TRT22 o envio de
todas as contas do regime especial ao TJPI. Consta deste expediente que, em
16/12/2020, o TJPI informou ao CNJ que “a Coordenadoria de Precatórios procedeu a
autuação individual de Procedimento de Acompanhamento do Regime Especial para
cada um dos Entes Públicos” e que o TRT22 enviou os valores efetivamente
requisitados para possibilitar a elaboração do Plano de Pagamento de cada ente bem
como a proporção da dívida entre os Tribunais, razão pela qual o PP CNJ n° 000240708.2020.2.00.0000 foi arquivado definitivamente em 19/1/2021.
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8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT22)
Segundo informado pelo TRT22, são os seguintes entes públicos sob sua jurisdição que
estão submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios: Estado do Piauí;
Fundação Municipal de Saúde de Teresina – FMS; Município de Alto Longá; Município
de Amarante; Município de Angical do Piauí; Município de Anísio de Abreu; Município
de Aroazes; Município de Barras; Município de Batalha; Município de Bertolínia;
Município de Bom Jesus; Município de Campo Maior; Município de Canto do Buriti;
Município de Caracol; Município de Cocal; Município de Coronel José Dias; Município
de Corrente; Município de Cristalândia do Piauí; Município de Curimatá; Município de
Currais; Município de Demerval Lobão; Município de Dirceu Arcoverde; Município de
Elesbão Veloso; Município de Eliseu Martins; Município de Fartura do Piauí; Município
de Flores do Piauí Prefeitura; Município De Fronteiras; Município de Gilbués; Município
de Guaribas; Município de Inhuma; Município de Isaias Coelho; Município de
Itainópolis; Município de Jaicós; Municipal de Jatobá do Piauí; Município de Lagoa
Alegre; Município de Luís Correia; Município de Luzilândia; Município de Madeiro;
Município de Manoel Emídio; Município de Matias Olímpio; Município de Miguel Alves;
Município de Monsenhor Gil; Município de Monsenhor Hipólito; Município de Monte
Alegre do Piauí; Município de Novo Oriente do Piauí; Município de Oeiras; Município
de Padre Marcos; Município de Palmeira do Piauí; Município de Parnaguá; Município
de Paulistana; Município de Pavussu; Município de Picos; Município de Pimenteiras;
Município de Piracuruca; Município de Rio Grande do Piauí; Município de Santa
Filomena; Município de Santaluz; Município de Santo Inácio do Piauí; Município de São
Braz do Piauí; Município de São Francisco do Piauí; Município de São Gonçalo do
Gurguéia; Município de São João da Serra; Município de São João do Piauí; Município
de São Lourenço do Piauí; Município de São Raimundo Nonato; Município de Sebastião
Barros; Município de Simplício Mendes; Município de Várzea Branca; e Servico
Autonomo de Agua e Esgoto.
8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT22)
O TRT22 informou que o Comitê Gestor das Contas Especiais foi instituído pela Portaria
TJPI n° 2.167, de 30 de outubro de 2011, e sua última composição está consignada na
Portaria n° 568/2019 PJPI/TJPI/SAJ/CPREC, de 14 de fevereiro de 2019. Participam do
Comitê os seguintes magistrados do TRT22: Juiz do Trabalho Titular Francisco
Washington Bandeira Santos Filho e Juíza do Trabalho suplente Luciane Rodrigues do
Rego Monteiro Sobral. O Tribunal destacou as principais deliberações do Comitê
Gestor: separação das listas de pagamentos dos precatórios do regime especial, no
tocante ao ente público Estado do Piauí; realização da proporcionalidade de
pagamento de precatórios entre TRT, TJ e TRF; consolidação das listas de precatório
entre TRT e TJ e manutenção da atual sistemática de cobrança para os entes
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municipais em regime especial, sendo preservados os acordos firmados com o TRT (ata
de 26/02/2018), embora tal questão já esteja superada por decisão do CNJ e foi
encaminhada, conforme consta da reunião havida em novembro de 2020. A equipe de
correição
verificou,
a
partir
de
consulta
ao
site
do
TJPI
(http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/precatorio/comites-de-precatorios/), realizada em
22/3/2021, que no período de 2018 a 2020 foram realizadas 4 reuniões do Comitê
Gestor, em 26/2/2018; 23/4/2019; 29/4/2020; 4/11/2020.
8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANOS DE PAGAMENTO – RCL (fonte: TRT22)
O Tribunal enviou, nos Anexos 8.5.10, 8.5.17, 8.5.18, certidões assinadas em 1° e
2/12/2020 por Cícero Oliveira e Silva, chefe da Seção de Precatórios, certificando que:
I) o “TRT22 não realizou, nos anos de 2018-2019 e 2020, plano plurianual de
pagamentos com as entidades devedoras, pois com a criação da Carta de Intenções
dos Municípios, em que todos, na época e posteriormente a isso, concordaram em
parcelar suas dívidas com aporte mensal de um determinado valor fixo ou variável
retirados da conta do FPM do ente público, até a quitação integral do valor
correspondente ao montante do débito precatorial; com isso não houve a necessidade
de elaboração de plano plurianual de pagamento”; II) “este TRT22 não adotava e nem
adota o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial utilizando a receita
corrente líquida dos entes devedores, pois desde 2001, com a criação da Carta de
Intenção dos Municípios, todos os entes públicos, na época e posteriormente a isso,
concordaram em parcelar suas dívidas com aporte mensal de um determinado valor
fixo ou variável (valor percentual) retirados da conta do FPM do ente público, até a
quitação integral do valor correspondente ao montante do débito precatorial”; III)
“não adotava e nem adota o pagamento de precatórios submetidos ao regime especial
utilizando a receita corrente líquida dos entes devedores, consequentemente não há
percentual mínimo da RCL para custear os pagamentos dos entes submetidos ao
regime especial”. Registrou que os entes públicos submetidos ao regime especial de
pagamento repassam tempestivamente e de forma regular os valores devidos. Enviou,
no Anexo 8.5.11, certidão assinada em 1°/12/2020 por Cícero Oliveira e Silva, chefe da
Seção de Precatórios, certificando que “não há entidades devedoras submetidas ao
regime especial de pagamentos com este TRT22, pois desde 2001, com a criação da
Carta de Intenção dos Municípios, em que todos, na época e posteriormente a isso,
concordaram em parcelar suas dívidas com aporte mensal de um determinado valor
fixo ou variável retirados da conta FPM do ente público, até a quitação integral do
valor correspondente ao montante do débito precatorial. Isso facilitou o pagamento
das dívidas do regime especial e, também, não havia e nunca houve, inadimplência nos
pagamentos, pois os bloqueios mensais eram feitos e ainda os são na conta do FPM de
cada ente público”. Tal informação, contudo, refere-se ao período em que o TRT22
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administrava as contas dos Municípios submetidos ao regime especial, de modo que
com o envio destas ao TJPI, a partir de 2021 a situação deverá ser acompanhada pelo
TRT22.
Informou que, quanto ao Estado do Piauí, o Tribunal de Justiça do Piauí repassa o valor
integral de cada parcela necessária à quitação dos precatórios que estão na ordem
cronológica e aptos a serem pagos, não havendo atraso no repasse. Destacou que até
2020 só o Estado do Piauí, ente submetido ao regime especial, estava sob
gerenciamento do TJPI, como já esclarecido alhures. O TRT22 afirmou que dispõe de
mecanismos próprios de controle dos repasses ao TJ realizados pelos entes públicos,
assim como dos repasses feitos pelo TJ ao TRT e, no caso de atraso de pagamento, o
TRT oficia o Presidente do TJPI sobre tal fato e solicita as providências cabíveis.
Explicou que o procedimento adotado pela SEJ-Seção de Precatórios pode ser descrito
da seguinte forma: tão logo haja a disponibilização do crédito pelo ente devedor, a
Seção de Precatórios envia o precatório para a Seção de Cálculos para a sua devida
atualização; com as planilhas de cálculos perfeitamente atualizadas, confeccionam-se
os respectivos alvarás judiciais. Observou que o prazo decorrente desde o
encaminhamento dos autos à Seção de Cálculos até o efetivo recebimento desses
alvarás pelos exequentes é, em média, de 20 a 30 dias corridos.
8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS
(fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informou que não inscreve as entidades devedoras do regime
especial no Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios CEDINPREC, mas afirmou que está trabalhando para cumprir todas as diretrizes da
Resolução CNJ n° 303/2019. O Tribunal enviou, no Anexo 8.5.3, certidão assinada em
1°/12/2020 por Cícero Oliveira e Silva, chefe da Seção de Precatórios, certificando que
“não houve sequestro (BACEN, BLOQUEIOS EM CONTAS CORRENTES E/OU JUDICIAIS)
de verbas públicas” nos precatórios sob o regime especial. Registre-se que a
sistemática utilizada pelo Tribunal no caso de não cumprimento dos repasses pelos
entes públicos do regime especial é a mesma descrita no item 8.12.2 desta Ata, tendo
em vista que durante todo o período em análise (2018 a outubro de 2020) as contas
dos entes do regime especial, a exceção do Estado do Piauí, eram geridas pelo TRT22.
8.13.5. PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS DIRETOS (fonte:
TRT22)
O Tribunal ressaltou que, segundo informações prestadas pelo Juiz Auxiliar do TJPI,
não houve regulamentação de acordo direto. Foram enviadas, nos Anexos 8.5.12 e
8.5.16, duas certidões assinadas em 1°/12/2020 por Cícero Oliveira e Silva, chefe da
Seção de Precatórios, certificando que “este TRT22 não realizou acordo direto com as
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partes que possuem precatórios submetidos ao regime especial de pagamentos até
31/10/2020” e “este TRT22 não realizou editais de acordo direto com as partes que
possuem precatórios submetidos ao regime especial de pagamentos até 31/10/2020”.

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
O TRT22 afirmou que utiliza sistema eletrônico para recebimento, processamento e
pagamento de RPVs pelos juízos da execução, mas ainda não adotava o Sistema GPrec
em 2020, informação posteriormente complementada para esclarecer que o GPrec foi
instalado em 15/03/21.
8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte: TRT22 e
e-Gestão)
O Tribunal informou que no ano de 2018 foram expedidas 1.793 RPVs, no valor total
de R$7.355.320,36, e pagas 487 RPVs, no importe de R$1.443.173,15. Relativamente
ao ano de 2019, teriam sido expedidas 1.847 RPVs, no valor total de R$11.186.468,63 e
pagas 1.746 RPVs, no valor global de R$8.507.464,92. Até 31 de outubro de 2020,
2.359 RPVs haviam sido expedidas, no valor total de R$21.182.340,71, e pagas 1.959,
no montante de R$9.817.020,94. Registre-se, ainda, que o Tribunal informou que em
31/12/2019 havia 1.408 RPVs, no valor total de R$8.579.757,03, aguardando
pagamento e, em 31/10/2020, havia 1.298 RPVs, no valor total de R$15.747.080,32,
com prazo vencido.
Quanto aos dados de RPVs apresentados neste item, que foram retirados das
respostas apresentadas pelo TRT22, o Tribunal informou que foram utilizadas
consultas ao banco de dados do PJe. Registrou que, a depender do nome do
exequente, deduz-se que seria uma RPV para a União e, por isso, pode ter sido
informado algo relativo à União que não correspondia à realidade. Observou que o PJe
não dispõe de mecanismos apropriados para o cômputo dos indicadores de RPVs e,
assim, restou ao Tribunal implementar meios próprios para a obtenção dos dados, o
que, por ser uma solução alternativa, apresenta algumas dificuldades. Após a
constatação de que apenas 3 das 1.298 RPVs com prazo vencido em 31/10/2020 eram
da União (autarquias e fundações públicas), a equipe de correição questionou a
Corregedoria Regional do TRT22 sobre o controle realizado em face das RPVs do
Estado e dos Municípios. Em resposta, a Corregedoria Regional afirmou que verifica o
quantitativo e valores de RPVs expedidas e quitadas junto ao Sistema Sicond durante
as correições nas Varas de Trabalho, porém o relatório extraído no referido sistema é
inconsistente, o que dificulta a verificação das informações. Após a constatação das
possíveis inconsistências, a Corregedoria entra em contato diretamente com as Varas e
solicita os ajustes. Destacou a Corregedoria Regional que nas atas das correições nas
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Varas do Trabalho há recomendação para que somente sejam extintas as execuções
após a efetiva quitação da RPV. Ressaltou, por fim, a expedição do Ato CR n° 02/2021,
estabelecendo os procedimentos de cálculos e expedição de RPV, e da Recomendação
CR n° 04/2021, que determina que as Varas observem o prazo de 2 meses para
pagamento das RPV, nos termos do art. 535, §3°, II, do CPC.
8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte:
TRT22)
O Tribunal observou que possui controle apenas das RPVs da União, pois as demais
RPVs, dos entes municipais e do Estado do Piauí, assim como as dos Correios, são
pagas diretamente pelas respectivas Varas do Trabalho. Destacou que todos os dados
relativos a RPVs, sejam elas federais ou não, são extraídos do e-Gestão e a alimentação
da base de dados do e-Gestão quanto às RPVs do Estado e municipais é feita pelas
Varas do Trabalho, por meio de uma ferramenta disponível para essa finalidade.
8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT22)
Informou o TRT22 que, quando do não pagamento da requisição de pequeno valor no
prazo legal, o Tribunal realiza pesquisa e bloqueios no BACEN e outros procedimentos
de sequestro nas contas que, acertadamente, existem valores aptos a liquidarem a
quantia solicitada para as RPVs. Destacou que tais providências são adotadas logo que
encerra o prazo de 60 (sessenta) dias estipulado em lei para pagamento das RPVs.
Nada obstante, o Tribunal enviou, no Anexo 8.5.3, certidão assinada em 1°/12/2020
por Cícero Oliveira e Silva, chefe da Seção de Precatórios, certificando que entre 2018
e 2020 “não houve sequestro (BACEN, BLOQUEIOS EM CONTAS CORRENTES E/OU
JUDICIAIS) de verbas públicas” nas requisições de pequeno valor.

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE
INFORMADOS PELO TRT22

OS

DADOS

DO

E-GESTÃO

E

OS

O Tribunal informou que há diferenças entre os dados estatísticos informados e os
disponíveis no sistema e-Gestão. Observou que os dados colhidos pelo e-Gestão são
dados estatísticos e os demais dados, colhidos diretamente nos setores, correspondem
a dados dinâmicos.
Das informações inicialmente prestadas pelo Tribunal, observou-se o seguinte conflito
estatístico entre as informações oriundas dos sistemas internos do TRT22 (dados
relativos ao ano civil) e as colhidas pelo sistema e-Gestão, seguido das explicações
apresentadas pelo Tribunal:
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e-Gestão

Respostas TRT22

Precatórios expedidos em 2018

1.272

2.934

Precatórios expedidos em 2019

582

2.631

Precatórios expedidos em 2020 (até outubro)

199

2.860

e-Gestão

Respostas TRT22

Precatórios pagos em 2018

945

1.077

Precatórios pagos em 2019

1.157

1.521

479

713

Precatórios pagos em 2020 (até outubro)

Em relação às divergências nos dados de precatórios, o TRT22 explicou que as suas
informações são obtidas a partir da base de dados da informática, que compila todos
os valores a partir do Sistema APT, que não é compartilhado com o e-Gestão. Destacou
que os dados são estatísticos e não acompanham a dinâmica de entrada e saída de
valores de precatórios que são pagos parceladamente.
e-Gestão

Respostas TRT22

RPVs federais expedidas em 2018

-

3

RPVs federais expedidas em 2019

-

7

RPVs federais expedidas em 2020 (até outubro)

-

7
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e-Gestão

Respostas TRT22

RPVs federais pagas em 2018

-

2

RPVs federais pagas em 2019

-

5

RPVs federais pagas em 2020 (até outubro)

-

5

Consta do Relatório Estatístico de Apoio à Correição a seguinte informação: “Com
relação aos valores das requisições de pequeno valor, não houve registro das quitadas
e das pendentes de quitação, no período de 2018 a outubro de 2020, por parte do
regional”. Questionado quanto ao referido não lançamento dos valores destas RPVs
federais, o TRT22 informou que a TIC desenvolveu uma ferramenta que alimenta os
dados de todas as RPVs para o e-Gestão, mas o lançamento é feito pelas Varas do
Trabalho. Assim, destacou o Regional que, se existiu uma falha, esta seria das Varas e
não da Seção de Precatórios.

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
9.1. INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
9.1.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. ESTRUTURA.
VINCULADAS E ATRIBUIÇÕES (fonte: TRT22 e sítio eletrônico)
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região:
Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno e Turma
Juízes Auxiliares da Presidência:
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Magistrado(a)

Número de assessores

Juiz do Trabalho Adriano Craveiro Neves

-

A atual Presidente do TRT da 22ª Região, Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho,
eleita para o biênio 2021/2022, sucedeu a Desembargadora Liana Chaib, cujo mandato
se encerrou em 31/12/2020.
Durante a gestão da Desembargadora Liana Chaib, a Presidência do Tribunal contou
com o auxílio do Juiz do Trabalho Francisco Washington Bandeira Santos Filho.
Atualmente, o Juiz do Trabalho Adriano Craveiro Neves é o auxiliar da Presidência.
A estrutura da Presidência do Tribunal Regional inclui o gabinete da Presidência, a
Secretaria-Geral da Presidência e as unidades de assessoramento da Presidência:
Assessoria Administrativa, Assessoria de Comunicação Social, Assessoria Judicial,
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Seção de Documentação e
Biblioteca, Seção de Estatística e Gestão Estratégica e Seção de Segurança, Inteligência
e Transporte, conforme o art. 2º do Regulamento Geral do Tribunal.
Atribuições da unidades/setores diretamente vinculados à Presidência
Unidade

Atribuições

Secretaria-Geral da Presidência

Art. 10 do Regulamento Geral do Tribunal.

Assessoria Administrativa

Art. 13 do Regulamento Geral do Tribunal.

Assessoria de Comunicação
Social

Art. 14 do Regulamento Geral do Tribunal.

Assessoria Judicial

Art. 17 do Regulamento Geral do Tribunal.

Coordenadoria de Tecnologia
da Informação e Comunicação

Art. 18 do Regulamento Geral do Tribunal.
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Seção de Documentação e
Biblioteca

Art. 26 do Regulamento Geral do Tribunal.

Seção de Estatística e Gestão
Estratégica

Art. 27 do Regulamento Geral do Tribunal.

Seção de Segurança,
Inteligência e Transporte

Art. 30 do Regulamento Geral do Tribunal.

9.1.2.
22)

QUADRO DE PESSOAL. ORGANIZAÇÃO. DIVISÃO DO TRABALHO (fonte: TRT

Apurou-se que estão lotados no gabinete da Presidência do Tribunal 22 servidores,
conforme o seguinte quadro:
Quadro de Pessoal do Gabinete da Presidência
Servidores efetivos

17

Servidores sem vínculo

1

Servidores requisitados

4

Terceirizados

-

Estagiários

TOTAL

22

No tocante aos cargos e às funções comissionadas, o gabinete da Presidência
apresenta a seguinte situação:
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Cargos e funções comissionadas do Gabinete da Presidência
Cargos em comissão
CJ-1

0

CJ-2

2

CJ-3

1

CJ-4

1

Total de cargos em comissão

4

Funções comissionadas
FC-1

0

FC-2

1

FC-3

2

FC-4

3

FC-5

2

FC-6

0

Total de funções comissionadas

8
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TOTAL

12

9.1.3. CARGA HORÁRIA. FUNCIONAMENTO. ATENDIMENTO AO PÚBLICO E AOS
ADVOGADOS (fonte: TRT22)
Gabinete da Presidência
Carga horária semanal dos servidores

35 horas

Horário de funcionamento interno da unidade

7h às 18h

Horário de atendimento ao público externo

8h às 18h

Quantitativo de servidores em regime de teletrabalho
(Resolução CNJ n. 227)

0

Os servidores do Tribunal cumprem jornada de trabalho de 7 horas ininterruptas,
conforme autoriza a Resolução CNJ n. 88/2010.
A Presidência esclareceu que os servidores comissionados cumprem jornada de
trabalho diferenciada.
Não há servidores em regime de teletrabalho.
Foi informado que os advogados são atendidos mediante prévio agendamento. No
entanto, se o Presidente não tiver compromissos, o atendimento do advogado é
imediato.
O TRT22 esclareceu que a distribuição interna do trabalho considera a especialização
dos servidores envolvidos no processo laboral.
9.1.4. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informou que observa o Provimento n. 75/2018 da Corregedoria
Nacional da Justiça do Trabalho.
Salientou, também, que nas dependências da Presidência existe equipamento que
permite realizar videochamada por meio do Sistema de videoconferência da
Corregedoria Nacional de Justiça.
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9.1.5.

PROCESSOS JUDICIAIS EM TRAMITAÇÃO NA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT22)

O TRT22 informou que os processos judiciais tramitam pelo sistema PJe.
No tocante ao controle do acervo pela Presidência, esclareceu que é realizado
mediante a análise de relatórios extraídos do Sistema e-Gestão e da ferramenta
Consulta22.
Foi salientado, também, que o Presidente do Tribunal atua nos seguintes processos
judiciais: dissídio coletivo (audiência de conciliação); recurso interposto à decisão do
Tribunal; revisão do valor de alçada; protesto judicial; suspensão de execução de
liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, antecipação de tutela e
liminar em ação cautelar; suspensão de execução de sentença proferida em processo
de ação cautelar inominada e em ação civil pública; e processo não distribuído de
competência originária, nos casos de desistência, acordo e incidentes processuais.
Apurou-se, ademais, que o Presidente permanece vinculado aos processos que
constituíam seu acervo antes de assumir a Presidência.
O quadro abaixo se refere aos processos judiciais sob a relatoria do Presidente, em
31/10/2020:
Processos Judiciais sob Relatoria da Presidente
Processos Judiciais

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo

0

3.145

3.145

Autuados nos últimos 12 meses

0

8.658

8.658

Finalizados nos últimos 12 meses

0

8.328

8.328

Conclusos*

0

15

15

Paralisados há mais de 100 dias*

0

15

15

Sobrestados

0

149

149
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Processos
do
acervo
da
Presidência na Secretaria ou fora
do gabinete

0

456

456

Paralisados há mais de 100 dias

0

3

3

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

NA SECRETARIA

* Informações corrigidas pelo TRT22. Dados atualizados.
No tocante aos 15 (quinze) processos paralisados há mais de 100 (cem) dias, o
Tribunal Regional prestou os seguintes esclarecimentos: “(a) 13 (treze) estavam
aguardando a emissão de certidão pela Secretaria Judiciária, tendo em vista a
deficiência de pessoal em relação à quantidade de processos tramitando no setor.
Entretanto, a referida unidade já providenciou as referidas certidões e encaminhou os
processos à Presidência para deliberação; (b) 2 (dois) estão sobrestados aguardando o
julgamento de outros processos (IRDR n. 0080250-852020.5.22.0000 e RE 960.429); e
(c) 3 (três) foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho para apreciação de
agravo de instrumento em recurso de revista”.
9.1.6. ÓRGÃO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL
Nos termos do art. 16 do RI/TRT22, compete ao Tribunal Pleno processar e julgar as
ações originárias (p.ex: dissídios coletivos; mandados de segurança; habeas corpus
contra ato dos Juízes das Varas do Trabalho e demais autoridades submetidas a sua
jurisdição; habeas data contra atos do próprio Tribunal, suas Turmas, seu Presidente,
seus membros e demais autoridades submetidas à sua jurisdição; ações rescisórias;
conflitos de competência; incidentes de falsidade; ações anulatórias de cláusula de
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convenção ou acordo coletivo com abrangência territorial igual ou inferior à jurisdição
do Tribunal; etc).
9.1.7. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA PRESIDÊNCIA (fonte:
TRT22)
Relativamente aos processos administrativos em tramitação na Presidência, o TRT22
apresentou o seguinte quadro que detalha a situação em 31/10/2020:
Processos Administrativos

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo

8

236

244

Autuados nos últimos 12
meses

0

156

156

Finalizados nos últimos 12
meses

43

375

418

Conclusos

0

39

39

Paralisados há mais de 100
dias

5

128

133

Procedimentos disciplinares
contra desembargador

0

0

0

Representações por excesso
de prazo contra
desembargador

0

0

0

No tocante aos processos administrativos identificados como paralisados na
Presidência, o Tribunal Regional, em complementação às informações prestadas,
esclareceu que “o sistema de tramitação dos processos administrativos atualmente
adotado pelo TRT22 é o PROAD. Por este sistema, toda e qualquer informação que
tramita é entendido como processo. Um simples memorando, um ofício, etc., é visto
como processo”.
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A informação prestada pelo Tribunal Regional explica a quantidade de processos
identificados impropriamente como paralisados. Na realidade, não são propriamente
processos, mas expedientes protocolizados no Sistema PROAD que, a rigor, nem
deveriam estar autuados, a exemplo de memorandos e ofícios.

9.2. INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA REGIONAL
9.2.1.

DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT22)
Corregedor Regional:
Desembargador Francisco Meton Marques Lima
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno e Turma
Juízes Auxiliares da Presidência:
Não há.

O Vice-Presidente do Tribunal acumula suas funções com as de Corregedor Regional
(RI/TRT22, art. 19, II).
O Desembargador Francisco Meton Marques Lima é o atual Vice-Presidente e
Corregedor Regional, eleito para o biênio 2021/2022. Sucedeu ao Desembargador
Wellington Jim Boavista.
A Corregedoria Regional não conta com a atuação de juiz auxiliar, conforme
informações prestadas pelo Tribunal Regional.
9.2.2.

ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT22)

A estrutura da Corregedoria Regional restringe-se à Secretaria da Corregedoria
Regional.
Atribuições das unidades/setores diretamente vinculados à Corregedoria
Regional
Unidades
Secretaria da Corregedoria Regional

Atribuições
Art. 80 do Regulamento Geral do Tribunal
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9.2.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte:
TRT22)
Apurou-se que estão lotados no gabinete da Corregedoria Regional 6 (seis) servidores,
conforme o seguinte quadro:
Quadro de Pessoal do Gabinete do Corregedor Regional
Servidores efetivos

6

Servidores sem vínculo

0

Servidores requisitados

0

Terceirizado

0

Estagiários

0
TOTAL

6

No tocante aos cargos e funções comissionadas, o gabinete da Corregedoria Regional
apresenta a seguinte situação:
Cargos e funções comissionadas do gabinete da Corregedoria Regional
Cargos comissionados

1

Funções em comissão

4

TOTAL

5
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9.2.4. CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES DA CORREGEDORIA REGIONAL.
ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT22)
Gabinete da Corregedoria Regional
Carga horária semanal dos servidores

35 horas

Horário de funcionamento interno da unidade

7h às 17h

Horário de atendimento ao público externo

7h às 17h

Quantitativo de servidores em regime de teletrabalho
(Resolução CNJ n. 227)

0

Os servidores do Tribunal cumprem jornada de trabalho de 7 horas ininterruptas,
conforme autoriza a Resolução CNJ n. 88/2010.
A Corregedoria Regional esclareceu que os servidores comissionados cumprem
jornada de trabalho diferenciada.
Não há servidores em regime de teletrabalho.
A produtividade dos servidores é controlada pela chefia imediata.
O trabalho é distribuído internamente levando-se em consideração a especialização
dos servidores.
9.2.5. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional informou que nas dependências da Corregedoria Regional existe
equipamento que permite realizar videochamada por meio do sistema de
videoconferência da Corregedoria Nacional de Justiça.
9.2.6. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA
REGIONAL (fonte: TRT22)
A Corregedoria Regional adota o Sistema PJeCor, que foi implantado por meio do Ato
Conjunto GP/CR n. 16/2020, de 18 de dezembro de 2020.
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Conforme as informações prestadas, no Sistema PjeCor já foram autuados processos
relativos às seguintes classes processuais: PP, CorOrd, ConsAdm, PADServ e RD,
embora todas as classes processuais estejam habilitadas.
Inexistem na Secretaria da Corregedoria Regional processos físicos.
São observados os critérios de ordem cronológica ou de tramitação prioritária na
apreciação dos processos.
Foi informado que não há petições aguardando para serem juntadas.
Quanto aos processos administrativos em tramitação na Corregedoria Regional, o
TRT22 apresentou o seguinte quadro, que detalha a situação em 31/10/2020:
Processos Administrativos

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo

0

1

1

Autuados nos últimos 12
meses

0

8

8

Finalizados nos últimos 12
meses

0

9

9

Conclusos

0

0

0

Paralisados há mais de 100
dias

0

0

0

Sobrestados

0

0

0

9.2.7. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE 1º GRAU. (fonte:
TRT22)
O quadro a seguir retrata a situação dos processos disciplinares instaurados em face de
magistrados de primeiro grau, no período de 2018 a 2020 (até 31/10).
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Número do
Processo

Motivo

Decisão

Andamento

PRADM nº
1041/2018

Apuração de
pendências de
julgamento.

Perda
superveniente do
objeto

Arquivado

PROAD nº
8932/2019

Apuração de fatos
supostamente
irregulares
narrados em
Reclamação
Correicional.

Não se constatou
desvio de dever
funcional

Arquivado

PROAD nº

Apuração de fatos
narrados em
Reclamação

Perda do objeto,
em razão de
desistência do
autor

Arquivado

1076/2020

Disciplinar

Em relação à metodologia de trabalho aplicada aos processos de natureza disciplinar,
foi informado que a Corregedoria Regional observa as regras previstas na Resolução
CNJ n. 135.
No curso da correição ordinária houve o exame, por amostragem, dos autos do
Processo PROAD n. 8932/2019 (RD 0005717-56.2019.2.00.0000), não se detectando
qualquer irregularidade procedimental.
9.2.8. COMUNICAÇÃO DAS DECISÕES DISCIPLINARES. ART. 33 DA CONSOLIDAÇÃO
DOS PROVIMENTOS DA CGJT (fonte: TRT22)
A Corregedoria Regional informou que não comunica à Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho 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 Grau”.
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9.2.9. COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO
ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS PRÉVIOS DE APURAÇÃO CONTRA MAGISTRADOS.
ART. 9º, §§ 2º E 3º DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 135/2011
A Corregedoria Regional informou que atende à determinação, prevista no artigo 9º,
§§ 2º e 3º, da Resolução CNJ n.º 135/2011, de comunicar à Corregedoria Nacional de
Justiça, no prazo de 15 dias, a decisão de arquivamento dos procedimentos prévios de
apuração contra magistrados.
9.2.10. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS/INSPEÇÕES NAS UNIDADE JUDICIAIS DE 1º GRAU.
MÉTODO DE TRABALHO (fonte: TRT22)
Foi informado que o Corregedor Regional, anualmente, realiza correições ordinárias
nas unidades judiciais de 1º grau, de acordo com o calendário previamente aprovado.
Apurou-se que, mesmo diante da pandemia, as correições ordinárias permanecem
sendo realizadas pela Corregedoria Regional, por meio telepresencial.
De acordo com as informações prestadas, em 2019, todas as unidades judiciais
sofreram correição ordinária. Em 2020, só não houve correição ordinária na Central de
Mandados de Teresina, no CEJUSC 1º grau e no Núcleo de Pesquisa Patrimonial,
conforme os seguintes quadros:
2019
Unidade Judicial

Data da realização da
correição ordinária

1ª VT de Teresina

9/5/2019

2ª VT de Teresina

20/5/2019

3ª VT de Teresina

6/6/2019

4ª VT de Teresina

4/7/2019

VT de Valença do Piauí

10/9/2019
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VT de Picos

13/9/2019

VT de Floriano

8/10/2019

VT de Oeiras

10/10/2019

Central de Mandados de Teresina

25/10/2019

VT de Bom Jesus

7/11/2019

VT de São Raimundo Nonato

8/11/2019

5ª VT de Teresina

13/11/2019

6ª VT de Teresina

14/11/2019

CEJUSC 1º Grau

25/11/2019

Núcleo de Pesquisa Patrimonial

27/11/2019

VT de Piripiri

3/12/2019

VT de Parnaíba

5/12/2019

2020
Unidade Judicial

Data da realização da
correição ordinária
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1ª VT de Teresina

18/2/2020

2ª VT de Teresina

16/3/2020

3ª VT de Teresina

19/3/2020

4ª VT de Teresina

7/7/2020

5ª VT de Teresina

16/7/2020

6ª VT de Teresina

6/8/2020

VT de Floriano

28/9/2020

VT de Oeiras

1/10/2020

VT de Picos

13/10/2020

VT de Valença do Piauí

15/10/2020

VT de Bom Jesus

19/10/2020

VT de São Raimundo Nonato

22/10/2020

VT de Parnaíba

10/11/2020

VT de Piripiri

12/11/2020

No tocante ao método de trabalho adotado nas correições ordinárias, a Corregedoria
Regional esclareceu que consiste na análise da estrutura administrativa da Vara do
Trabalho, da regularidade da tramitação dos processos, dos dados estatísticos da Vara
do Trabalho e do cumprimento das metas, inclusive das definidas pelo Conselho
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Nacional de Justiça. Também são ouvidos advogados e jurisdicionados, caso queiram
se manifestar. Ao final da correição, elabora-se uma ata contendo todas as
informações compiladas e analisadas, além de observações específicas e as
recomendações a serem atendidas.
Informou, também, que as ocorrências mais comuns verificadas nas correições
ordinárias foram as seguintes: (a) ausência de realização de inspeções nos últimos três
anos, (b) descumprimento dos prazos legais para a prolação de sentenças, e decisões
interlocutórias e de incidentes processuais, (c) excesso de processos fora do prazo
legal no Setor de Cálculos, e (d) excesso de processos para despachar fora do prazo
legal.
Foi esclarecido que não existe um setor específico do tribunal para acompanhamento
e tratamento dos problemas detectados por ocasião das correições ordinárias.
9.2.11. RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA (fonte: TRT22)
No tocante aos processos autuados e solucionados nas classes reclamação correicional
e pedido de providências, a Corregedoria Regional prestou as seguintes informações,
referentes ao período de 2018 a 2020 (até 31/10):
Reclamações Correicionais/Correições Parciais
Autuadas

6

Solucionadas

6

Autuadas

6

Solucionadas

6

Autuadas

3

Solucionadas

3

2018

2019

2020
(até 31/10)
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Pedidos de Providências
2018

2019

2020

Autuados

2

Solucionados

2

Autuados

4

Solucionados

4

Autuados

3

Solucionados

3

(até 31/10)

O exame, por amostragem, no curso da correição ordinária, dos Processos PP-8004845.2019.5.22.0000 e PP-80022-47.2019.5.22.0000 revelou que tais feitos tramitaram
regularmente, não se divisando qualquer desvio de ordem procedimental.
No entanto, em relação aos Processos CorPar 0080216-47.2019.5.22.0000 e CorPar
0080029-05.2020.5.22.0000, igualmente analisados por amostragem, constatou-se
que, em ambos, houve a interposição de agravo regimental à decisão proferida pelo
Corregedor Regional.
No particular, despertou a atenção do Ministro Corregedor-Geral o fato de o
Corregedor Regional, apesar de ser competente para relatar os agravos regimentais,
não tem direito a voto, conforme preconiza o § 2º do art. 136 do RI/TRT22, cujo teor é
o seguinte:
“O agravo regimental será interposto e, sem qualquer outra formalidade,
submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderar seu ato ou submeter
o agravo ao julgamento do Pleno ou da Turma, a quem caiba a competência do
processo principal, sem direito a voto.”(grifos nossos)
Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, se o Regimento Interno do Tribunal
atribuiu ao Corregedor Regional competência para relatar os agravos regimentais
interpostos às suas decisões, deve assegurar-lhe, também, o direito a voto, pois
corolário da própria condição de relator do recurso, conforme se infere do art. 1021, §
3º, do CPC, que assim dispõe:
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“É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”. (grifos nossos)
Além disso, se a lei faculta ao relator do agravo/agravo regimental reconsiderar a
decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 2o), não parece lógico excluí-lo da votação, nos
casos em que o recurso é levado a julgamento perante o órgão colegiado competente.
Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral confia em que o Tribunal Regional irá rever
o § 2º do art. 136 do RI/TRT22, a fim de admitir o direito a voto do relator do
agravo/agravo regimental.
9.2.12. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES EDITADOS NO PERÍODO DE 2018 A 2020
(até 31/10) (fonte: TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal)
No período objeto da correição ordinária (2018 a 2020), a Corregedoria Regional
editou 3 (três) Provimentos, 8 (oito) Recomendações e 2 (duas) Recomendações
conjuntas, a saber:
Provimentos
Ano

Número do
Provimento

Assunto

2018

Regulamenta, em relação aos juízes de primeiro grau,
procedimentos para verificação de descumprimento de
prazos legais para a prolação de sentenças e decisões
interlocutórias; estabelece e acompanha Plano de
Trabalho para o julgamento dos processos pendentes; e
determina, quando for a hipótese, iniciativas para a
abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar.

2019

NÃO HOUVE A EDIÇÃO DE PROVIMENTOS

001/2018
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2020

001/2020

Regulamenta a auto-inspeção ordinária no âmbito das
unidades judiciárias de primeiro grau do Tribunal Regional
do Trabalho da 22ª Região e dá outras providências.

002/2020

Regulamenta os procedimentos das correições ordinárias e
extraordinárias no âmbito das unidades judiciárias de
primeiro grau de jurisdição da 22ª Região da Justiça do
Trabalho.

Recomendações
Ano

Número da
Recomenda
ção

001/2018

2018

2018

002/

Assunto

Orienta os Juízes a intimarem os reclamantes que aditem
suas petições iniciais na forma dos artigos 317 e 321 do
CPC/2015, nos casos em que se encontram
desacompanhadas de documento indispensável, e que,
caso permaneçam inertes após a intimação, seja a ação
extinta sem resolução do mérito.

Orienta a extinção por sentença dos processos que já
foram expedidos precatórios.
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2018

2018

2019

003/

004/

001/2019

002/2019

Orienta as Varas do Trabalho a procederem às intimações
e publicações em nome dos advogados indicados,
constando pedido expresso nesse sentido, nos termos da
Súmula nº 427/TST.

Orienta as Varas do Trabalho a revisarem periodicamente
os processos em arquivo provisório, utilizando para tanto
os sistemas BACEN JUD, INFOJUD, RENAJUD, SIMBA e os
demais que estiverem à disposição, aplicando, se for o
caso, a prescrição intercorrente e arquivando os autos
observando a estrutura mínima e sequencial de atos de
execução.

Atualiza a Recomendação CR Nº 004/2018, de 19 de
novembro de 2018, que orienta as Varas do Trabalho a
revisarem periodicamente os processos em arquivo
provisório.
Orienta as Varas do Trabalho que observem o prazo de 60
(sessenta) dias corridos para pagamento das requisições de
pequeno valor – RPV.
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001/2020

2020
002/2020

Recomenda que o arquivamento definitivo do processo
judicial, em qualquer fase, seja condicionado à ausência de
contas judiciais e depósitos recursais com valores disponíveis
vinculados ao mesmo processo.
Recomenda a utilização de protestos extrajudiciais de
decisões transitadas em julgado.

Recomendações Conjuntas
Ano

Número da
Recomendação
Conjunta

001/2018
2018
002/2018

Assunto

Recomenda aos magistrados que envidem
esforços no sentido de proferir sentenças e
acórdãos líquidos.
Recomenda aos magistrados que envidem
esforços no sentido de efetuar o
planejamento escalonado de fruição integral
das férias, obedecendo, em qualquer caso, a
ordem cronológica do período aquisitivo.

9.3. MAGISTRADOS
9.3.1.

CONTROLE DA PRESENÇA (fonte: TRT22)

O Tribunal Regional informou que as Secretarias das Varas do Trabalho exercem o
controle sobre a presença dos magistrados, assim como a Corregedoria Regional,
mediante a análise das pautas de audiências disponibilizadas no Sistema PJe.
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9.3.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU (fonte:
TRT22 e sítio eletrônico do Tribunal)
A Corregedoria Regional informou que realiza o acompanhamento mensal da
produtividade dos juízes de primeiro grau por meio do relatório de monitoramento das
Unidades, sem prejuízo do controle anual realizado por ocasião das correições
ordinárias.
O TRT22 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet informações sobre a
produtividade
dos
magistrados:
(http://www.trt22.jus.br/portal/transparencia/produtividade/).
9.3.3. MAGISTRADOS DE 1º GRAU. PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO HÁ
MAIS DE 60 DIAS. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT22 e e-Gestão)
Em 31/10/2020, não havia juízes de primeiro grau com processos pendentes de
julgamento há mais de 60 dias, situação que foi confirmada em consulta ao Sistema eGestão.
9.3.4. VITALICIAMENTO.
REGULAMENTAÇÃO

ACOMPANHAMENTO

DOS

JUÍZES

SUBSTITUTOS.

9.3.4.1. NORMAS QUE REGEM O ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS
PARA FINS DE VITALICIAMENTO
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o vitaliciamento é regido
pela Resolução Administrativa nº 84/2014. O Regimento Interno do órgão também
trata sobre o processo de vitaliciamento nos artigos 21, caput, f; 150, II, §2º; 154 a
157.
9.3.4.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE
VITALICIAMENTO
O processo de vitaliciamento tem início com o exercício da magistratura do Juiz do
Trabalho Substituto, sendo formalizado em um processo administrativo individual. O
acompanhamento é realizado pela Comissão de Vitaliciamento, composta por três
desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno, que se reúne semestralmente a fim de
relatar a atuação dos juízes vitaliciandos.
De acordo com a Resolução Administrativa nº 84/2014, cabe ao Corregedor Regional
orientar, acompanhar e avaliar os juízes vitaliciandos. Ao juiz vitaliciando, cabe
encaminhar, à Comissão de Vitaliciamento, relatórios trimestrais com informações
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relacionadas à produtividade, cumprimento dos prazos processuais, número de
audiências, atuação em correições regionais, entre outras elencadas no artigo 13 da
aludida resolução.
Após 1 (um) ano e 6 (seis) meses de exercício da magistratura do juiz vitaliciando, o
Desembargador Corregedor Regional e Desembargador Diretor da Escola Judicial
emitem pareceres, no prazo comum de 60 (sessenta) dias, submetendo-os
prontamente à apreciação do Pleno. No parecer são considerados os requisitos: (a)
frequência e aproveitamento no Curso de Formação Inicial, Módulo Nacional e Módulo
Regional; (b) permanência, no mínimo, de sessenta dias à disposição da Escola Judicial
do Tribunal Regional com aulas teórico-práticas intercaladas e integradas com prática
jurisdicional; (c) submissão a carga semestral de quarenta horas-aula e anual de
oitenta horas-aula de atividades de formação inicial, conjugadas com aulas teóricas e
práticas, sob a supervisão da Escola Judicial do Tribunal Regional. O Desembargador
Corregedor Regional avaliará também o desempenho do Juiz vitaliciando levando em
conta critérios objetivos de caráter qualitativo e quantitativo do trabalho
desenvolvido, por exemplo: (a) exame da estrutura lógico-jurídica dos
pronunciamentos decisórios; (b) cursos de que participou para aperfeiçoamento
profissional; (c) número de correições parciais e pedidos de providências contra o
magistrado e respectiva solução; (d) número de audiências presididas pelo Juiz em
cada mês, bem como o daquelas a que não compareceu sem causa justificada; (e)
prazo médio para julgamento de processos depois de encerrada a audiência de
instrução.
Chama atenção o fato do artigo 9o da Resolução Administrativa nº 84/2014 dispor
sobre a possibilidade do juiz vitaliciando ser submetido a avaliação psicológica e
psiquiátrica, mediante autorização do Tribunal Pleno. No período da correição, o
Tribunal Regional esclareceu que o instrumento de avaliação psicológica está em fase
final de elaboração pelo Setor Médico do Tribunal. Registra-se que a construção do
referido documento deve observar a jurisprudência e as normas referentes à matéria,
tais como o Tema 338 do Supremo Tribunal Federal e as decisões do Conselho
Nacional de Justiça.
9.3.4.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO
De acordo com informações do TRT22, não há processos de vitaliciamento em
tramitação no momento da correição.
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9.3.4.4. 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 não houve Cursos de Formação Inicial, pois não
houve ingresso de juízes nos anos de 2018, 2019 e 2020 no Tribunal Regional.
9.3.4.5. RECOMENDAÇÃO OU OBSERVAÇÃO DO CORREGEDOR REGIONAL AO
VITALICIAMENTO DOS MAGISTRADOS DA REGIÃO.
Não há recomendações ou observações do Corregedor Regional quanto ao
vitaliciamento.
9.3.5. MAGISTRADOS DE 1º GRAU COM RESIDÊNCIA FORA DA JURISDIÇÃO.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 37/2007 (fonte: TRT22)
Por meio da Resolução Administrativa n.º 17/2008, o TRT22 regulamentou as
hipóteses excepcionais de autorização para a residência de magistrados fora da
respectiva jurisdição.
De acordo com a referida resolução administrativa, a autorização para o juiz de
primeiro grau residir fora da sede de jurisdição será concedida pelo Presidente do
Tribunal, em caráter excepcional, mediante requerimento do magistrado interessado.
Para tanto, o juiz deverá atender aos seguintes critérios: (a) pontualidade e
assiduidade no exercício da atividade judicante; (b) cumprimento dos prazos legais
para prolação de decisões; (c) inexistência de reclamações e/ou incidentes
correicionais julgados procedentes vinculados à ausência do Juiz Titular da sede da
Vara do Trabalho; (d) cumprimento dos prazos médios para a realização das
audiências; e (e) inexistência de adiamentos de audiências motivados pela ausência
injustificada do Juiz Titular.
Acaso concedida autorização para residir fora da jurisdição, o magistrado deverá
permanecer na sede da unidade judiciária por tempo suficiente a não prejudicar as
atividades regulares da Vara do Trabalho.
A fim de dar cumprimento ao escopo da Resolução Administrativa n.º 17/2008, a
Corregedoria Regional solicita, anualmente, a atualização do endereço residencial dos
magistrados, controlando, periodicamente, a frequência na sede das Varas do
Trabalho, mediante análise das pautas de audiências disponibilizadas no PJe-JT.
Conforme informado pelo Tribunal Regional, todos os magistrados de primeiro grau
residem na sede de suas respectivas jurisdições.
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9.3.6. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS. FÉRIAS
VENCIDAS (fonte: TRT22)
Nos termos do artigo 18, XX, do RI/TRT22, o controle das férias dos juízes de primeiro
grau cabe ao Presidente do Tribunal, a quem compete organizar a escala de férias dos
magistrados e submetê-la ao Tribunal Pleno para aprovação.
Conforme se apurou, em 31/10/2020, não havia magistrado de primeiro grau com
períodos acumulados de férias superiores a 60 dias.
9.3.7. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E
COLABORADORES EVENTUAIS. PERÍODO DE 2018 A 2020 (até 31/10) (fonte: TRT22)
O TRT22 informou que despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e a
eventuais colaboradores, em 2018, R$ 1.173.080,93; em 2019, R$ 961.935,77; e, em
2020 (até 31/10), R$ 224.559,09.
Constatou-se que o TRT22 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet
(http://adm.trt22.jus.br/contaspublicas/index.jsp?pagina=diarias.jsp)
informações
sobre as diárias pagas, constando o nome do beneficiário, o valor, o período, o destino
e a finalidade do deslocamento.
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: TRT22)
10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS
A Resolução Administrativa nº 52/2007 criou e instituiu o regulamento da Escola
Judicial e de Administração Judiciária do TRT da 22ª Região, com sede na cidade de
Teresina. Atualmente, a nomenclatura do órgão é Escola Judicial do Tribunal Regional
do Trabalho da 22ª Região - EJUD 22. O Regimento Interno do órgão também dispõe
sobre alguns aspectos da Escola Judicial como a eleição de sua diretoria.

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE
A EJUD22 é órgão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, vinculado à
Presidência, com autonomia didático-científica e administrativo-organizacional. A
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Escola é mantida com recursos do Tribunal Regional, havendo previsão para convênios
e parcerias com entidades públicas e privadas. No momento da correição, a EJUD22
conta com parcerias com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Estadual
do Piauí (UESPI), Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1),
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE) e 17ª Superintendência Regional do Trabalho
no Estado do Piauí. Registra-se ainda a existência de acordo com o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho visando a gestão do conhecimento.
Em relação à finalidade do órgão, o artigo 3º da Resolução Administrativa nº 52/2007,
dispõe que a Escola Judicial do TRT22 tem como finalidade a preparação, a formação, o
treinamento, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a capacitação de magistrados e
de servidores.

10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E
DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO
De acordo com o artigo 151-A do Regimento Interno do Tribunal Regional, a eleição
para os cargos de Diretor e Vice-Diretor da Escola Judicial ocorre na mesma sessão de
eleição dos cargos de direção do Tribunal e os mandatos são coincidentes. O artigo 5o
da Resolução Administrativa nº 52/2007 dispõe ainda que é permitida a recondução
ao cargo uma única vez.
A Escola Judicial do TRT22 possui em sua estrutura organizacional uma diretoria e uma
secretaria executiva, além de dois núcleos: Núcleo de Preparação e Formação de
Magistrados e o Núcleo de Capacitação e Desenvolvimento de Servidores.
Segundo a Resolução Administrativa nº 83/2018, para o biênio 2019/2020, foram
eleitos: Des. Arnaldo Boson Paes (Diretor e Presidente do Conselho Consultivo); Juiz
João Luiz Rocha do Nascimento (Coordenador Pedagógico e Conselheiro do Conselho
Consultivo); Juiz Carlos Wagner Araújo Nery da Cruz (Coordenador de Educação a
Distância e Conselheiro do Conselho Consultivo); Juíza Thânia Maria Bastos Lima Ferro
(Secretária do Conselho Consultivo); Juíza Regina Coelli Batista de Moura Carvalho
(Conselheira do Conselho Consultivo). O Des. Fausto Lustosa Neto foi eleito para o
cargo de Vice-Diretor, mas em outubro de 2020, o cargo encontrava-se vago em
virtude da aposentadoria do magistrado em abril de 2019 (RA nº 26/2019). A nova
direção tomou posse em janeiro de 2021.

10.4. PROJETO PEDAGÓGICO
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No momento da correição, encontra-se em vigor projeto pedagógico elaborado em
2013. De acordo com o documento, as atividades da Escola Judicial são orientadas
pelos seguintes princípios metodológicos: concepção (valorização do conhecimento
com incentivo para relacionar o conhecimento abstrato e teórico, com o saber
concreto e prática de trabalho diário); relação entre teoria e prática; concepção de
competência (capacidade de solucionar problemas, mobilizando e integrando
conhecimentos de forma interdisciplinar a comportamentos e capacidades,
transferindo-os para novas situações); concepção da aprendizagem (priorização da
aprendizagem para a busca da eficiência, celeridade e efetividade da prestação
jurisdicional); critérios para seleção e organização de conteúdos.

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
De acordo com informações do Tribunal Regional, a estrutura física da EJUD22 atende
às necessidades de sua demanda, com seis ambientes reservados para Escola Judicial
divididos da seguinte forma: secretaria, recepção, diretoria, área de convivência,
banheiros e uma sala de aula para até 40 (quarenta) alunos que também é utilizada
como laboratório de informática. No caso de eventos que excedam a capacidade da
sala multifuncional, a EJUD22 utiliza os auditórios do Tribunal Pleno (com 135 lugares),
ou o auditório Serra da Capivara (com 650 lugares) e, se necessário, os espaços
colaborativos localizados no 10º e 11º andar do Tribunal Regional.
Em relação aos servidores, a Escola Judicial possui em seu quadro permanente três
servidores com formação em direito e gestão estratégica de pessoas. Além disso, há
um terceirizado e um estagiário que auxiliam nas atividades desenvolvidas. O Tribunal
Regional informou que são oferecidos cursos internos ou externos para qualificação
dos servidores lotados no órgão, mas que o número de servidores é insuficiente frente
à demanda.

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS PERÍODOS ANALISADOS
De acordo com informações do Tribunal Regional, não foram realizados cursos de
formação inicial em 2018, 2019 e 2020, uma vez que não houve o ingresso de juízes
recém nomeados no TRT22.

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
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O artigo 3º da Resolução Administrativa nº 52/2007, dispõe que a Escola Judicial do
TRT22 tem como finalidade a preparação, a formação, o treinamento, o
aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a capacitação de magistrados e de servidores.

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA
PARTICIPAÇÃO DOS MAGISTRADOS E DOS SERVIDORES

E

A Escola Judicial do TRT da 22ª Região promove cursos em diversas temáticas. De
acordo com as informações enviadas, no ano de 2018, foram ofertados 35 cursos
presenciais (347 horas-aula), com a emissão de 105 certificados para magistrados e
1.090 para servidores. Na modalidade EAD, foram ofertados 10 cursos (360 horasaula), com a emissão de 07 certificados para magistrados e 117 para servidores. Em
2019, foram promovidos 56 cursos presenciais (540 horas-aula) e 2 em EAD (50 horasaula), com 398 certificados para magistrados e 2.707 para servidores. Até outubro de
2020, foram computados 13 eventos presenciais (162 horas-aula) e 17 telepresenciais
(164 horas-aula). No total, foram emitidos 156 certificados para magistrados e 900
para servidores. Durante o período da correição, o Tribunal Regional informou que, no
ano de 2020, foram computadas como hora de capacitação a participação de
servidores e magistrados em eventos promovidos por outras instituições. No total, 38
servidores participaram de cursos online de outros TRTs, enquanto que para
magistrados houve o cômputo de apenas dois: um no evento “Dia mundial de combate
ao trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem
durante a pandemia do Covid19”, do TRT da 15a Região; e outro no evento do TRT da
13a Região: “Relações de Trabalho e o Covid 19”.

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES.
ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO
O Tribunal Regional informou considerar satisfatório o grau de participação e interesse
dos magistrados nos cursos oferecidos pela EJUD22. O grau de comprometimento
também é considerado bom e infere-se ser consequência do envolvimento da Direção
da Escola com todo corpo de magistrados do Tribunal Regional, além do
compartilhamento de ideias e sugestões de cursos para formação. Ao final dos
eventos, são aplicadas avaliações sobre o evento e solicitação de indicações de temas
relevantes para o exercício da função jurisdicional e administrativa. Diante dessa
situação, a Escola Judicial do TRT22 não registrou dificuldades para participação ou
interesse de magistrados nos eventos promovidos pela Escola.
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A EJUD22 promove duas vezes por ano, geralmente nos meses de março e agosto, a
Semana Institucional para o aprimoramento profissional dos magistrados e auxílio no
cumprimento da carga horária mínima obrigatória. Durante as Semanas Institucionais,
são suspensas as sessões de julgamento na sede do Tribunal Regional e as audiências
nas Varas da Capital e interior a fim de possibilitar a participação de desembargadores,
juízes e servidores. A frequência é controlada diariamente e, após o evento, há uma
avaliação, bem como o envio de relatório de atividades pelos magistrados.

10.10.MÉDIA DE HORAS SEMESTRAIS DESPENDIDAS
MAGISTRADOS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA

PELOS

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: 36 horas no 1º semestre e 42 horas no 2º semestre; 2019:
41 horas no 1º semestre e 50 horas 2º semestre; 2020: 38 horas no 1º semestre e 42
horas no 2º semestre (até 31 de outubro).

10.11.PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E GESTÃO ESTRATÉGICA. META
11/2013 DO CNJ. CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.
MAGISTRADOS E SERVIDORES
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. A EJUD22 informou
que em 2013 alcançou a meta estipulada pelo CNJ e desde então realiza ações de
aperfeiçoamento e atualização do uso do PJe e suas ferramentas.
A partir dos dados encaminhados pelo Tribunal Regional, verificou-se que em 2018,
foram ofertados apenas 03 cursos relacionados aos temas, totalizando 25 horas-aula.
Para servidores, foram emitidos 74 certificados, enquanto que para magistrados foram
expedidos 26 certificados. O TRT22 também ofertou 06 cursos com o tema “Formação
de Multiplicadores do PJe-Calc Cidadão” voltado para advogados, sendo emitidos 182
certificados. Em 2019, foram promovidos 11 eventos relacionados ao PJe, com a
emissão de 36 certificados para magistrados e 311 para servidores. A carga horária
total foi de aproximadamente 68 horas-aula. Em 2020, a Escola ofertou 06 eventos
relacionados às temáticas PJe e gestão estratégica, totalizando 24 horas-aula e 263
certificados emitidos para servidores e 56 para magistrados. Destaca-se que a
participação de magistrados foi observada apenas nas duas Semanas Institucionais
promovidas pela EJUD22.
169

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

Tribunal Superior do Trabalho

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Considerando os dados informados, observa-se boa participação de magistrados e
servidores nos eventos promovidos pela EJUD22, mas baixa oferta de cursos
relacionados com os temas. Destaca-se a promoção das duas Semanas Institucionais
que envolvem a participação da maioria dos magistrados. Em 2020, participaram 29
em uma e 27 na outra, em um total de 36 magistrados do Tribunal Regional.

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. O Tribunal Regional
da 22a Região informou que realizou cursos ou treinamentos para uso de ferramentas
tecnológicas e mídias sociais em atenção à mencionada resolução. De acordo com a
listagem de cursos enviada pelo Tribunal Regional, foram ofertados, em 2019, 02
turmas do curso ‘I TECH22’, com carga horária de 4 horas-aula cada. Na primeira
turma, participaram 3 magistrados e 114 servidores. Na segunda, participaram apenas
servidores (84). Observou-se a promoção de 10 cursos voltados especificamente para
uso de determinados sistemas como ‘ferramentas de investigação patrimonial - varas
do trabalho’, ‘processo administrativo virtual’, ‘capacitação no SISCONDJ’. No total,
participaram 03 magistrados e para os servidores foram emitidos 213 certificados.
Em 2020, verificou-se que foram promovidos 05 cursos também voltados para
sistemas específicos: sistema de gestão dos depósitos judiciais e sistema de postagem
eletrônica. No entanto, participaram apenas servidores (65).
Registra-se a necessidade de maior oferta de cursos referentes ao uso de ferramentas
tecnológicas e à ética nas redes sociais, considerando o contexto atual de teletrabalho
em virtude do cenário de pandemia e em atenção ao disposto nos artigos 7º e 8º da
Resolução 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça. O aludido registro será
encaminhado à ENAMAT.

11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT22)
Não existem questões judiciais ou administrativas pendentes entre o Tribunal Regional
e o Ministério Público do Trabalho. Da mesma forma, não existem questões judiciais
ou administrativas pendentes entre o Tribunal Regional e a OAB e tampouco
representação contra advogados pelo Tribunal Regional ou contra magistrados pela
OAB.
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11.1. REGIMENTO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL (fonte: TRT22)
O Regimento Interno do TRT22 contempla norma sobre a inscrição do advogado para
sustentação oral. O Tribunal Regional, no entanto, salientou que a ausência de
inscrição prévia do advogado não o impede de realizar a sustentação oral.

11.2. TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
O Tribunal Regional disponibiliza a transmissão ao vivo das sessões de julgamento
telepresenciais em seu canal de Youtube, o que atende ao princípio da publicidade.

12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
12.1. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL (fonte: TRT22)
a) Considerando que, a despeito dos esforços encetados pela Presidência do
Tribunal, ainda há, na segunda instância, magistrados com saldo de férias vencidas
acima de 120 dias sem o respectivo aprazamento, e, ainda, a expressa determinação
do artigo 67, § 1º, da Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN) e o teor do acórdão
proferido no âmbito do Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos autos do
Processo nº CSJT-A-20408- 02.2014.5.90.0000, de efeito vinculante a todos os órgãos
da Justiça do Trabalho, recomenda-se ao Tribunal que concentre esforços contínuos
para a redução desse passivo, mediante o planejamento escalonado de sua fruição
integral.
Editada Recomendação Conjunta GP/CR Nº 2/2018 pugnando aos Magistrados que
envidassem esforços no sentido de efetuar o planejamento escalonado de fruição
integral das férias, obedecendo, em qualquer caso, a ordem cronológica do período
aquisitivo. Em que pese não ter sido formalizado em documento oficial, os
Desembargadores assumiram o compromisso perante esta administração de usufruir
as férias vencidas, sem prejudicar o bom andamento das sessões de julgamento. Neste
sentido, eles têm diminuído o saldo vencido a medida que usufruem mais de 60 dias
de férias por ano. Registre-se, por fim, que durante os anos de 2019 e 2020 houve
períodos de vacância de dois cargos de Desembargadores em decorrência de
aposentadorias. Apesar da convocação de magistrados de 1º grau, este fato dificultou
sobremaneira os ajustes nas férias dos demais magistrados por meio de um
planejamento escalonado. Não obstante a concentração dos esforços para debelar o
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saldo de férias em atraso, verificou-se que ainda há magistrados com saldo superior a
60 dias. Recomendação parcialmente atendida.

12.2. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fontes: TRT22, sítio eletrônico
do TRT22 e sistema e-Gestão)
a) Considerando a norma expressa do parágrafo único do artigo 2º da Resolução n.º
71/2009 do CNJ e a prática usualmente adotada no âmbito do TRT22 - no tocante à
divulgação ao público externo, da escala bimestral de plantão a que se submeterão
os Juízes, no 1º Grau de jurisdição, o que implica absoluta previsibilidade acerca da
designação dos magistrados plantonistas -, recomenda-se a readequação do ATO GP
Nº 6/2008, às determinações do CNJ, a fim de que passe a divulgar a escala apenas 5
dias antes do plantão;
Foi editado o Ato GP nº 79/2018, alterando redação de dispositivo do Ato GP nº
6/2008, no sentido de que a divulgação dos plantonistas seja realizada apenas 05
(cinco) dias antes do plantão. “Art. 1º. Inserir o § 3º ao art. 2º do Ato GP nº 6/2008,
que passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 2º. O plantão judiciário, na
modalidade de plantão não presencial, será exercido pelo Presidente do Tribunal, para
os feitos de 2º grau e, nos de competência de 1º grau, por Juiz de uma das Varas do
Trabalho de Teresina, nomeados ad hoc pela Presidência e em regime de rodízio. § 1º.
O Juiz Plantonista de 1ª grau terá jurisdição sobre todas as Varas da Justiça do
Trabalho da 22ª Região. § 2º. A indicação do servidor que atuará no plantão judiciário
será feita pela Diretoria Geral de Administração, dentre os lotados em Teresina. § 3º. A
divulgação dos plantonistas será realizada apenas 5 (cinco) dias antes do plantão, pelo
sítio eletrônico deste Regional e pelo Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.’
Recomendação atendida.
b) Considerando a política de atenção prioritária ao primeiro Grau de jurisdição,
recomenda-se fortalecer o diálogo entre a Primeira e a Segunda Instâncias, com
especial atenção aos trabalhos realizados pela Comissão Especial de Estudo e
Cumprimento da Resolução n.º 219/2016 do CNJ, visando ao efetivo alinhamento
dos interesses do 1º e 2º Graus de jurisdição às diretrizes emanadas do CNJ
pertinentes ao tema, elaborando plano de ação a ser submetido ao CNJ;
O TRT22 informa que tem envidado esforços no sentido de cumprir integralmente as
determinações contidas na Resolução nº 219/2016 do CNJ. Nesse sentido, foi realizada
reunião da Presidência com o Comitê Priorização do 1º Grau para deliberar, dentre
outros temas, sobre o alinhamento do Regional às diretrizes da referida Resolução. Na
oportunidade, discutiu-se acerca do impacto da reforma trabalhista no número de
ações e deliberou-se pela realização de novos estudos apenas no ano de 2019, a fim de
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promover as devidas adequações com base em números mais condizentes com a nova
realidade da JT. Pondera que, embora ainda não tenha atingido os números
preconizados pelas fórmulas da referida Resolução, o Tribunal tem oportunamente se
manifestado nos autos do Acompanhamento de Cumprimento de Decisão 000221092.2016.2.00.0000. Ainda em 2018, o Tribunal noticiou que cumpriu o cronograma
outrora apresentado, tendo informado, à época, a lotação de 11 (onze) servidores na
Central de Apoio ao Primeiro Grau de Jurisdição (Ofício GP nº 96/2018). Afirma que,
naquele momento, existia uma grande expectativa acerca do impacto da reforma
trabalhista, concluindo-se pela necessidade da consolidação dos dados de 2018 para
adoção de medidas concretas. Entretanto, no início de 2019, novos desafios se
lançaram para a gestão 2019/2020. O cenário de incertezas que se abateu sobre a
Justiça do Trabalho, com a paralisação de seus projetos de expansão; a queda
considerável no volume de demanda em algumas varas do interior; os cortes
orçamentários; e até a impossibilidade de nomeação para cargos vagos, por razões
orçamentárias, mudou, provisoriamente, o foco da administração. Em outras palavras,
o futuro nebuloso da Justiça do Trabalho impôs à Administração uma postura proativa,
no sentido de adotar estratégias que visassem a racionalização dos recursos
disponíveis com vistas à melhoria da prestação jurisdicional. Era necessário racionalizar
o modus operandi do Tribunal. Fazer mais com menos. Sob esta perspectiva, e
devidamente fundamentados, o TRT22 editou a Resolução Administrativa nº 22/209,
que transferiu as sedes das Varas do Trabalho de Uruçuí e Corrente para a cidade de
Teresina, instituindo a 5ª e a 6ª Varas do Trabalho de Teresina, e criou Postos
Avançados nas cidades de Uruçuí e Corrente. Neste momento, e ainda cientes da
necessidade de adequação aos parâmetros da Resolução nº 219/2016 do CNJ, o TRT22
constituiu nova Comissão de Estudo e Análise de reestruturação e realocação de
cargos e funções, conforme consta da Portaria GP nº 198/2019. Entretanto, antes
mesmo da conclusão dos estudos, o Tribunal foi surpreendido com intimações
constantes nos autos do processo nº CSJT-Cumprdec-5802-27.2018.5.90. 0000,
versando sobre uma possível irregularidade na Resolução Administrativa nº 22/209.
Assim, em face da incerteza da viabilidade do referido normativo interno, a
administração se viu obrigada a interromper momentaneamente os estudos que
tratavam da Resolução CNJ nº 219/2016. Em sequência, apresentadas as
manifestações no processo nº CSJT-Cumprdec-5802-27.2018.5.90.0000, o Conselheiro
Relator acolheu a preliminar arguida e extinguiu o referido procedimento de
cumprimento de decisão, porquanto exaurido seu objeto. Por outro lado, determinou,
ex officio, a abertura de novo Procedimento de Controle Administrativo, “diante das
evidências de uma pressentida inadequação da Resolução Administrativa nº. 22/2019
em face do disposto no art. 9º da Resolução CNJ nº 184/2013, em relação à
transferência da Vara do Trabalho de Corrente/PI”. Ao final do julgamento, dia
25/10/2019, o Procedimento de Controle Administrativo nºCSJT-PCA-6853173
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39.2019.5.90.0000 convalidou a Resolução Administrativa nº 22/2019 e manteve
incólume a transferência da Vara do Trabalho de Corrente para Teresina. Decorrido
praticamente um ano, optou-se pela consolidação dos dados de 2019. Recomendação
parcialmente atendida.
c) Considerando que o Ato Conjunto GP/CR n.º 1/2016 do TRT22, por meio do qual se
disciplina o cadastro de peritos no âmbito do Tribunal, não se encontra alinhado às
diretrizes traçadas no artigo 6º da Resolução n.º 233/2016 do CNJ, recomenda-se 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 TRT22 editou o Ato Conjunto GP/CR nº 03/2018, alterando a redação dos artigos 2º
e 8º do Ato Conjunto GP/CR nº 1/2016. Destaque-se, por oportuno, a orientação
expressa para que o magistrado observe critério equitativo de nomeação em se
tratando de profissionais da mesma especialidade e a possibilidade de adoção do
sistema de rodízio, quando da escolha dos profissionais cadastrados. “Art. 1º. - Inserir
o inciso V ao artigo 2º do Ato Conjunto GP/CR nº 1/2016, que passa a vigorar com a
seguinte redação: ‘Art. 2º - São requisitos para o cadastramento do perito: I apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: a)
diploma com registro no respectivo conselho de classe ou carteira de identidade
profissional válida; b) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda; c) comprovante de residência. II - apresentação de certificado digital emitido
por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei ou regulamentação
específica. III - definição, no ato da inscrição, da circunscrição na qual pretende atuar.
IV - prestação de informações sobre: a) a(s) área(s) técnica(s) na(s) qual(is) pretende
atuar; b) número da conta corrente, agência e instituição bancária, para crédito de
honorários; c) Número de Inscrição do Trabalhador – NIT. V – Apresentação de
curriculum vitae.’ Art. 2º. - Alterar o artigo 8º do Ato Conjunto GP/CR nº 1/2016, que
passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 8º - A nomeação, a escolha do perito,
bem como sua qualificação profissional, e a fixação do valor dos honorários, caberão
ao juiz condutor do feito. § 1º - É vedada a nomeação de profissional ou de órgão que
não esteja regularmente cadastrado, com exceção do disposto no § 2º. § 2º - Na
localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a
nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou
órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à
realização da perícia. § 3º - Quando a escolha recair sobre profissional não cadastrado,
o juiz solicitará apresentação dos documentos exigidos no art. 2º, remetendo-os,
posteriormente, à Secretaria da Corregedoria para cadastro. § 4º - Havendo mais de
um profissional cadastrado, poderá o juiz condutor do processo aplicar, a seu critério,
sistema de rodízio, observando o critério equitativo de nomeação em se tratando de
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profissionais da mesma especialidade.’ Art. 3º. - Republique-se o Ato Conjunto GP/CR
nº 1/2016 com as presentes alterações.” Recomendação atendida.
d) Considerando o teor da Resolução n.º 221/2016 do CNJ, recomenda-se a
instituição, mediante devida previsão regimental, do Comitê de Gestão Participativa,
inclusive com o aproveitamento, se for o caso, de estruturas administrativas
assemelhadas já existentes, a critério do Tribunal;
O Tribunal informou que foi aprovada a Resolução Administrativa nº 74/2018, que
instituiu o Comitê de Governança Participativa e Estratégia do Tribunal Regional do
Trabalho da 22ª Região, conforme consta do Processo Administrativo Eletrônico nº
722/2018.
Disponível
em:
https://sgi.trt22.jus.br/transparencia/normativosportal?tipoNormativoId=13&numero
=74&ano=2018&descricao=&btnFiltrar=filtrar. Recomendação atendida.
e) Considerando a vultosa importância expendida pelo Tribunal, a título de
pagamento de diárias a magistrados e servidores, no período compreendido entre
janeiro e maio de 2018, recomenda-se a reavaliação dos critérios atualmente
adotados pelo Tribunal para a concessão de verba dessa natureza, tendo em conta o
princípio constitucional da eficiência, insculpido no artigo 37, cabeça, da Constituição
da República e os termos da Resolução n.º 124/2013 do CSJT, que é seu corolário. O
Tribunal deverá adotar alternativas viáveis, sob o ponto de vista orçamentário, no
tocante à capacitação de membros e servidores da Justiça do Trabalho na esfera da
22ª Região, de modo a maximizar o alcance das atividades desenvolvidas;
Tendo como objetivo empreender critérios de concessão de diárias aos magistrados e
servidores que resultem em maior eficiência com menores custos, o TRT da 22ª Região
adotou contenção de concessão de participação em eventos e deslocamentos, de
forma a contemplar apenas aqueles estritamente necessários, ou que façam parte da
essencialidade de manutenção do funcionamento da Corte. Segundo informações
prestadas pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças, foram pagos por ano os
seguintes valores: em 2018, R$1.173.080,93; e em 2019, R$961.935,77. Ressalta,
ainda, que no ano de 2020, até 31/10/2020, foram gastos R$224.559,09.
Recomendação atendida parcialmente.
f) Considerando que os dados constantes do relatório de “processos suspeitos”
extraído do Sistema e-Gestão acarretam impacto na fidedignidade dos dados
estatísticos, visto que indicam concomitância de movimentos ou sistemas para um
mesmo processo, bem como que a correção da base de dados do Sistema e-Gestão já
foi objeto de recomendação na ata correicional anterior, recomenda-se que se
intensifiquem os esforços envidados no sentido de orientar e promover a
qualificação de servidores, a fim de evitar o lançamento de dados que gerem
inconsistências nos relatórios estatísticos extraídos do Sistema e-Gestão;
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O Tribunal informou que foram desenvolvidos os seguintes projetos para atender a
recomendação em análise: Projeto Gestão Compartilhada (1º e 2º Grau) e Projeto
Gestão Compartilhada Contadoria (1º e 2º Grau). Objetivos: a) Avaliar a eficiência e
eficácia dos processos com foco nas metas do CNJ, CSJT e do TRT22, que permitam o
direcionamento ao eficiente e necessário treinamento dos servidores e o bom
desempenho das unidades do Tribunal da capital e interior; b) Realizar diagnóstico das
condições de trabalho de Servidores e Magistrados lotados nas Varas do interior e
capital; c) Realizar treinamento teórico e prático sobre gestão de Vara; d) Divulgar,
sensibilizar e mobilizar os Magistrados e Servidores ativos sobre a existência e
participação nas atividades propostas no projeto; e) Elaboração de relatórios
semestrais sobre a adesão e o andamento das ações promovidas; e) Efetivação da
eficiência e eficácia das metas do ano de 2018 abaixo especificadas do CNJ, CSJT e
TRT22. O projeto Gestão Compartilhada 1º grau foi desenvolvido nas Varas do
Trabalho do interior: Picos, Floriano, Parnaíba e São Raimundo Nonato e, ainda, na 3ª
Vara do Trabalho de Teresina. De acordo com o Tribunal, já é possível verificar sua
efetividade. Assevera que, em 2017, a Vara do Trabalho de Picos não cumpriu a Meta
nº 5 do CNJ (Execuções baixadas), atingindo, à época, 61,37% da meta. No entanto, em
2018, após a implementação do projeto, a Vara já atingiu 370,74% da meta. O mesmo
se observa em relação às varas do trabalho: Floriano, que em 2017 atingiu 102,02% e,
em 2018, após o projeto, 321,74%; Parnaíba, que em 2017 atingiu 35,72% e, em 2018,
após o projeto, 171,26%; São Raimundo Nonato, que em 2017 atingiu 67,64% e, em
2018, após o projeto, 106,28% e 3ª Vara do Trabalho de Teresina, que em 2017 atingiu
18,79% e, em 2018, após o projeto, 103,40%. O projeto Gestão Compartilhada 2º Grau
foi desenvolvido de forma presencial, no período de 07/05/2018 a 13/07/2018 (50
horas). Inicialmente, a equipe de tutoria do Gestão Compartilhada 2º Grau realizou
sensibilização sobre o projeto a ser desenvolvido e um diagnóstico junto aos gestores
das Unidades envolvidas (Gabinetes dos Desembargadores, Coordenadorias das
Turmas e do Pleno) a respeito de questionamentos quanto à utilização do PJe e seu
impacto em termos da estatística do e-Gestão. Vários outros resultados foram obtidos:
Melhorias efetivadas na ferramenta Consulta22, atualização e ampliação da tabela
interna de movimentos de decisões do PJE, confecção de um manual de rotinas para
os gabinetes e confecção de uma tabela direcionada à Presidência. O projeto Gestão
Compartilhada Contadoria 1º Grau já foi desenvolvido na Vara de São Raimundo
Nonato, 1ª Vara de Teresina e Vara de Oeiras, com os seguintes resultados: Na Vara do
Trabalho de São Raimundo Nonato obtiveram uma MÉDIA DE PROCESSOS COM
LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS NOS ÚLTIMO SEMESTRE DE 115,5 PROCESSOS. Ressalte-se
que, após a implementação do projeto e ao finalizá-lo, em 20 dias úteis, a Vara teve
416 processos com liquidação encerrada, atingindo um aumento de 360,17% na sua
produtividade. No primeiro semestre de 2018, a 1ª Vara de Teresina, totalizou 1.194
processos com liquidações encerradas, e obtiveram uma MÉDIA MENSAL DE
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PROCESSOS COM LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS DE 199 PROCESSOS. Ressalte-se que,
após a implementação do projeto e ao finalizá-lo, em 20 dias úteis, a Vara teve 591
processos com liquidação encerrada, atingindo um aumento de 296,98% na sua
produtividade. No período de 01/01/2018 a 30/09/2018 de 2018 a Vara de Oeiras
totalizou 279 processos com liquidações encerradas, obtiveram uma MÉDIA MENSAL
DE PROCESSOS COM LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS DE 24,77 PROCESSOS. Ressalta o
Tribunal que, após a implementação do projeto e ao finalizá-lo, em 20 dias úteis, a
Vara teve 62 processos com liquidação encerrada e 188 cálculos confeccionados,
atingindo um aumento de 250,30% na sua produtividade. Ainda de acordo com o
Tribunal, este consolidado estatístico revela com clareza que o planejamento
estratégico e a metodologia empregada na execução do projeto Gestão Compartilhada
- Contadoria nas varas supramencionadas obtiveram resultados relevantes e
satisfatórios. O projeto Gestão Compartilhada Contadoria 2º Grau foi desenvolvido na
Secretaria Judiciária (SEJ) com proveitosos e excelentes resultados já contabilizados.
Recomendação atendida.
g) Considerando o reduzido percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito
da 22ª Região e sua diminuição no ano em curso comparativamente ao ano anterior,
além do significativo aumento no prazo médio das liquidações nos primeiros meses
de 2018, recomenda-se que se envidem esforços no sentido de incentivar os
magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos, bem como de promover,
na medida do possível, a alocação e a qualificação de pessoal, bem como o
fornecimento das ferramentas necessárias ao incremento da produtividade dos
magistrados nos processos em fase de liquidação, reduzindo-se o quantitativo de
liquidações pendentes e o prazo médio dos processos na referida fase processual;
O Tribunal Regional editou Recomendação Conjunta GP/CR Nº 1/2018 pugnando aos
Magistrados que envidassem esforços no sentido de proferir sentenças e acórdãos
líquidos. Deve-se pontuar que a partir da Recomendação Conjunta GP/CR Nº 1/2018
houve efetivo aumento no número de sentenças e acórdãos líquidos, conforme se
observa dos números abaixo: O número de sentenças líquidas proferidas no ano de
2018 foi de 1279. No ano de 2019 esse número saltou para 1611, representando um
significativo aumento de 25% nos índices de liquidação de sentenças; Em relação à
qualificação, informou que foram realizados os seguintes cursos, visando o
atendimento desta recomendação: CURSO PJE CALC CIDADÃO-FLORIANO, DATA:
06/12/2018, CARGA HORÁRIA: 04 HORAS, PÚBLICO ALVO: ADVOGADOS E SERVIDORES;
SISTEMA AUTOMATIZADO DE BLOQUEIOS BANCÁRIOS-TERESINA, DATA:
26/04/2019/2019, CARGA HORÁRIA: 05 HORAS, PÚBLICO ALVO: SERVIDORES;
FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PJE CALC CIDADÃO- TERESINA,
DATA:27/04/2019, CARGA HORÁRIA:08 HORAS, PÚBLICO ALVO: ADVOGADOS E
SERVIDORES; CURSO PJE CALC CIDADÃO-PICOS, DATA: 04/05/2019, CARGA HORÁRIA:
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08 HORAS, PÚBLICO ALVO: ADVOGADOS E SERVIDORES; CURSO SOBRE PJE-CALC
CIDADÃO”: PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E SISTEMA GERENCIADOR DE CÁLCULOS
TRABALHISTAS-TERESINA, DATA:19/07/2019, CARGA HORÁRIA:04 HORAS, PÚBLICO
ALVO: ADVOGADOS E SERVIDORES. Por outro lado, recomendou-se à Secretaria da
Corregedoria que, durante as Correições Ordinárias realizadas nas Varas do Trabalho,
abordasse de maneira mais contundente o efetivo cumprimento desta Recomendação.
Não obstante os esforços imprimidos pelo Tribunal, verifica-se que, quando
comparado aos tribunais de idêntico porte, os dados estatísticos apontam o aumento
dos números na fase de liquidação tanto no que se refere aos processos pendentes de
liquidação quanto ao prazo médio nesta fase processual. Recomendação não
atendida.
h) Considerando os índices relativos à produtividade e ao prazo médio na fase de
execução em 2017, bem como seu agravamento nos primeiros meses de 2018,
recomenda-se sensibilizar magistrados e servidores para a importância do uso eficaz
das ferramentas de pesquisa patrimonial como meio de assegurar a efetividade das
execuções no âmbito da 22ª Região;
Tendo em vista a existência de unidade específica criada para, dentre outras
finalidades, realizar a pesquisa patrimonial como meio de assegurar a efetividade das
execuções, e ante a presente recomendação, a Presidência resolveu alterar a
coordenação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial (Portaria GP nº 342/2018). Em
seguida, enviou o novo Coordenador para participar do “I Encontro de Qualificação de
Núcleos de Pesquisas Patrimoniais da Justiça do Trabalho”, em Brasília – DF (Portaria
GP nº 346/2018). Além disso, na semana de formação continuada desenvolveu um
curso voltado para execução trabalhista, realizado em 27/08/2018, com o tema:
“SISTEMA SABB E OUTRAS PRÁTICAS''. FERRAMENTAS EFICAZES NA EXECUÇÃO
TRABALHISTA”, Palestrante: Geovane Batista dos Santos, Diretor de Secretaria da 13ª
VT de Goiânia/GO – TRT 18ª Região. Recomendação atendida.
i) Considerando que grande parte das inconsistências de dados verificadas por meio
do Sistema e-Gestão tem provável origem em lançamentos equivocados nos
processos do Sistema PJe, recomenda-se que se envidem esforços no sentido de
propiciar a qualificação de servidores e magistrados, mediante cursos e outras
atividades de treinamento, a fim de reduzir a ocorrência de lançamentos
equivocados e inconsistências nos movimentos processuais relativos ao Sistema PJe,
especialmente no que tange à fase de execução de sentença;
De acordo com o TRT22, utilizando-se também do funcionamento dos projetos Gestão
Compartilhada (1º e 2º Graus) e Gestão Compartilhada Contadoria (1º e 2º Graus)
foram realizados treinamentos diretamente com os servidores atuantes na operação
dos lançamentos no PJE e diagnosticadas as situações inconsistentes. Como já disposto
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na resposta da Recomendação nº 6, os projetos supramencionados focaram atuação
direta, junto com os servidores de cada unidade, para que os aperfeiçoamentos
operacionais fossem transmitidos de forma consistente com resultados imediatos. A
metodologia de atuação aplicada se deu com treinamentos teóricos e práticos
aplicados simultaneamente propiciaram melhor consolidação de conhecimentos e
resultado mensurado de grande eficiência, de forma a atender à recomendação.
Recomendação atendida.
j) Considerando o baixo índice de conciliação nos anos de 2016 e de 2017,
recomenda-se que se empreendam esforços no sentido de sensibilizar os
magistrados quanto à importância da solução dos conflitos por meio de métodos
consensuais, objetivando a entrega da prestação jurisdicional de forma eficiente, a
partir do empoderamento das partes, bem como a elevação dos índices de
conciliação do Tribunal;
No âmbito do Tribunal houve a edição da Resolução Administrativa nº 75/2018, que
alterou a composição da Coordenadoria-Geral de Núcleos e Serviços de Apoio às
Atividades Jurisdicionais, conferindo novo formato e disciplinando suas atividades.
Além disso, realizou-se curso teórico/prático (dias 29 e 30/08) de conciliação para
magistrados e servidores na semana de formação continuada. Em 29/08/2018, ofertou
o curso “CONCILIAÇÃO NA PRÁTICA”, palestrantes: VALTER TÚLIO AMADO RIBEIRO,
Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis-SC – TRT 12ª Região, Coordenador
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT); e
MARCELO AUGUSTO BOTELHO, Servidor do TRT 12ª Região, Diretor do Centro de
Conciliação de Florianópolis – SC; Em 30/08/2018, ocorreu a oficina “CONCILIAÇÃO NA
PRÁTICA”, palestrantes: VALTER TÚLIO AMADO RIBEIRO, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Florianópolis-SC – TRT 12ª Região, Coordenador do Centro Judiciário de
Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT) e MARCELO AUGUSTO
BOTELHO, Servidor do TRT 12ª Região, Diretor do Centro de Conciliação de
Florianópolis – SC; Já em 10/10/2018, foi realizado o “1º SEMINÁRIO SOBRE
MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E JURISDIÇÃO DE PIRIPIRI“, coordenado pelo Exmo. Sr.
Francílio Bibio Trindade de Carvalho, Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de
Piripiri (PI), palestrantes: MARCONI FONSECA, JOSÉ ROGER GURGEL CAMPOS E LUÍS
CINEAS DE CASTRO NOGUEIRA, público-alvo: magistrados, servidores do TRT da 22ª
Região, advogados, estudantes e professores. O Tribunal apontou, ainda, que a
mudança para o novo Edifício Sede possibilitou designar ao CEJUSC-JT o espaço e o
mobiliário adequados à prática conciliatória. A recomendação em comento foi
parcialmente atendida, pois, quando analisados os índices conciliatórios de 2016 a
2020 (2016: 38,6%; 2017: 34%; 2018: 36,8%; 2019: 40%; 2020:33,5%), verificou-se que,
embora tenham oscilado, na maior parte do período destacado, os percentuais
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alcançados não foram significativamente superiores ao observado anteriormente.
Recomendação parcialmente atendida.
k) Considerando o reduzido número de audiências de conciliação realizadas no
âmbito do 2º Grau de jurisdição, bem como a ausência de medidas direcionadas à
solução das disputas de interesses por meios consensuais em relação aos processos
que se encontram na fase de admissibilidade de Recurso de Revista, fator que
impacta negativamente no índice conciliatório alcançado pelo Tribunal, recomendase a inclusão de processos que se encontram na fase recursal entre aqueles
selecionados para as pautas das semanas nacionais de conciliação promovidas pelo
Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho;
O TRT expediu Memorando GP nº 23/2018, pugnando ao Desembargador
Coordenador do NUPEMEC/CEJUSC-JT de 2º grau que: a) proceda a inclusão de
processos que se encontram na fase recursal entre aqueles selecionados para as
pautas das semanas nacionais de conciliação promovidas pelo Conselho Nacional de
Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; b) abstenha-se de mediar
conflitos e homologar acordos em processos que tramitam perante o 1° Grau de
jurisdição. Ainda, de acordo com os esclarecimentos prestados pelo TRT22, têm sido
envidados esforços, desde a última Correição Geral, no sentido de realizar pautas de
conciliação em processos em fase recursal, por meio da atuação do CEJUSC de 2º Grau,
bem como sua inclusão nas semanas nacionais de conciliação do CNJ e do CSJT.
Informa, ainda, que também foi desenvolvida ferramenta de TI com o objetivo de
facilitar a triagem de processos em fase recursal passíveis de conciliação.
Recomendação atendida.
l) Considerando que o CEJUSC de 1º Grau ainda não se encontra em funcionamento,
bem como que o NUPEMEC tem mediado conflitos e homologado acordos em
processos que tramitam perante o 1º Grau de jurisdição, recomenda-se a adoção de
medidas tendentes a assegurar a imediata implementação e efetivo funcionamento
do CEJUSC de 1º Grau, guardando-se a devida observância da competência funcional
para o desempenho das atividades de mediação e conciliação, em atenção aos
princípios do devido processo legal e do juiz natural, que é seu corolário;
O Tribunal Regional destacou que foi aprovada a Resolução Administrativa nº
75/2018, em que se altera a composição da Coordenadoria-Geral de Núcleos e
Serviços de Apoio às Atividades Jurisdicionais, conferindo novo formato e disciplinando
suas atividades. Além disso, expediu o Memorando GP nº 23/2018, pugnando ao
Desembargador Coordenador do NUPEMEC/CEJUSC-JT de 2º grau que: a) proceda a
inclusão de processos que se encontram na fase recursal entre aqueles selecionados
para as pautas das semanas nacionais de conciliação promovidas pelo Conselho
Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho; b)abstenha-se de
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mediar conflitos e homologar acordos em processos que tramitam perante o 1° Grau
de jurisdição. Recomendação atendida.
m) Considerando que os CEJUSCs de 1º e 2º Grau de jurisdição não contam com
estrutura física própria, tampouco com quadro de servidores capacitados em
métodos consensuais de solução de disputas, fatores que obstam que os aludidos
órgãos funcionem de forma plena e, por corolário, impacta diretamente na taxa de
conciliação do Tribunal, recomenda-se adotar medidas para que seja disponibilizado
espaço físico adequado e exclusivo para os CEJUSCs, bem como formar quadro de
servidores próprio, capacitados em métodos consensuais de solução de disputas,
para que possam atuar, inclusive, na condição de conciliadores;
Aduz o Tribunal que, nos últimos meses, vivenciou a experiência de mudança para um
novo Edifício Sede. Nesta nova unidade, os CEJUSCs contam com espaço físico próprio
e amplo, mais condizentes com as funções desempenhadas pelos Centros. Em relação
à formação de quadro próprio, o Tribunal extinguiu a Central de Itinerância e
Cidadania – CIC em Teresina, e remanejou sua estrutura física e de servidores para o
CEJUSC-JT de 1º grau, conforme consta do art. 34 da Resolução Administrativa nº
75/2018. No tocante à capacitação, a Presidência do Regional, em parceria com a
Escola Judicial, realizou a Semana de Formação Continuada com palestras e cursos
voltados para a conciliação. Foi ofertado, em 29/08/20218, o curso “CONCILIAÇÃO NA
PRÁTICA”, palestrantes: VALTER TÚLIO AMADO RIBEIRO, Juiz Titular da 2ª Vara do
Trabalho de Florianópolis-SC – TRT 12ª Região, Coordenador do Centro Judiciário de
Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT); e MARCELO AUGUSTO
BOTELHO, Servidor do TRT 12ª Região, Diretor do Centro de Conciliação de
Florianópolis – SC; Em 30/08/2018, ocorreu a oficina “CONCILIAÇÃO NA PRÁTICA”,
palestrantes: VALTER TÚLIO AMADO RIBEIRO, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de
Florianópolis-SC – TRT 12ª Região, Coordenador do Centro Judiciário de Métodos
Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT) e MARCELO AUGUSTO BOTELHO,
Servidor do TRT 12ª Região, Diretor do Centro de Conciliação de Florianópolis – SC; Em
10/10/2018, foi realizado “1º SEMINÁRIO SOBRE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E
JURISDIÇÃO DE PIRIPIRI“, coordenado pelo Exmo. Sr. Francílio Bibio Trindade de
Carvalho, Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Piripiri (PI). palestrantes:
MARCONI FONSECA, JOSÉ ROGER GURGEL CAMPOS E LUÍS CINEAS DE CASTRO
NOGUEIRA, público-alvo: magistrados, servidores do TRT da 22ª Região, advogados,
estudantes e professores. Além disso, o TRT22 encaminhou dois magistrados para
participarem do curso de formação de Supervisores de CEJUSCS-JT, na ENAMAT, em
Brasília (Portarias GP nº 421 e 422/2018). Tem-se que a recomendação em comento
não foi cumprida na sua integralidade, pois foi recomendado a adoção de espaço físico
adequado e exclusivo para os CEJUSC’s, bem como a formação de quadro de
servidores próprio, no entanto, conforme informações prestadas pelo TRT22, o CEJUSC
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e NUPEMEC de 2º Grau compartilham espaço físico e quadro de servidores.
Recomendação parcialmente atendida.
n) Considerando que não há no sítio do TRT22 na internet espaço específico que
trate da política conciliatória adotada pelo Tribunal, recomenda-se a criação de
espaço específico no sítio do Tribunal destinado à conciliação, com conteúdo que
permita ao jurisdicionado conhecer as vantagens advindas da solução consensual do
conflito social, bem como canal específico para que as partes manifestem interesse
em utilizar dos métodos conciliatórios para a solução da lide deduzida em Juízo;
O TRT22 construiu página específica para estimular a prática conciliatória, que pode
ser acessada pelo link abaixo: https://conciliacao.trt22.jus.br/. Recomendação
atendida.
o) Considerando que a Resolução Administrativa n.º 026/2015 do TRT22, por meio da
qual se regulamentou o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, não atende integralmente à
normatização expedida pelo CSJT, recomenda-se sua adequação 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;
O TRT22 editou a Resolução Administrativa nº 75/2018, que alterou a composição da
Coordenadoria-Geral de Núcleos e Serviços de Apoio às Atividades Jurisdicionais,
conferindo novo formato e disciplinando suas atividades. Reproduzem-se, a seguir, as
principais alterações na regulamentação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial motivadas
pela presente recomendação: “Art. 16. A indicação do Coordenador do Núcleo de
Pesquisa Patrimonial, sempre que possível, observará o sistema de rodízio. § 1º.
Dentre os critérios de escolha do magistrado responsável pelo Núcleo, será
considerando, dentre outros, a antiguidade na carreira, o conhecimento sobre uso das
ferramentas eletrônicas, a interpretação dos dados e ações a serem tomadas antes,
durante e após a pesquisa patrimonial, além do conhecimento e experiência sobre
efetividade e atividades que envolvam a fase de execução. § 2º. O Núcleo deverá
elaborar manual, atualizado com a mesma frequência, com o registro das técnicas de
uso dos sistemas de pesquisas, dos bancos de dados, de coleta, de análise, de
checagem, e de emprego dos dados obtidos nas pesquisas, agilizando o acesso à
informação preexistente. § 3º. Todo o material produzido pelo núcleo, inclusive o
manual com as técnicas de pesquisa patrimonial, será de pleno acesso aos órgãos
judicantes do Tribunal, preferencialmente pela intranet, para que todos os
magistrados e servidores possam se utilizar desse conhecimento para maior
efetividade da fase de execução. Art. 17. Os Juízes designados contarão com espaço
físico e instalações apropriadas para o desenvolvimento das funções atribuídas ao
Núcleo de Pesquisa Patrimonial. § 1º. Fica autorizada a acumulação da Coordenadoria
do Núcleo de Pesquisa Patrimonial com as atividades na jurisdição de Varas, Centrais
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ou outras unidades diversas com caráter jurisdicional ou administrativo, devendo ser
encaminhado ofício da presente Resolução à presidência do CSJT, para ciência também
da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista (CNEET). § 2º. Na
hipótese da coordenação ser exercida por apenas um Magistrado, bem como o
acúmulo mencionado no parágrafo anterior, o juiz fará jus à percepção da gratificação
por exercício cumulativo de jurisdição (GECJ), na forma do art. 6º, caput, da Resolução
CSJT n.º 155, de 23 de outubro de 2015, quando o acúmulo se der em outra atividade
jurisdicional. § 3º. Os servidores designados para atuação no Núcleo deverão ser
capacitados no manejo de sistemas de tecnologia da informação, programas e
softwares, além de aptidão para a pesquisa patrimonial.” Recomendação atendida.
p) Considerando que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial no âmbito do TRT22
encontra-se praticamente inoperante ante a ausência de pessoal e estrutura
mínimos, recomenda-se a realização de estudo a fim de identificar possíveis
melhorias no referido setor, especialmente no que tange à estrutura funcional, à
promoção de cursos voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso seguro das
ferramentas de pesquisa, à celebração de novos convênios voltados à pesquisa
patrimonial e à racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da
execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos eventualmente
adquiridos pelos servidores do Núcleo para aqueles lotados nas Varas do Trabalho;
O Tribunal editou a Resolução Administrativa nº 75/2018, que alterou a composição da
Coordenadoria-Geral de Núcleos e Serviços de Apoio às Atividades Jurisdicionais,
conferindo novo formato e disciplinando suas atividades. A mencionada Resolução
conferiu nova roupagem ao Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Entretanto, em
decorrência da mudança de Sede, ainda não foi possível medir os impactos dessas
alterações estruturais. Em relação à promoção de cursos voltados ao conhecimento e
aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa, destaca-se curso na
semana de formação continuada: Dia 27/08/2018, curso “SISTEMA SABB E OUTRAS
PRÁTICAS''. FERRAMENTAS EFICAZES NA EXECUÇÃO TRABALHISTA”, palestrante:
Geovane Batista dos Santos, Diretor de Secretaria da 13ª VT de Goiânia/GO – TRT 18ª
Região. Além disso, o Tribunal enviou servidora para participar de treinamento no
“Sistema Automatizado de Bloqueios Bancários-SABB”, nos dias 17 e 18 de setembro,
em Goiânia-GO, conforme Portaria DGA nº 766/2018. O Tribunal enviou o Juiz
Coordenador e o servidor do NPP para evento de capacitação: “1ª Seminário de
Execução Trabalhista e Pesquisa Patrimonial”, que ocorreu em Brasília- DF. Disponível
em: http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/522-2019-1816277.pdf. Com
a inauguração do novo edifício Sede, o NPP ganhou novo espaço e mobiliário,
localizando-se no 3º andar do novo prédio. Em 2019, o Tribunal realizou a Oficina
“Atualização em Ferramentas de Investigação Patrimonial para Varas do Trabalho” (4
h/a) e a Palestra “Atualização em Ferramentas de Investigação Patrimonial” (2 h/a).
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Essas ações foram ministradas por Anna Carolina Marques Gontijo, Juíza do Trabalho
do TRT da 2ª Região, Coordenadora do Juízo Auxiliar de Execução, Central de Hastas
Públicas Unificadas e do NPP, Membro da Comissão Nacional de Efetividade da
Execução no CSJT. Na XIV Semana Institucional, ocorrida de 09 a 13.03.2020, foi
realizada a Oficina “Ferramentas Eletrônicas: INFOSEG, CCS, Alvará Eletrônico e BB” (6
h/a) ministrada pelo servidor José Zito Magalhães Neto, Diretor de Secretaria da 2ª
Vara do Trabalho de Teresina e Especialista em Gestão Pública Judiciária. O NPP utiliza
regularmente várias ferramentas de pesquisa patrimonial, dentre estas, BACENJUD,
INFOSEG, CCS, SIMBA, RENAJUD, SISCONDJ, ETC. Recomendação atendida.
q) Considerando a ausência de normatização específica no âmbito do TRT22,
recomenda-se a expedição de ato normativo regulamentando a padronização dos
procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT
e de Regime Especial de Execução Forçada – REEF, conforme Provimento CGJT n.º 1,
de 9 de fevereiro de 2018;
O TRT informou que foi editada a Resolução Administrativa nº24/2020. Disponível em:
https://sgi.trt22.jus.br/transparencia/normativosportal?tipoNormativoId=13&numero
=24&ano=2020&descricao=&btnFiltrar=filtrar. Recomendação atendida.
r) Considerando o aumento do passivo de Recursos de Revista aguardando
admissibilidade nos últimos dois anos, apesar da redução do número de apelos
interpostos no mesmo período, recomendam-se esforços imediatos voltados à
redução do número de Recursos de Revista pendentes de juízo de admissibilidade,
inclusive mediante o desenvolvimento de estudos com o objetivo de implementação
de mecanismos conciliatórios na aludida fase processual;
De acordo com o TRT22, foram adotadas as seguintes medidas de gestão para atualizar
os processos com recursos de revista pendentes de admissibilidade: estruturação do
setor com inclusão de servidores com experiência na elaboração de recurso de revista;
otimização na distribuição dos processos entre os assessores, a fim de reduzir a
demora na prestação jurisdicional; concentração de esforços para reduzir o passivo,
inclusive, com a colaboração de servidores de outras unidades; triagem de processos,
com valor da condenação maior ou igual ao depósito recursal, para inclusão em pauta
de conciliação de 2º Grau e, por consequência, foram realizadas audiências de
conciliação no CEJUSC de 2º Grau durante a semana de 17.02.2020 a 21.02.2020.
Conquanto os esforços do TRT22 no sentido de reduzir o seu passivo, no ano de 2020
(até 31 de outubro) ainda estavam pendentes de juízo de admissibilidade 1.239
recursos de revista (incluídos suspensos e sobrestados), uma variação de 2,4% maior
em relação ao ano anterior. Recomendação parcialmente atendida.
s) Considerando as inconsistências dos dados extraídos do Sistema e-Gestão em
relação ao prazo médio para o juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista,
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marcado da conclusão dos autos até a efetiva decisão, recomenda-se a efetiva
observância da rotina de movimentação processual no Sistema PJe, com a imediata
conclusão para a decisão de admissibilidade de Recurso de Revista, de modo a evitar
etapas processuais não computadas nos resultados do Tribunal;
Informa o Tribunal Regional que, durante a visita do Exmo. Ministro Corregedor, a
Equipe Técnica que o acompanhava relatou essas inconsistências à Assessoria Judicial
que, desde então, passou a observar a rotina de movimentação processual no Sistema
PJe, com a imediata conclusão para a decisão de admissibilidade de Recurso de
Revista. Recomendação atendida.
t) Considerando a inconsistência de dados no que se refere ao lançamento dos
movimentos processuais relacionados aos Precatórios e às RPVs, seja no sistema
legado ou no PJe, o que inviabiliza a obtenção de informações fidedignas e o efetivo
controle quanto ao número de Precatórios e RPVs expedidas e cumpridas, seja nos
sistemas locais ou por meio do sistema e-Gestão, recomenda-se que sejam adotadas
todas as medidas necessárias para detectar e corrigir eventuais incompatibilidades
entre os sistemas, bem como que os servidores lotados nas VTs e na Seção de
Precatórios sejam orientados a proceder à adequada alimentação do sistema legado
e do PJe no que tange aos movimentos processuais utilizados no processamento dos
Precatórios e das RPVs;
O TRT22 apontou que foram desenvolvidos scripts de consulta ao banco de dados para
apurar as estatísticas das VTs que estiverem seguindo as recomendações do Ato CR
001/2018. Em relação aos Precatórios, os servidores da Secretaria Judiciária foram
orientados acerca do correto lançamento de dados a serem feitos no momento da
quitação dos precatórios. “Segundo levantamento, este era o evento que residia a
causa das inconsistências. Ao efetuarmos os levantamentos dos dados relativos a
Precatórios e RPVs deste relatório, fizemos uma revisão minuciosa de todos os
comandos de extração que alimentam o E-Gestão nestes quesitos. Nos deparamos
com falhas de implementação que estão comprometendo as informações lá prestadas.
Comunicamos ao Comitê-Gestor Regional, que já iniciou os trabalhos de reparo”.
Recomendação parcialmente atendida.
u) Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à valorização da
diversidade e à promoção da igualdade de gênero, mormente em um contexto de
desequilíbrio na distribuição de cargos de direção e assessoramento, recomenda-se a
adoção de medidas que viabilizem o acesso à formação, o estímulo à participação e o
efetivo aproveitamento dos talentos das servidoras do Tribunal;
O TRT22 editou o Ato GP n° 109/2019, instituindo o Programa de Participação
Feminina no âmbito deste Tribunal, que possui os seguintes objetivos: I. propor
políticas institucionais internas de valorização da mulher; II. prevenir ocorrências de
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assédio, violência ou discriminação da mulher no ambiente interno de trabalho; III.
incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em
bancas de concurso, cursos de capacitação e como expositoras em eventos
institucionais. Nesse sentido, o Tribunal institui a Comissão de Participação Feminina
para operacionalizar o referido programa, nos termos da Portaria GP nº 644/2019.
Esclarece, também, que o Ato GP nº 40/2019 instituiu a Política de Prevenção e
Combate ao Assédio Moral e Sexual, institucional e de natureza normativa, no âmbito
deste Regional. De forma concreta, apresentou os novos dados de distribuição de
cargos de direção e assessoramento: hoje, no Tribunal, há 154 mulheres x 134 homens
ocupando função entre CJ's e FC's. Recomendação atendida.
v) Considerando o atendimento apenas parcial à Resolução n.º 230/2016 do CNJ e à
Resolução n.º 218/2018 do CSJT em relação às instalações da Justiça do Trabalho no
interior do estado, recomenda-se o efetivo funcionamento da Comissão de
Acessibilidade, observada a programação e o acompanhamento da execução de
metas anuais, bem como a promoção de medidas de instrução e de conscientização
acerca do tema.
Ponderou o TRT22 que, em face da mudança de todas as unidades judiciais de 1º grau
da capital e de quase todas as unidades administrativas para o novo Edifício Sede, as
ações da Comissão de Acessibilidade se concentraram neste projeto que já atende, em
grande parte, as determinações constantes contidas na Resolução n.º 230/2016 do CNJ
e à Resolução n.º 218/2018 do CSJT. Em relação às Varas do Trabalho do Interior, o
TRT trabalhou o Projeto TRT sem Fronteiras catalogando as deficiências/carências
daquelas unidades que serão remetidas à Comissão para avaliação e elaboração de
cronograma de execução. Esclareceu, ainda, que Tribunal Regional do Trabalho da 22º
Região contratou colaboradora terceirizada que atenderá ao público também em
LIBRAS, caso seja necessário. Recomendação atendida.

12.3. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT22)
a) Considerando que a Resolução n.º 233/2016 do CNJ determina que o magistrado,
na designação de perito, observe critério equitativo para a nomeação dos
profissionais constantes na lista cadastrada junto ao Tribunal, recomenda-se dedicar
especial atenção, durante a atividade correicional, ao integral atendimento às
diretrizes fixadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ;
O TRT22 editou o Ato Conjunto GP/CR nº 03/2018, alterando a redação dos artigos 2º
e 8º do Ato Conjunto GP/CR nº 1/2016. Destaque-se, por oportuno, a orientação
expressa para que o magistrado observe critério equitativo de nomeação em se
tratando de profissionais da mesma especialidade e a possibilidade de adoção do
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sistema de rodízio, quando da escolha dos profissionais cadastrados. Recomendação
atendida.
b) Considerando o elevado número de inconsistências detectadas nos dados
estatísticos, recomenda-se que seja fiscalizada a correta observância ao lançamento
dos dados e ao fluxo de movimentos nos Sistemas Legado e PJe, especialmente no
que tange ao e-Gestão, à fase de execução, aos Precatórios e às RPVs, de modo que
os dados estatístico-processuais do movimento judiciário e da atuação jurisdicional
no âmbito da 22ª Região reflitam a realidade;
De acordo com o TRT, a secretaria desenvolveu formulários de consulta específicos
dentro da ferramenta Sicond (sistema satélite do PJe). São eles:
SGE.SECOR.META5.001 Na tarefa aguardando pgto rpv/precatório, sem expedição of.
precatório (data de hoje); SGE.SECOR.META5.002 Na tarefa aguardando pgto
rpv/precatório, sem extinção da execução (data de hoje); SGE.SECOR.META5.003
Execução - pendentes de extinção com ofício precatório expedido; SGE.SECOR - RPVs
do PJe. Apesar de os formulários em tela terem atualização diária e serem também
acessíveis por todas as Varas do Trabalho, mensalmente a Secretaria de Gestão
Estratégica emite alertas àquelas unidades. Além disso, por ocasião das correições
ordinárias, os dados gerados por esta ferramenta relativos às RPVs são discutidos.
Nada obstante as medidas adotadas, verificou-se que os problemas persistem.
Recomendação parcialmente atendida.
c) Considerando o elastecimento do prazo médio de tramitação processual no 1º
Grau de jurisdição, fato objeto de recomendação na Correição Ordinária anterior,
recomenda-se a ampliação dos esforços visando a efetiva implementação de
medidas tendentes à redução do tempo de tramitação processual nas Varas do
Trabalho da 22ª Região, mormente quanto aos períodos transcorridos entre o do
ajuizamento da ação até o encerramento da instrução;
Informou o Tribunal Regional que a Corregedoria Regional, em março de 2018, já havia
observado que em algumas Varas do Trabalho da 22ª Região existia incompatibilidade
dos prazos médios para realização das audiências em relação ao acervo processual, à
estrutura disponibilizada, à lotação de magistrados, à exigência de razoável duração do
processo e à redução da demanda decorrente da Reforma Trabalhista. Em face da
recomendação da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, considerando ainda os
indicadores de 30/06/2018, conforme o Informativo Justiça em Números da
Corregedoria Regional, de fato, constatou que os prazos em algumas unidades
jurisdicionais continuavam elastecidos, exigindo adequado e efetivo equacionamento.
Sendo assim, recomendou, mediante concessão de prazo para cumprimento, aos
Magistrados responsáveis pela gestão das unidades jurisdicionais, que redefinam o
modelo de organização das pautas de audiências, de modo a assegurar prazos médios
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compatíveis com o acervo processual, suscitando-se o esforço especial no período de
30/7/2018 a 30/10/2018, contemplando medidas como pautas duplas e/ou
simultâneas ou outras necessárias à redução do tempo de tramitação entre o
ajuizamento da ação e o encerramento da instrução. Destaca que, em algumas Varas
do Trabalho, já houve a observância da presente recomendação, conforme
constatação feita durante as correições regionais, realizadas após a Correição
Ordinária da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Recomendação atendida.
d) Considerando a inconsistência dos dados extraídos do Sistema e-Gestão relativos
à produtividade na fase de execução, recomenda-se que se envidem esforços no
sentido de conscientizar os magistrados e fiscalizar a necessária observância do
correto fluxo de encerramento das execuções no Sistema PJe, mediante a prolação
de sentença de extinção;
De acordo com o Tribunal, a observância à aludida determinação foi verificada pela
Corregedoria Regional em duas frentes. a) Os servidores passaram a acompanhar,
através do E-Gestão, a “Taxa de Produtividade da Execução” (quociente entre os itens
90093 e 90329), posto que foi justamente a queda acentuada deste indicador,
apontada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho – de 84,6% em 2016 para
48,9% em 2017– que revelou a dimensão do prejuízo estatístico causado pela ausência
de lançamentos de extinção da execução. Em tempo, para o ano de 2019, este mesmo
indicador atingiu 130% até a presente data – valor compatível com a realidade
processual atual, e superior até mesmo ao de 2016; b) Servidor de tecnologia da
informação também lotado nesta unidade desenvolveu consulta cruzando dados do
PJe e do E-Gestão visando identificar a ocorrência de potenciais processos em que o
lançamento da sentença de extinção de execução estava sendo esquecido.
Recomendação atendida.
e) Considerando a ausência de previsão de atividade correicional no âmbito do
CEJUSC de 1º Grau, bem como a necessidade de que o órgão receba o mesmo
tratamento dispensado aos demais órgãos judicantes de primeira instância do
Tribunal, recomenda-se realizar, a partir da sua efetiva instalação, Correição
Ordinária no âmbito da aludida unidade;
Afirma o Tribunal Regional que, em 2019, o CEJUSC passou a compor o calendário de
correições ordinárias, tendo sido correicionado, pela primeira vez, em 25 de novembro
daquele ano. Recomendação atendida.
f) Considerando que não há unidade específica responsável pela fiscalização das
rotinas adotadas pelas VTs para a expedição e processamento das RPVs, o que obsta
a padronização dos procedimentos, bem como o controle centralizado e permanente
das práticas adotadas pelas diversas unidades jurisdicionais, recomenda-se a adoção
de mecanismos de efetivo controle da expedição e cumprimento das RPVs;
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Informa o TRT22 que, a Corregedoria Regional, em face do elevado número de
inconsistências detectadas nos dados estatísticos, já havia editado o ATO CR nº 01, em
08 de janeiro de 2018, orientando a respeito dos procedimentos adequados de
registros de RPV no sistema PJe. Cumprindo a orientação da Corregedoria-Geral, a
Corregedoria Regional finalizou ferramenta que permite a consulta pública às
Requisições de Pequeno Valor - RPV, disponível no sítio eletrônico deste Tribunal por
meio do link: Consultas – Consulta de RPV, acessível diretamente pelo
endereço:http://www.trt22.jus.br/portal/consulta-rpv/. Assim, foi reiterada a
recomendação quanto à necessidade da observância dos lançamentos dos dados das
Requisições de Pequeno Valor - RPV, conforme o ATO CR nº 01/2018, de modo a
garantir a adequada extração dos dados estatísticos no e-Gestão. Destaque-se que,
também em cumprimento à Recomendação tratada neste item, essa observância
passou a integrar as Atas das correições ordinárias da 22ª Região que foram realizadas
após a Correição do E.TST. A despeito dos mecanismos adotados, verifica-se que as
inconsistências remanescem. Recomendação parcialmente atendida.

13. BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT22 e sítio eletrônico do TRT22)
13.1. ÂMBITO JUDICIAL
No âmbito judicial, o TRT22 destaca as seguintes boas práticas adotadas:
a) Projeto Balcão Virtual - Implementado em 23/08/2019, trata-se de uma ferramenta
de videoconferência que permite imediato contato com o setor de atendimento de
cada unidade judiciária, durante o horário de atendimento ao público, cuja finalidade é
abrir mais um canal de comunicação entre diretor de secretaria de Varas do Trabalho e
advogado/jurisdicionado via WhatsApp, ampliando o acesso à informação e reduzindo
os atendimentos presenciais e a excessiva interrupção dos trabalhos dos Diretores de
Secretaria, o que acarreta aumento da celeridade e qualidade dos serviços prestados;
b) Projeto Gestão Compartilhada - Realizado em 2019 e 2020, consiste na assessoria a
todas as Varas do Trabalho para nivelamento de servidores, correção de fluxo,
atualização de expedientes e melhoria da prestação jurisdicional. Atua nas frentes de
Secretaria e Liquidação, levando ao incremento do índice das Varas no IGEST, bem
como ao aprimoramento dos setores de contadoria;
c) Balcão Centralizado - Implementado em 2019, consiste no atendimento presencial
em todas as Varas da Capital, em um único local, após as 15 horas. A iniciativa visa à
otimização de procedimentos e à economia de energia; e
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d) Disk Acordo - Implementado em 2020, trata-se da disponibilização de um número
de contato específico para propositura de acordo, no âmbito de todo o Tribunal, com o
propósito de facilitar o acesso dos jurisdicionados que pretendem conciliar.

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO
No âmbito administrativo, o TRT22 destaca as seguintes boas práticas adotadas,
conforme a finalidade:
13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO
a) Realização de palestras presenciais e virtuais sobre a temática – Iniciativas
realizadas em 2019 e 2020, por intermédio da Secretaria de Governança e Estratégia,
com objetivo de promover a conscientização sobre o tema, ampliando o acesso a
informações relevantes sobre o trabalho seguro; e
b) Exposição de fotos e distribuição de cartilhas explicativas no Salão do Livro do
Piauí – Realizada em junho de 2020, consiste em outra iniciativa com o fim de divulgar
o Programa Trabalho Seguro.
13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
Sob o enfoque do combate ao trabalho infantil, o TRT22 relaciona as seguintes práticas
adotadas sob a responsabilidade da Secretaria de Governança e Estratégia:
a) 1º Manifesto do Trabalho Infantil – Realizado em outubro de 2019, trata-se de
evento para despertar sobre a importânca do tema;
b) Concurso de fotografias com a temática e Lançamento de um curta metragem com
a temática – Realizados em outubro de 2019, buscou despertar a sociedade para o
tema e envolver diversos olhares;
c) Realização de Webinar - Realizado em 2020, objetivou despertar a sociedade para o
tema e envolver diversos olhares; e
d) Lançamento de um livreto de Cordel com a temática - Realizado em novembro de
2020, com o intuito de apresentar, em linguagem atrativa, aspectos importantes do
tema.
13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA
O TRT22 informa a adoção das seguintes boas práticas em Gestão Administrativa,
realizadas em fevereiro de 2020 pela Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação - STIC:
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a) Criação da WIKI TRT22 - Plataforma de concentração de informações sobre os
setores – Trata-se de iniciativa para facilitar o acesso à informação, com a descrição
das principais atividades de cada setor; e
b) Criação do Sistema Integrado de Gestão - SIG – Iniciativa que busca facilitar o
acesso à informação e monitorar o desenvolvimento das metas em todos os setores.
13.2.4. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERAÇÃO DO TRIBUNAL COM A
SOCIEDADE
Sob tal aspecto, o TRT22 aponta as seguintes práticas:
a) Implantação de um outdoor na fachada do Tribunal para divulgação de
informações de relevância;
b) Implantação de TVs internas para divulgação de assuntos institucionais;
c) Criação de um grupo de Whatsapp “TRT Informa” para divulgação de assuntos
internos;
d) Reformulação de publicidade no site institucional; e
e) Fortalecimento das mídias sociais.
13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
O TRT 22 ressalta as seguintes boas práticas em administração sustentável e fomento à
assistência social que ainda estão em vigência:
a) Troca de fornecimento de água em vasilhames por filtros industriais – Realizada
em junho de 2020, o TRT22 informa que a iniciativa gera economia de recursos e
preservação do meio ambiente. Por ocasião da correição ordinária, o TRT22 esclareceu
que gastou aproximadamente R$17.000,00 (dezessete mil reais) por ano em 2018 e
2019 com a aquisição de quase 5 (cinco) mil vasilhames de água mineral por ano.
Assentou que, por meio do Proad nº 9473/2019 (Aquisição Ata de Registro de Preços),
o Tribunal adquiriu 16 (dezesseis) purificadores de água, com valor total foi
R$28.640,00 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais).
b) Doação de mobílias semi novas para instituições de caridade e Doação de
automóveis para instituições de caridade - Realizadas em 2019 e 2020, trata-se de
ação social de solidariedade que beneficia diversas instituições. Por ocasião da
correição ordinária, o TRT22 esclareceu que em 2016 foi publicado o Ato GP nº
35/2016, que definiu procedimentos específicos para doação de bens inservíveis. O
procedimento previsto no Ato consiste na criação da Comissão de Desfazimento de
Bens, incumbida, dentre outras atribuições, de elaborar a lista de bens inservíveis;
notificar as entidades contempladas para retirada do lote; sugerir, se for o caso, a
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descarga ou abandono do bem. A referida Comissão lançará edital visando à seleção
dos órgãos públicos ou entidades interessados, que deverão obrigatoriamente ter
endereço no Estado do Piauí. Após selecionadas, as entidades permanecem em estado
de espera ao longo de um ano e, caso haja algum bem a ser doado, a comissão realiza
o chamamento com prazo para a retirada do lote, obedecida a ordem de classificação.
Terão preferência as Instituições Filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo
Estado. Em 2018 foram realizadas 2 (duas) doações para entidades diversas; em 2019,
14 (quatorze) doações e em 2020, 16 (dezesseis).
c) Aulas Beneficentes para arrecadação de alimentos - Realizada em outubro de 2019,
a ação arrecadou 300 (trezentos) kg de alimentos para distribuição entre as vítimas da
enchente do Bairro Rodoviária.

13.3. TRANSPARÊNCIA
Acerca das iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT22 AFIRMA que cumpre
integralmente as medidas determinadas pelas Resoluções de nºs 83/2009, 102/2009 e
195/2014 do CNJ. Contudo, esclarece que a Resolução nº 215/2015 do CNJ e a Lei nº
12.527/2011 são cumpridas parcialmente e que envida esforços para cumpri-las na
integralidade.
Em consulta ao portal do TRT22 na internet verifica-se que são disponibilizadas
informações acerca de gestão orçamentária e financeira, inclusive no tocante a
licitações, compras, contratos, convênios, obras, diárias e passagens e outros gastos
mensais como folha de pagamento e pagamento a fornecedores, além de informações
de interesse público, tais como produtividade, prestação de contas, teletrabalho, frota
de veículos, desfazimento de bens, concursos.
Contudo, verifica-se que o TRT22 não divulga no Portal da Transparência todas as
informações relacionadas no artigo 6º, inc. VII, da Resolução CNJ nº 215/2015, a
exemplo da Tabela de Lotação de Pessoal (TLP) de todas as unidades administrativas e
judiciárias, com identificação nominal dos servidores, cargos efetivos, cargos em
comissão e funções de confiança ocupadas; estruturas remuneratórias e quadro com
discriminação de todas as rubricas utilizadas na folha de pagamento, com seu código,
denominação e fundamento legal; relação de membros e servidores que se encontram
afastados para exercício de funções em outros órgãos da Administração Pública;
respostas a perguntas mais frequentes da sociedade (FAQ).
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13.4. BOAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA E PELAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E
PLANEJAMENTO) DO TRIBUNAL
Segundo o Tribunal Regional da 22ª Região, no âmbito da Presidência e das Unidades
Administrativas, houve a implantação da Política de Contratações e da Política de
Impressões de Documentos. Informa também a existência de 3 (três) convênios com a
Universidade Federal do Piauí (para construção da Política de Integridade, para
gerenciamento de Riscos e para construção de Gestão por competência), atualmente
suspensos por conta da pandemia.
Por ocasião da correição ordinária, o TRT esclareceu que a Política de Impressões de
Documentos consiste em um projeto cujo objetivo é potencializar o uso consciente
dos equipamentos de impressão e digitalização na área judiciária e
administrativa, com os seguintes resultados: “a) Instituir uma Política de Impressão no
âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (TRT22); b) Fazer a
divulgação/publicidade da Política de Impressão nas mídias do TRT22; c) Promover e
incentivar o uso eficiente dos recursos de impressão de documentos no TRT22; d)
Conscientizar o público interno e externo acerca das medidas de proteção ao meio
ambiente instituído na política de impressão de documentos no TRT22; e) Instruir
usuários quanto à utilização consciente de equipamentos de impressão e
digitalização; f) Viabilizar os processos internos de auditoria visando o controle
dos recursos e serviços de impressão; g) Viabilizar o monitoramento mensal da
utilização dos recursos de impressão; e h) Monitoramento quantitativo/qualitativo”.
No que diz respeito à Política de Contratações, o TRT22 esclareceu que consiste no
planejamento e gestão das compras e contratações (de bens, serviços e obras) do
Tribunal, conforme orientação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, do Ministério da Economia e do TCU, no sentido de que o planejamento das
aquisições seja realizado por meio do Plano Anual de Contratações (PAC) e do
Cronograma das Licitações. Tem como principal finalidade prever e planejar todas as
compras e contratações para o orçamento do exercício seguinte, por meio do
levantamento das demandas de todas as unidades do Tribunal, bem como sua
validação, para fins de elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC) e do
Calendário de Licitações do exercício seguinte.
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Acerca dos convênios firmados com a Universidade, o Tribunal Regional esclareceu
que, em face do “expressivo déficit de pessoal no TRT22 e ausência de expertise para
desenvolvimento de ações desta natureza, bem como de profissionais especializados
nas áreas requeridas, tornou-se fundamental realizar convênio com instituição
renomada e profissionais altamente qualificados e experientes para desenvolver os
objetos dessas demandas e proporcionar esta expertise ao TRT22, cujos resultados
esperados são:”
a) Convênio para construção da Política de Integridade: criação do programa de
integridade, com estabelecimento de instância formalmente responsável pela
gestão do programa. Realizar levantamento da situação das instâncias de
integridade (ouvidoria, corregedoria, comitê de ética, controle interno), criar
medidas para criação e fortalecimento das estruturas necessárias à execução do
programa, identificar e priorizar riscos de integridade, estabelecer estratégia de
comunicação do programa de integridade ao público interno e externo
(responsáveis, periodicidade, e formas de divulgação), sugerir plano de
capacitação para fomentar a integridade da organização e mecanismos de
monitoramento do programa;
b) Convênio para gerenciamento de risco: planejamento e organização de ações
de capacitação, workshops e eventos para a elaboração e implementação da política
de gestão de risco no âmbito do TRT22, bem como o plano de tratamento para
os riscos identificados, observando o Ato GP Nº 105/2017; e
c) Convênio para reformulação/atualização da gestão
de
pessoas
por
competências: deverá ser realizado conforme Resolução CSJT Nº 92/2012 (e suas
alterações) que dispõe sobre as diretrizes básicas para a implantação do modelo
de Gestão de Pessoas por Competências no âmbito da Justiça do Trabalho de
primeiro e segundo graus.

14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fonte: TRT22 é sítio eletrônico do
TRT22)
14.1. INCLUSÃO SOCIAL
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O Tribunal Regional da 22ª Região afirma possuir projeto de inclusão social e noticia
que implantou em novembro de 2019 um projeto para ensinar técnicas de artesanato
com materiais recicláveis para mulheres da periferia, com o intuito de oportunizar a
obtenção de renda própria com baixo custo. Nessa iniciativa, nove mulheres
participaram da oficina.

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS
O TRT22 salienta que, enquanto tomador de serviços, em favor dos servidores e
demais prestadores de serviços, realizou políticas afirmativas.
14.2.1. NO COMBATE ÀS DIVERSAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO
SOBRETUDO NO TOCANTE À IGUALDADE DE GÊNEROS
No âmbito do TRT22, foram realizadas medidas para combate à discriminação no
trabalho, inclusive no que tange à igualdade de gênero referida na Resolução nº
255/2018 do CNJ. Citem-se:
a) instituição da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no âmbito
do
Tribunal
Regional
do
Trabalho
da
22ª
Região
(http://www.trt22.jus.br/arquivos_portal/downloads/40-2019-221149.pdf);
b) disponibilização de cartilha de prevenção ao assédio moral, produzida pelo TST, na
página do Tribunal Regional (http://www.trt22.jus.br/portal/institucional/politica-decombate-ao-assedio-moral/cartilha-de-prevencao-ao-assedio-moral/); e
c) instituição do Programa de Participação Feminina, cujos objetivos são: propor
políticas institucionais internas de valorização da mulher; prevenir ocorrências de
assédio, violência ou discriminação da mulher no ambiente interno de trabalho; e
incentivar a participação de mulheres nos cargos de chefia e assessoramento, em
bancas de concurso, cursos de capacitação e como expositoras em eventos
institucionais.
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
No tocante ao percentual e quantitativo de pessoal em relação ao gênero, o TRT22
prestou as seguintes informações:
a) quanto aos magistrados e servidores:
MULHERES
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DESEMBARGA
DORES

JUÍZES
TITULARES

JUÍZES
SUBSTITUTOS

SERVIDORES

Quantidade

2

6

8

Percentual

25%

75%

100%

Quantidade

5

9

14

Percentual

35,7%

64,3%

100%

Quantidade

10

4

14

Percentual

71,4%

28,6%

100%

Quantidade

210

221

431

Percentual

48,7%

51,3%

100%

Extrai-se que, do total de magistrados e servidores lotados no TRT22, 48,6% são
mulheres e 51,4% são homens.
b) quanto aos cargos comissionados:
MULHERES
CJ-04

CJ-03

HOMENS

TOTAL

Quantidade

0

3

3

Percentual

0%

100%

100%

Quantidade

12

16

28

Percentual

42,9%

57,1%

100%
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CJ-02

CJ-01

Quantidade

4

3

7

Percentual

57,1%

42,9%

100%

Quantidade

1

0

1

Percentual

100%

0%

100%

Extrai-se que, do total de cargos em comissão existentes no Tribunal, 43,5% têm
ocupação feminina.
c) quanto às funções comissionadas:
MULHERES
FC-05

FC-04

FC-03

FC-02

HOMENS

TOTAL

Quantidade

7

9

16

Percentual

43,8%

56,2%

100%

Quantidade

48

51

99

Percentual

48,5%

51,5%

100%

Quantidade

22

10

32

Percentual

68,8%

31,3%

100%

Quantidade

30

22

52

Percentual

57,7%

42,3%

100%
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FC-01

Quantidade

30

20

50

Percentual

60%

40%

100%

Extrai-se que, do total das funções comissionadas existentes no Tribunal, 55% têm
ocupação feminina.
Portanto, diante de um quadro de pessoal com 48,6% de mulheres, observou-se que
53,5% do total de cargos em comissão e de funções comissionadas tem ocupação
feminina.

14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM
O TRT22 afirma não possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional.
Não obstante, conforme as respostas ao questionário da CGJT, observa-se que o
Tribunal conta com mais de 50 (cinquenta) estagiários, a despeito de não contar com
menor aprendiz no seu quadro de pessoal.

14.4. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
Acerca da estrutura para acessibilidade já instalada nas edificações que compõem o
TRT22, as informações prestadas constam do quadro abaixo:
IMÓVEL

VAGAS DE
ESTACIONA
MENTO

VIAS E
RAMPAS

ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL
SINALIZAÇÃO
DE
DIRECIONAL SONORA,
SANITÁRIOS E DE ALERTA VISUAL E
TÁTIL

PROJETO EM
ANDAMENTO

ED. SEDE

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Aguarda
orçamento

ARQUIVO
GERAL/ALMO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Aguarda
orçamento

XARIFADO
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VT DE
PARNAÍBA

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O terreno não
possibilita
reserva de
vagas

VT DE SÃO
RAIMUNDO
NONATO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

O terreno não
possibilita
reserva de
vagas

VT DE PICOS

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

POSTO
AVANÇADO DE
CORRENTE

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT DE PIRIPIRI

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT DE
FLORIANO

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT DE OEIRAS

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT DE BOM
JESUS

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT DE VALENÇA

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT DE URUÇUÍ

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO
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14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO
O TRT22 informa que o Portal do Tribunal é compatível com o VLibras, ferramenta que
permite a tradução de conteúdos digitais para a Linguagem Brasileira de Sinais LIBRAS, bem como permite alterações de tamanho de fonte e contraste para facilitar a
leitura de textos por pessoas com dificuldades visuais.

14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE
No tocante às ações educativas sobre acessibilidade, o Tribunal Regional informa a
realização do evento “III CESTA JURÍDICA: INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO
MERCADO DE TRABALHO”, com capacitação de 377 participantes, realizado em
31/05/2019.

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS
(LIBRAS)
O TRT22 informa que, desde 2018, realizou 3 (três) cursos de Libras, que
proporcionaram a habilitação de 21 (vinte e um) servidores e 3 (três) prestadores de
serviços, lotados em diversas áreas do Tribunal, inclusive Varas do Trabalho. Assevera
que há previsão de curso de reciclagem.

14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região informa que conta com a Comissão
Permanente de Acessibilidade (CPAI), nos termos da Resolução 230 do CNJ. Ressalta,
contudo, que não foram fixadas metas anuais para concretização da acessibilidade.

14.9. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - PPA
O TRT22 informa que, em atendimento à Resolução n.º 132/2013 do CSJT, foi
implantado, no ano de 2014, o Programa Aposentadoria Saudável, com o objetivo de
proporcionar aos magistrados e servidores, em especial, àqueles que recebem abono
de permanência e estão a cinco anos da aposentadoria voluntária ou compulsória,
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informações e orientações que contribuam com o processo de reflexão sobre a
aposentadoria.
Foram realizados, nos anos de 2018 e 2019, os seguintes eventos:
- APOSENTADORIA: ENAMORAR-SE DE SEUS SONHOS. CURSO "APOSENTADORIA
SAUDÁVEL". CARGA HORÁRIA: 04 H/A;
- WORKSHOP APOSENTADORIA: UM “NOVO” DESAFIO. CARGA HORÁRIA: 04 H/A;
- PALESTRA NOVO REGIME PREVIDENCIÁRIO “MIGRAR OU NÃO: EIS A QUESTÃO”.
CARGA HORÁRIA: 02 H/A; e
- CURSO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NO SERVIÇO PÚBLICO – A NOVA
PREVIDÊNCIA. CARGA HORÁRIA: 16 H/A.

15. QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT22)
15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT22)
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região é composto por oito Desembargadores.
Os integrantes do Tribunal são: Liana Ferraz de Carvalho (Desembargadora Presidente.
Integra a 1ª Turma); Francisco Meton Marques de Lima (Desembargador VicePresidente e Corregedor Regional. Integra a 2ª Turma); Wellington Jim Boavista (em
exercício desde 20/12/1992. Integra a 1ª Turma); Liana Chaib (em exercício desde
13/06/2001. Integra a 2ª Turma); Arnaldo Boson Paes (em exercício desde 14/09/2001.
Integra a 1ª Turma); Manoel Edilson Cardoso (em exercício desde 07/06/2002. Integra
a 2ª Turma); Giorgi Alan Machado Araújo (em exercício desde 09/05/2016. Integra a 2ª
Turma); e Marco Aurélio Lustosa Caminha (em exercício desde 21/01/2020. Integra a
2ª Turma).

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte:
TRT22 e Relatório de Estatística)
Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região,
encontram-se lotados nos gabinetes dos Desembargadores 73 servidores, sendo 63 do
Quadro Permanente, 2 ocupantes exclusivamente de cago em comissão, 3 removidos e
5 requisitados. Há, ainda, 5 estagiários e não há terceirizados.
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15.2.2. CARGOS
E
FUNÇÕES
COMISSIONADAS
NOS
DESEMBARGADORES (fonte: TRT22 e Relatório de Estatística)

GABINETES

DE

O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região informou que há 6 cargos em comissão
distribuídos entre os gabinetes de Desembargadores (excluídos os Gabinetes da
Presidência e Vice-Presidência). Verifica-se que cada gabinete possui em sua estrutura
1 (um) cargo em comissão.
No tocante às funções comissionadas, o TRT22 informou a existência de um total de 63
funções comissionadas distribuídas entre os gabinetes de Desembargadores.
15.2.3. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES
(fonte: TRT22)
De acordo com as informações prestadas pelos Gabinetes dos Desembargadores do
TRT22, verificou-se que todos 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: TRT22)
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região suspendeu, provisoriamente, a
prestação de serviço na modalidade teletrabalho por meio do Ato GP nº 104/2020,
referendado pela Resolução Administrativa nº 41/2020.
Assim sendo, apurou-se que, no momento, nenhum gabinete de Desembargador conta
com servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227/CNJ).
15.2.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT22)
De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT22, verifica-se que, em linhas gerais, cumprem o expediente das 7h às 17h e
realizam o atendimento externo das 7h às 15h, podendo se estender em alguns casos.

15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT22)
Os gabinetes de Desembargadores do TRT22 informaram que adotam o Sistema
Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema de processamento de informações e
prática de atos processuais.
Com base nas 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.
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Ademais, a maioria dos gabinetes reconhece que o Sistema PJe possibilita a emissão de
diversos relatórios gerenciais, contudo, apurou-se que os gabinetes dos
Desembargadores Arnaldo Boson Paes e Marco Aurélio Lustosa Caminha desconhecem
essa possibilidade. Verificou-se ainda que o gabinete da Desembargadora Liana Ferraz
de Carvalho adota controles gerenciais extra sistema, a exemplo da utilização de
planilhas, face às inconsistências de tais relatórios gerenciais.
As maiores dificuldades enfrentadas em relação ao sistema dizem respeito às fases de
atualização, momentos em que surgem muitas incongruências. No entanto, os
gabinetes informaram que tais problemas são rapidamente sanados.

15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT22)
15.4.1. METODOLOGIA DE TRABALHO NOS GABINETES
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT22 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada Gabinete
de Desembargador daquela Corte.
Apurou-se, por exemplo, que no Gabinete da Desembargadora Liana Ferraz de
Carvalho há duas equipes: uma formada por 2 servidores que fazem a triagem, a
distribuição dos processos e a publicação de acórdãos, além de outras atividades
administrativas, e outra, com 6 servidores, que fazem as minutas de votos e de
despachos. O assessor da Desembargadora coordena essas equipes e também elabora
as minutas de votos e de despachos em processos originários. Os processos são triados
logo após a sua distribuição, por servidores designados para tal finalidade, que fazem
as devidas retificações de autuação no sistema PJe, observam a antiguidade e as
prioridades. A triagem também pode implicar em um despacho do desembargador
para sanar eventuais problemas, como, por exemplo, nos casos de defeitos de
representação. Após, os processos são distribuídos equitativamente entre os
servidores da equipe de assessoria, observando, preferencialmente, a separação por
matérias.
No Gabinete do Desembargador Arnaldo Boson Paes, os processos de competência
recursal são distribuídos proporcionalmente aos assistentes, à exceção dos que estão
em teletrabalho, que recebem um percentual maior. Os processos de competência
originária são todos distribuídos ao assessor. A triagem é feita pelo objeto da ação,
além de ser observado rodízio quando se trata de matéria complexa que requer estudo
mais aprofundado. Os agravos de petição são distribuídos ao mesmo assistente que
minutou o voto na fase de conhecimento. O Assessor coordena todas as atividades do
gabinete e recebe os processos de competência originária. Sete servidores fazem
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análise de recursos e minuta de voto e um servidor é responsável pelo controle de
processos e prazos.
A sistemática de atuação no gabinete do Desembargador Francisco Meton Marques de
Lima é a seguinte: Quando o processo chega ao gabinete é feita uma análise prévia
antes de ele ser enviado a um dos assessores/assistentes para análise do recurso.
Todos os servidores responsáveis por minutar voto (07 incluindo o assessor) ou
decisão recebem os processos em grau recursal de forma aleatória e igualitária em
relação ao tipo de processo e pelo rito ordinário ou sumaríssimo. Os processos de
competência originária são distribuídos a dois assessores específicos de forma também
aleatória e igualitária em relação ao tipo de processo. Todos os processos são
coordenados e submetidos à apreciação do Desembargador.
Já no Gabinete do Desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha, a triagem é feita
observando-se a classe processual, a nominação das partes, se sua representação está
regular, as decisões de admissibilidade e averiguando-se a necessidade de alguma
diligência ou redistribuição motivada por impedimento do Desembargador ou por
prevenção de outro Magistrado. A distribuição é realizada entre os servidores,
conforme a classe processual e as partes demandantes, não se fazendo diferenciação
quanto à matéria. As ações originárias são direcionadas à Assessora do
Desembargador. Os servidores estão organizados em dois grupos: um que trabalha na
elaboração de minutas de voto dos processos (6 pessoas) e outro que faz a triagem e
distribuição dos processos (2 pessoas).
No Gabinete do Desembargador Wellington Jim Boavista, o critério de triagem é,
preferencialmente, a ordem cronológica de distribuição, observado aqueles feitos que
por sua natureza jurídica atendem ao critério preferencial. A distribuição interna é
igualitária e equitativa entre os servidores, atentando-se para a variável da função
comissionada exercida pelo respectivo colaborador. Para os servidores em
teletrabalho, a distribuição de processos é superior em 15%. No Gabinete há 9 (nove)
servidores, sendo que 7 (sete) são responsáveis pelas minutas de voto, decisões e
despachos. As demais atividades burocráticas e de movimentação de processos são
feitas por 2 (dois) servidores e o assessor.
A sistemática de atuação no Gabinete da Desembargadora Liana Chaib é a seguinte: é
realizada uma triagem observando-se a classe processual e a nominação das partes, de
forma a manter um equilíbrio qualitativo entre os servidores que elaboram as minutas
de voto. A distribuição é feita equitativamente entre os servidores, por ordem
cronológica de entrada do processo. Os servidores em regime de teletrabalho recebem
15% a mais de processos. Em situação normal, o gabinete está organizado da seguinte
forma: cinco servidores, incluindo os teletrabalhadores, atuam na confecção de
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minutas de voto dos processos; e uma segunda parte, composta por duas servidoras,
atuam na triagem e distribuição dos processos.
15.4.2. ANÁLISE DE LIMINARES
No âmbito dos gabinetes de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da
22ª Região, o tempo médio para análise de liminares variou de 1 a 21 dias. O gabinete
do Desembargador Manoel Edilson Cardoso informou despender cerca de 21 dias, o
gabinete da Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, 13 dias, e o gabinete do
Desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha informou que o prazo médio é de 9
dias.
Conforme informações fornecidas pelo TRT22, 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.
15.4.3. 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 e a
periodicidade do acompanhamento varia de diária a mensal.
Apurou-se, contudo, que, em linhas gerais, os gabinetes de Desembargadores não
estipulam metas individualizadas para seus servidores, realizando apenas o controle de
prazos processuais.
Foram solicitados aos gabinetes, por amostragem, 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 no mês. Os outros dois, em que pese
terem relatado os procedimentos de controle utilizados, não possuem as informações
documentadas.
15.4.4. CONTROLE DO ACERVO
Conforme informa o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, apenas o gabinete
do Desembargador Wellington Jim Boavista realiza o controle mensal do acervo
(processos distribuídos em comparação com processos julgados e baixados). Os
demais gabinetes realizam o controle somente dos processos conclusos.
15.4.5. CONTROLE DE PROCESSOS QUE TRAMITAM FORA DO GABINETE
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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),
constatou-se que este se dá, como regra, por meio do PJe. Apurou-se que alguns
gabinetes ainda realizam um controle complementar por meio de planilhas elaboradas
internamente.
15.4.6. PROCESSOS COM CARGA
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).
15.4.7. 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 22ª Região encontra-se em
conformidade com o estabelecido na Resolução do CNJ. Ademais, verificou-se que o
TRT22 realiza o controle dos processos sob vista regimental.
15.4.8. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RELATÓRIOS GERENCIAIS
As informações fornecidas neste subitem foram examinadas em conjunto com o item
15.3 SISTEMAS ELETRÔNICOS.
15.4.9. ATENDIMENTO DE ADVOGADOS
No TRT22, o atendimento de advogados é realizado pelos próprios Desembargadores e
pelos assessores e assistentes, sem prejuízo do atendimento do magistrado, a critério
do advogado.
15.4.10. INCLUSÃO EM PAUTA
Conforme se depreende das respostas ao questionário enviado pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, os processos dos gabinetes de Desembargadores são
incluídos em pauta pelas Secretarias de Turma e do Tribunal Pleno, após aprovação da
minuta de voto pelo Desembargador e correspondente armazenamento no PJe. Além
disso, quando da inclusão do feito em pauta, os gabinetes disponibilizam previamente
os votos elaborados aos demais integrantes do órgão julgador.
Os gabinetes informaram ainda que é possível a inclusão de processo na pauta de
julgamento sem o voto, uma vez que o sistema não impede tal ação. Contudo, apenas
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os gabinetes dos Desembargadores Francisco Meton Marques de Lima e Liana Ferraz
de Carvalho informaram que realizam tal procedimento de forma excepcional.
15.4.11. PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS
De modo geral, as publicações dos acórdãos são de competência das Secretarias das
Turmas ou do Tribunal Pleno, que o fazem por meio do Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho (DEJT – PJe), ou, quando necessário, via correio ou oficial de justiça. Por seu
turno, no que concerne aos despachos e decisões monocráticas, a incumbência é do
respectivo gabinete, sendo noticiado que a atual versão do sistema PJe permite a
publicação automática dos aludidos atos, uma vez assinados pelo Desembargador
responsável.
Apurou-se, ainda, que todos os gabinetes de Desembargadores realizam o controle dos
processos com atos pendentes de publicação.
15.4.12. AÇÕES CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ORIGINÁRIAS. TRAMITAÇÃO
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, os gabinetes de Desembargadores informaram que as ações civis públicas e
as ações originárias seguem os procedimentos estabelecidos em Lei, observados os
critérios de preferência legal.
Ademais, apurou-se que, embora possível a inclusão de alerta no sistema PJe para tais
ações, esse recurso somente é utilizado pela metade dos gabinetes dos
Desembargadores. Por fim, verificou-se que apenas os gabinetes dos
Desembargadores Wellington Jim Boavista, Manoel Edilson Cardoso e Marco Aurélio
Lustosa Caminha realizam o controle do quantitativo de julgamento dessas ações.
15.4.13. 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 22ª Região informou o quantitativo de recursos/ações nos últimos 12
meses, a saber:
Quantitativo de recursos/ações
nos últimos 12 meses

Desembargador
Suspeição

Impedimento

Incompetência

1

7

0

Liana Chaib
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Wellington Jim Boavista

24

3

0

Francisco Meton Marques de Lima

1

7

0

Arnaldo Boson Paes

0

0

0

Manoel Edilson Cardoso

0

31

0

Giorgi Alan Machado Araújo

1

32

0

Liana Ferraz de Carvalho

9

18

0

Marco Aurélio Lustosa Caminha

3

83

0

15.4.14. PROCESSO/RECURSO
JULGADO.
VOTO/LAVRATURA DE ACÓRDÃO

AGUARDA

ELABORAÇÃO

DE

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT22 informou, considerando o período da apuração dos dados (situação
em 31/10/2020), que todos os gabinetes de Desembargadores possuíam processos ou
recursos julgados aguardando a elaboração do voto, voto-vogal, voto-vista ou a
lavratura de acórdão. Contudo, apurou-se que o tempo médio não era superior a 14
dias.

15.5. SITUAÇÃO DO ACERVO (fonte: TRT22)
No que diz respeito à situação do acervo nos Gabinetes dos Desembargadores, os
dados fornecidos foram utilizados para subsidiar as análises do item 15.5
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 22ª Região, os três
gabinetes de Desembargadores que apresentaram os menores índices de taxa de
congestionamento, em 2020, são: Gabinete da Desembargadora Liana Ferraz de
Carvalho (43,1%); Gabinete do Desembargador Arnaldo Boson Paes (50,7%) e Gabinete
do Desembargador Francisco Meton Marques De Lima (56%). Enquanto os três
Desembargadores com maiores índices de taxa de congestionamento no TRT22 são:
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Gabinete do Desembargador Marco Aurélio Lustosa Caminha (60,6%); Gabinete do
Desembargador Wellington Jim Boavista (61%) e Gabinete da Desembargadora Liana
Chaib (73,9%).

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT22)
No tocante aos plantões judiciários no segundo grau de jurisdição, o TRT22 informou
os Desembargadores daquela Corte designados para plantões judiciários nos anos de
2018, 2019 e 2020, o total de plantões que participaram, como também o quantitativo
de medidas liminares deferidas durante os plantões, a saber:
PLANTÕES

2018
Desembargador

2019

2020

Total de
plantões

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Total de
plantões

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Total de
plantões

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Liana Chaib

0

0

Todos os
plantões
do TRT22

3

Todos os
plantões
do TRT22

9

Wellington Jim
Boavista

0

0

0

0

0

0

Francisco Meton
Marques de Lima

0

0

0

0

0

0

Arnaldo Boson
Paes

0

0

0

0

0

0

Manoel Edilson
Cardoso

0

0

0

0

0

0
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Todos os
plantões do
TRT22

3

0

0

0

0

Liana Ferraz de
Carvalho

0

0

0

0

0

0

Marco Aurélio
Lustosa Caminha

0

0

0

0

0

0

Giorgi Alan
Machado Araújo

Cabe ressaltar que o Gabinete da Desembargadora Liana Chaib retificou as
informações anteriormente encaminhadas relativas aos quantitativos de liminares
deferidas nos anos de 2019 e 2020 e o Gabinete do Desembargador Wellington Jim
Boavista retificou as informações relativas ao ano de 2019.
Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é similar
nos gabinetes de Desembargadores do TRT22. Em linhas gerais, a assessoria do
Desembargador plantonista prepara minuta da decisão e a submete ao magistrado
que, após análise e 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: TRT22)
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 TRT22, verificou-se que todos analisam e corrigem
eventuais inconsistências dos dados do cadastro de classes processuais e assuntos,
exceto o gabinete do Desembargador Arnaldo Boson Paes.
Apurou-se também que, à exceção do gabinete do Desembargador Arnaldo Boson
Paes, todos utilizam as informações relativas às classes processuais e assuntos para
fins de gestão e organização da unidade.
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16. QUESTIONÁRIO
(fonte: TRT22)

ÁREA

ADMINISTRATIVA/CONTRATOS

16.1. PESSOAL
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região forneceu todas as
relações e os resumos solicitados neste item, bem como as cópias das legislações.
Essas informações e dados subsidiaram as análises realizadas por esta CorregedoriaGeral e constam dos autos do processo PJeCor 42-33.2020.2.00.0500.
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 TRT22 conta
com 4 (quatro) policiais militares requisitados do Estado do Piauí, sendo 3 (três)
lotados na Secretaria-Geral da Presidência e 1 (um) na Vara do Trabalho de Floriano.
16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
No Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região há, atualmente, 10 (dez) empresas
que prestam serviços terceirizados e um total de 111 (cento e onze) funcionários,
sendo: 2 psicólogos, 1 assistente social, 1 educador físico, 1 fisioterapeuta, 1
enfermeira, 1 técnico de enfermagem, 2 auxiliares de saúde bucal, 2 auxiliares
administrativos, 10 técnicos de suporte de TI, 18 recepcionistas, 19 vigilantes, 33
serventes, 1 encarregada de serventes, 4 copeiras, 2 garçons, 1 oficial de manutenção,
1 mestre em manutenção, 1 auxiliar de manutenção, 1 bombeiro hidráulico, 1 técnico
em refrigeração, 2 eletricistas, 1 eletrotécnico, 1 técnico em áudio e vídeo, 2
estivadores, 1 lavador de carro, 1 jardineiro.
16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região informa que o magistrado Fausto
Lustosa Neto recebeu indenização de férias nos dois últimos anos, por ocasião de sua
aposentadoria, no valor de R$ 171.637,13 (233 dias de férias indenizados).
16.1.4. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 2º GRAU
No âmbito do TRT22, a Presidência do Tribunal promove o controle das férias vencidas
dos magistrados de 2º grau.
O TRT22 informou que os seguintes magistrados de segundo grau encontram-se com
férias vencidas:
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Nome

Quantidade de dias
vencidos

ARNALDO BOSON PAES

180

FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA

3

MANOEL EDILSON CARDOSO

183

WELLINGTON JIM BOAVISTA

3

LIANA CHAIB

180

16.2. CONTRATOS
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região encaminhou a relação dos
contratos firmados nos anos de 2018, 2019 e 2020.
No tocante à fiscalização dos contratos celebrados com empresas prestadoras de
serviços, o Tribunal Regional informa que é designada uma comissão, por meio de
portaria da Diretoria-Geral, composta pelos seguintes membros: gestor do contrato,
fiscal técnico, fiscal administrativo, bem como seus respectivos substitutos.
O fiscal técnico é o responsável pelo acompanhamento da execução contratual,
verificando se as obrigações contratuais estão sendo atendidas, se o serviço está sendo
executado de forma satisfatória e se os resultados estão sendo atingidos.
O fiscal administrativo é o responsável pela parte da documentação da execução
contratual, além de verificar, mensalmente, o cumprimento por parte da contratada
dos recolhimentos dos impostos e contribuições, bem como o pagamento dos salários
e outros benefícios.
Já o gestor do contrato é o responsável pelo recebimento definitivo dos serviços
prestados, após a análise de toda a documentação apresentada pelos fiscais técnico e
administrativo.
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O TRT22 ressaltou que a comissão observa, ainda, as regras de fiscalização definidas na
IN MPOG Nº 05 de 26 de maio de 2017.
Com base nas informações fornecidas, constata-se que os contratos com maiores
valores têm como objeto: contratação da execução da sétima etapa das obras de
construção do prédio da sede do TRT22; prestação de serviços de assistência médicohospitalar de diagnóstico e terapia em âmbito nacional; prestação de serviço e
produtos pela Empresa Brasileira de Correios E Telégrafos – ECT; fornecimento de
energia elétrica e demanda de potência pela ELETROBRÁS; aquisição de equipamentos
de informática, servidores de lâminas (blades) e contratação de serviços de
terceirização (limpeza e conservação). Verifica-se que as contratações foram realizadas
por meio de processo licitatório, nas modalidades: Pregão Eletrônico, Inexigibilidade e
por Dispensa de Licitação.
Por fim, cabe destacar que a Lei nº 8.666/1993 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, sucedido pelo decreto 10.024/2019, que
passou a viger em 28/10/2019. 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
No tocante aos convênios e aos acordos de cooperação firmados com instituições
bancárias, o TRT 22 informou apenas três entidades, quais sejam, o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco.
16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região informou que possui um contrato de
locação de imóveis com a empresa Santana Advocacia e Consultoria, para fins de
instalação do Posto Avançado de Uruçuí-PI.
16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL
Com base nas informações encaminhadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª
Região, verifica-se que o Tribunal possui 5 (cinco) termos de cessão de uso de espaço
físico: (a) Banco do Brasil; (b) Associação dos Magistrados do Trabalho da 22ª Região AMATRA XXII; (c) Banco Bradesco; (d) Restaurante e Lanchonete Mercearia dos Doces;
(e) Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí.
16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL
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Por fim, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região não 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 22ª Região forneceu os
relatórios solicitados. Essas informações e dados constam dos autos do processo
PJeCor 42-33.2020.2.00.0500.
Ademais, o TRT22 informa que realizou diligências junto aos bancos oficiais no período
do recesso do final do ano para obter dados relativos às contas bancárias para
depósitos judiciais. De acordo com o tribunal, a Caixa Econômica encaminhou planilha
com todas as contas, mas não especificou a situação de cada uma delas (ativa ou
inativa), e o Banco do Brasil ainda não havia respondido.

16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS
E RENDA
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região informou que, em atendimento à
Instrução Normativa TCU N° 67, de 6 de julho de 2011, e, atualmente, à Instrução
Normativa TCU Nº 87, de 12 de agosto de 2020, todos os magistrados, servidores e
pensionistas autorizaram o acesso aos dados de Bens e Rendas das suas Declarações
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física apresentadas à Receita Federal do
Brasil. Assim, não há mais a obrigação de entrega anual de cópia da aludida
declaração.

16.5. INFORMAÇÕES
EXTERNAS

REFERENTES
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O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª 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 42-33.2020.2.00.0500.

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 22ª Região forneceu as
informações solicitadas, as quais subsidiaram as análises realizadas nesta Correição.
Essas informações e dados constam dos autos do processo PJeCor 4233.2020.2.00.0500.

II - CONCLUSÕES
1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
1.1. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL. CRITÉRIOS. RESOLUÇÕES CNJ NºS 17/2006
E Nº 72/2009
No tocante à convocação de juízes titulares para substituição no Tribunal, pontua o
Ministro Corregedor-Geral que os procedimentos adotados pelo TRT22 revelam-se em
consonância com as Resoluções CNJ n. 17/2006 e CNJ n. 72/2009, que definem os
critérios para a escolha de magistrados para substituição nos Tribunais.

1.2. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO
CSJT Nº 225/2018
No âmbito do TRT22, o plantão judiciário em primeiro e segundo graus encontra-se
regulamentado pelo Ato GP 06/2008, com as alterações introduzidas pelo Ato GP
79/2018. Restringe-se, porém, aos dias em que não há expediente forense (finais de
semana, feriados e recesso forense), das 8 às 18 horas.
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No primeiro grau, o plantão recai sobre magistrado lotado em uma das Varas do
Trabalho de Teresina, que é designado pela Presidência do Tribunal em regime de
rodízio. No segundo grau, o presidente do Tribunal é o plantonista.
Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, o regime de plantão judiciário do TRT22
fere o art. 2º da Resolução CNJ n. 71/2009, na medida em que não prevê a realização
de plantões nos dias úteis, antes ou após o horário do expediente normal.
Além disso, entende que o critério adotado pelo Tribunal Regional para elaborar as
escalas de plantão, constituído pela livre escolha do magistrado plantonista de
primeiro grau pela Presidência do TRT, não é o mais adequado, uma vez que a
designação não se norteia pelo princípio da impessoalidade. Na avaliação do Ministro
Corregedor-Geral, o livre sorteio do magistrado plantonista é o melhor critério.
Desse modo, considera imperativo que a Presidência do Tribunal Regional reveja o Ato
GP 06/2008, para prever a realização dos plantões judiciários inclusive nos dias úteis,
antes ou após o expediente normal, bem como para eleger o livre sorteio como
critério de elaboração das escalas de plantão de primeiro grau de jurisdição.

1.3. QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS, ESTAGIÁRIOS, MENORES
APRENDIZES E EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS
Nesse ponto, foram constatadas discrepâncias entre as informações prestadas pelo
TRT22 e as obtidas por meio do Sistema e-Gestão, sobretudo, no tocante aos dados
referentes à renovação de requisições de servidores.
De acordo com o Tribunal Regional, as falhas decorreram de problemas na
alimentação dos dados, porém, já teriam sido corrigidas e o Sistema e-Gestão
atualizado.
Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, erros dessa natureza comprometem a
credibilidade dos relatórios gerenciais. Por isso, espera que os setores administrativos
do Tribunal redobrem a atenção na alimentação dos dados, principalmente daqueles
que impactam diretamente no Sistema e-Gestão.
Registra, de outra parte, que o TRT22 dispõe de 50 (cinquenta) servidores não
pertencentes às carreiras judiciárias federais, montante correspondente a 11,8% da
força de trabalho do Tribunal, composta por 422 servidores.
Nesse aspecto, o Ministro Corregedor-Geral destaca que, apesar da ligeira superação
do limite máximo previsto no caput do art. 3º da Resolução CSJT nº 63/2010, de 10%
da força de trabalho do Tribunal, a diferença é módica, não comprometendo a diretriz
estabelecida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
216

216

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

Tribunal Superior do Trabalho

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

1.4. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO
(APOIO ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010
Na área fim (apoio judiciário) estão lotados 288 servidores, ou seja, 68,2% da força de
trabalho do Tribunal e, na área meio (apoio administrativo), 134 servidores, que
correspondem a 31,8% da força de trabalho, perfazendo 422 servidores em atividade
no Tribunal.
Registra o Ministro Corregedor-Geral que o quantitativo de servidores lotados na área
meio extrapolou o limite máximo de 30% do total de servidores em efetividade
previsto no art. 14 da Resolução CSJT n. 63/2010.
Ressalta, porém, que a prioridade de lotação deve ser a área fim do Tribunal.
Por isso, espera a adoção de providências no sentido da paulatina adequação do
Tribunal Regional à diretriz fixada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

1.5. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO
GRAUS DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010
O TRT22 informou que, em 31 de outubro de 2020, estavam lotados no primeiro grau
de jurisdição 174 servidores, e, no segundo grau, 248 servidores, totalizando 422
servidores efetivos.
De acordo com os Anexos I e III da Resolução CSJT n. 63/2010, deveriam estar lotados
em primeiro grau entre 228 e 243 servidores, ao passo que, no Tribunal Regional,
entre 317 e 341 servidores. Portanto, há um déficit de 173 servidores, no mínimo.
Ressalta o Ministro Corregedor-Geral que, embora o déficit de servidores no primeiro
e segundo graus de jurisdição não seja desprezível, considera que não é o momento de
se propor a ampliação do quadro de pessoal do Tribunal Regional, tendo em vista o
notório desequilíbrio das contas públicas nacionais e as restrições orçamentárias
impostas pela Lei Complementar n. 173/2020, que, expressamente, veda a criação de
cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa (art. 8º).

1.6. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS
O TRT22 informou que dispõe de 39 cargos em comissão e 250 funções comissionadas,
totalizando 289 cargos e funções comissionadas, os quais estão distribuídos entre as
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Varas do Trabalho e o Tribunal Regional. Tal quantitativo equivale a 84% do total de
cargos efetivos do Tribunal (343 cargos efetivos),
Assinala o Ministro Corregedor-geral que esse percentual excede o limite máximo
previsto no art. 2º da Resolução CSJT nº 63/2010, que restringe o total de cargos em
comissão e funções comissionadas a 70% dos cargos efetivos do Tribunal.
Desse modo, espera a adoção de providências no sentido da gradual adequação do
Tribunal Regional à diretriz fixada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no
que diz respeito ao quantitativo máximo de cargos e funções comissionadas.

1.7. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE
MANDADOS. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010
A Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do TST informou que o Tribunal Regional
dispõe de 19 cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de
Justiça Avaliador.
De acordo com o art. 7º da Resolução CSJT n. 63/2010, o TRT22 deveria contar com 41
cargos dessa especialidade, existindo um déficit de 22 cargos.
A despeito da insuficiência do quantitativo de cargos da carreira de analista judiciário,
área judiciária, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, reitera o Ministro
Corregedor-Geral que não é o momento de se propor a ampliação do quadro de
pessoal do Tribunal Regional, tendo em vista o notório desequilíbrio das contas
públicas nacionais e as restrições orçamentárias impostas pela Lei Complementar n.
173/2020.
Pondera o Ministro Corregedor-Geral, entretanto, que a mitigação desse déficit
poderia advir da transformação de cargos de analista judiciário vagos, para a
especialidade Oficial de Justiça Avaliador.

1.8. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE
JUÍZES EM SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. VEÍCULOS BLINDADOS.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019
O TRT22 informou que instituiu um Plano de Segurança, por meio da Resolução n.
25/2016, mas que não dispõe de um plano de proteção e assistência de juízes em
situação de risco ou ameaçados.
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Sucede que o art. 12 da Resolução CNJ n. 291/2019 determina à Comissão Permanente
de Segurança dos Tribunais a elaboração de plano de segurança orgânica, proteção e
assistência de juízes em situação de risco ou ameaçados.
Assim, na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, a Resolução Administrativa n.
25/2016 do TRT22 não atende plenamente à Resolução CNJ n. 291/2019, pois não
abrange a proteção e assistência de juízes em situação de risco ou ameaçados.

1.9. PLANTÃO. SEGURANÇA DE MAGISTRADOS E FAMILIARES
O TRT22 informou que não mantém plantão policial para atendimento aos casos de
urgência envolvendo a segurança de juízes e seus familiares. Entretanto, esclareceu
que, em caso de necessidade, o chefe de segurança institucional poderá ser acionado
para, em conjunto com a Secretaria-Geral da Presidência, adotarem as medidas
cabíveis.
De acordo com o artigo 18 da Resolução CNJ n. 291/2019, os tribunais deverão
estabelecer regime de plantão de segurança para pleno atendimento dos magistrados,
em caso de urgência.
Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral confia em que a Presidência do Tribunal
adotará as medidas necessárias para adequar o TRT22 às diretrizes do CNJ no que se
refere à segurança institucional.

1.10. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019
O TRT22 informou que não instituiu até a presente data o Núcleo de Inteligência.
Sucede que o artigo 12, II, da Resolução CNJ nº 291, de 23 de agosto de 2019,
determina à Comissão Permanente de Segurança dos Tribunais a constituição do
Núcleo de Inteligência.
Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a priorizar
a criação dessa unidade, cumprindo, assim, a exigência prevista na 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. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 211
Com relação ao cumprimento da Resolução 211 do CNJ, observou-se que o Tribunal
Regional ainda não atende integralmente a algumas das diretrizes relacionadas às
políticas de Tecnologia da Informação, como por exemplo:
IIIIIIIVV-

VI-

Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação;
Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC;
Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos;
Garantir que os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e
administrativos atendam os requisitos da ENTIC-JUD;
Garantir solução de backup com capacidade suficiente para assegurar a
salvaguarda das informações digitais armazenadas, incluindo tecnologias
para armazenamento de longo prazo e cópia dos backups mais recentes,
em local distinto do local primário do órgão, de modo a prover redundância
e atender à continuidade do negócio em caso de desastre;
Aplicar diretrizes estabelecidas na Política de Gestão de Pessoas da área de
Tecnologia da Informação e Comunicação.

De acordo com o Tribunal Regional, os seguintes itens estarão concluídos até
julho/2021:
III-

Classificar sistemas de informação identificando os que são estratégicos; e
Garantir que os novos sistemas de informação de procedimentos judiciais e
administrativos atendam os requisitos da ENTIC-JUD.

Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral confia em que a Presidência do Tribunal
adotará as medidas necessárias para se adequar às diretrizes da Resolução 211 do CNJ.

2.2. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS
Com relação à governança, gestão de TI e adequação aos normativos, o Tribunal
Regional não preparou, em sua totalidade, o Plano de Continuidade de Serviços
Essenciais de TIC, restringindo-se até o momento à elaboração do Plano de
Recuperação de Desastres (PRD).
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Salienta-se que a elaboração do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC
constitui-se em um dos itens componentes da Resolução 211 do CNJ (Cap. III, Seção I Art 10º - § 2º).
Assim, o Ministro Corregedor-Geral espera a adoção de providências para a plena
elaboração do referido Plano.

2.3. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Com relação ao cumprimento do §2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, atinente à realização de reuniões mensais
do comitê gestor do Sistema e-Gestão, observou-se que o Tribunal Regional optou por
realizá-las a cada dois meses.
Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a realizar
mensalmente as reuniões do Comitê Gestor do Sistema e-Gestão .

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020)
O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região cumpriu todas as metas em 2019.
Em 2018, porém, deixou de cumprir a meta relativa ao Tempo Médio de Tramitação do
Processo na primeira instância e, até outubro de 2020, não alcançou apenas a meta
referente ao Índice de Conciliação.
Esses dados apontam o bom desempenho do Tribunal Regional nas metas do Plano
Estratégico 2015-2020, resultado das iniciativas e ações promovidas durante os anos,
tais como: o encaminhamento de relatórios às Varas do Trabalho com o fluxo
processual e a realização de reuniões de Análise da Estratégica.
Registra-se, também, que o não cumprimento da meta do Índice de Conciliação
chamou atenção, pois o percentual obtido é baixo frente a média da Justiça do
Trabalho, sendo que a meta permanece na Estratégia Nacional 2021-2026. Portanto,
no aspecto, ressalta-se a importância da avaliação dos comportamentos com o intuito
de alavancar os resultados no aspecto.
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Destaca-se, ademais, a instituição do Comitê de Gestão Participativa, por meio da
Resolução Administrativa nº 74/2018, bem como os bons resultados obtidos nos três
períodos analisados para o tempo médio de tramitação do processo na segunda
instância, abaixo de 100 dias; o Índice de Execução acima de 100%; e 100% de
julgamento das ações coletivas no 1o e 2o graus, considerando os critérios da meta.

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES
PAGOS AOS RECLAMANTES
4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
Quanto à taxa de produtividade no 2º Grau, o Tribunal Regional, em 2020, exibiu
índice inferior à média dos Tribunais de pequeno porte. Em relação à taxa de
congestionamento, superou a média dos Tribunais congêneres.
No tocante ao prazo médio entre as datas de distribuição e de baixa dos recursos, o
Tribunal Regional, em 2020, apresentou valor superior à média dos Tribunais de
mesmo porte.
Relativamente ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento
definitivo do processo, o Tribunal Regional registrou, no triênio analisado, média
maior tanto em relação à média dos Tribunais de pequeno porte como em relação à
média nacional.
Registra o Ministro Corregedor-Geral que a taxa de congestionamento elevada,
associada ao aumento dos prazos médios, compromete a efetividade do processo.
Assim, para reverter tal situação, confia em que os magistrados, de primeiro e segundo
graus, redobrarão os esforços voltados à redução dos prazos médios.
4.1.1.

MOVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU NA FASE DE CONHECIMENTO

Em relação ao Prazo Médio da Conclusão até a Prolação da Sentença, o Tribunal
Regional apresentou prazo muito superior à média dos tribunais de mesmo porte.
No particular, o Ministro Corregedor-Geral registra que espera dos magistrados, de
primeiro e segundo graus, o direcionamento de esforços para redução desse prazo
médio.
222

222

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

Tribunal Superior do Trabalho

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

4.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
4.2.1.

LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E RESÍDUO

Com relação às liquidações iniciadas, o Tribunal Regional, em 2018, 2019 e 2020 (até
outubro), apresentou resultados superiores aos dos Tribunais de idêntico porte.
Quanto às liquidações encerradas, nos três anos analisados, o Tribunal Regional
encerrou mais liquidações em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte.
Considerando o período analisado e à vista da evolução positiva quanto ao número de
liquidações iniciadas e encerradas, o Ministro Corregedor-Geral congratula-se com os
magistrados de primeiro grau pelos resultados alcançados e registra sua confiança na
manutenção dos esforços empreendidos até aqui, no que se refere à redução dos
prazos na elaboração dos cálculos.
4.2.2.

SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, nos três anos avaliados, o Tribunal
Regional exibiu taxa média inferior à média dos Tribunais de Pequeno Porte. No
tocante à média do País, em 2018, também se manteve abaixo, porém, em 2019 e
2020, superou a média nacional.

4.3. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
4.3.1.

EXECUÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E RESÍDUO

A taxa de produtividade na execução, em 2018, foi de 144,4%; em 2019, de 145,6% e,
em 2020 (até outubro), de 164,5%.
No que tange às execuções iniciadas, o TRT22, em comparação com os Tribunais de
idêntico porte, iniciou mais execuções. Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, no
ano de 2019, 9 (nove) Varas do Trabalho da Região estiveram entre as 50 que mais
iniciaram execuções no País.
Quanto às execuções encerradas nos três últimos anos, em comparação com a média
do País, o TRT22 encerrou bem menos execuções e, em relação à média dos Tribunais
de Pequeno Porte, encerrou mais nos anos de 2018 e 2019 e menos no ano de 2020
(até outubro).
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Em relação ao resíduo na fase de execução, nos três anos avaliados, em comparação
com a média do País e à média dos Tribunais de Pequeno Porte, a Região exibiu um
resíduo bem menor.
O ministro Corregedor-Geral, à vista dos resultados positivos quanto ao índice de
execuções iniciadas e encerradas, e também quanto ao resíduo na fase de execução,
no triênio analisado, congratula o Tribunal pelo empenho nesta fase processual e
destaca a necessidade de manutenção dos esforços, de modo a alcançar resultados
ainda mais positivos, propiciando, assim, uma prestação jurisdicional célere e efetiva.
4.3.2.

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO

Quanto ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, em 2019, a
Região atingiu o décimo segundo menor prazo médio no País e, considerando somente
os Regionais de mesmo porte, registrou o quarto menor prazo.
O Ministro Corregedor-Geral avalia como positiva a redução do prazo e enfatiza a
necessidade da manutenção dos esforços envidados até aqui.

5. CONCILIAÇÃO
O Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação líquida inferior à média nacional e
à média dos tribunais de pequeno porte em 2018 e 2020 (até 31 de outubro), ficando
acima da média do pequeno porte em 2019 e abaixo da média nacional no mesmo
período. Diante dos resultados, o Ministro Corregedor-Geral destaca a necessidade da
adoção de medidas que visem o fortalecimento da cultura conciliatória a fim de
propiciar o aumento das médias de conciliação.
No tocante aos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o
CEJUSC de 1º grau e o CEJUSC de 2º grau estão instalados na sede do Tribunal
Regional.
A capital do Piauí é de fato a única circunscrição apta a receber um CEJUSC, conforme
o art. 2º, caput, do ATO CSJT.GP.SG Nº 141/2020, mas o trabalho dos CEJUSCs deve ser
levado a todos os jurisdicionados, devendo ser estudada a possibilidade de itinerâncias
por parte do Centro de 1º grau. Além disso, adaptações nos CEJUSCs de 1º e 2º graus
são necessárias a fim de atender ao disposto no ATO CSJT.GP.SG Nº 141/2020,
referendado durante a 2ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, no dia 19 de março de 2021.
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Por fim, não obstante o Ministro Corregedor-Geral anote como positiva a implantação
dos CEJUSCs, destaca-se que os Centros devem ser mais valorizados, mediante o maior
engajamento dos juízes na remessa dos autos para os CEJUSCs. A experiência vista nos
demais TRTs permite concluir que a atuação especializada dos CEJUSCs contribui
decisivamente para a melhoria das taxas de conciliação, incrementando a celeridade
processual e reduzindo os custos da jurisdição, aspectos essenciais ao Judiciário na
atualidade.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1. ORGANIZAÇÃO
O Tribunal informou que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial – NPP foi criado pelo Ato da
Presidência nº 08/2015, vinculando-se à Coordenadoria Geral de Núcleos e Serviços
Especializados de Apoio às Atividades Jurisdicionais (Resolução Administrativa nº
026/201). Atualmente o NPP é regido pelas Resoluções Administrativas nº 75/2018 e
24/2020. Ressalta-se que as atribuições do NPP, estabelecidas no art. 15, incisos I a XII,
da Resolução Administrativa nº 75/2018, estão em consonância com o previsto na
Resolução n.º 138/2014, do CSJT.
Quanto à deflagração do procedimento de pesquisa patrimonial, registra-se que pode
ocorrer de ofício, por determinação do magistrado responsável pelo Núcleo de
Pesquisa Patrimonial, ou a pedido de quaisquer das unidades judiciárias no âmbito do
TRT22. Contudo, nos termos do art. 15, § 3º da RA 75/2018, antes do envio do pedido
ao referido Núcleo, as Varas do Trabalho deverão certificar-se de que foram utilizadas
todas as ferramentas básicas disponíveis na execução.
De acordo com o art. 16, § 3º da RA 75/2018, os critérios para ocupar o cargo de
coordenador do Núcleo de Pesquisa Patrimonial são: a antiguidade na carreira; o
conhecimento sobre uso das ferramentas eletrônicas; a interpretação dos dados e
ações a serem tomadas antes, durante e após a pesquisa patrimonial; além do
conhecimento e experiência sobre efetividade e atividades que envolvam a fase de
execução.
Quanto à rotatividade periódica do juiz coordenador do NPP, dispõe o art. 16 da
mencionada Resolução Administrativa que “A indicação do Coordenador do Núcleo de
Pesquisa Patrimonial, sempre que possível, observará o sistema de rodízio”.
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Embora não haja prazo predeterminado para o rodízio dos magistrados coordenadores
do NPP, o Tribunal informou que adota o critério de dois anos para permanência dos
juízes na função de coordenação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial. Demonstrou, por
meio das Portarias GP nº 218/2019 e 07/2021, que foram designados,
respectivamente, um juiz para o exercício do biênio 2019/2020; e uma juíza para o
exercício de 2021.
À vista disso, confia o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal guardará estrita
observância ao preconizado pelo art. 6º da Resolução CSJT 138/2014, tanto nas
designações já realizadas, conforme demonstrado pelas Portarias mencionadas, como
nas futuras designações, privilegiando, sempre, o rodízio entre os magistrados que irão
ocupar a coordenação do NPP.
Atualmente, o NPP é coordenado por uma magistrada, tendo sido designada pela
Portaria GP nº 07/2021. Verificou-se, também, que a mitigação de dedicação exclusiva,
que possibilita a cumulação de funções pelo juiz coordenador do NPP, está
devidamente prevista no art. 17, § 1º, da RA nº 75/2018, e em perfeita harmonia com
o que dispõe o art. 9º, § 2º, Resolução nº 138/2014 do CSJT.
A elaboração e disponibilização do Manual de Técnicas de Pesquisa Patrimonial estão
previstas no art. 29, § único, da RA nº 24/2020. Todavia, questionado, o Tribunal
informou que, embora o referido Manual tenha sido elaborado, não houve a sua
disponibilização na intranet.
O Tribunal Regional informou que não foram elaborados e disponibilizados, na
intranet, os relatórios circunstanciados quanto aos devedores contumazes.

6.2. REUNIÃO DE EXECUÇÕES
No âmbito do Tribunal Regional, o Procedimento de Reunião de Execuções – PRE foi
regulamentado pela Resolução Administrativa nº 24/2020, em atendimento à
Recomendação nº 17, constante da Ata de Correição Ordinária anterior, realizada no
período de 25 a 29/06/2018, pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Nos termos da RA nº 24/2020, o Procedimento de Reunião de Execuções é constituído
pelo Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, cujo objetivo é o pagamento
parcelado do débito exequendo, e pelo Regime Especial de Execução Forçada - REEF,
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voltado à expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos
credores.
A reunião de execuções em relação ao mesmo devedor é processada no Núcleo de
Apoio à Execução – NUAPE, que atua em cooperação com o Núcleo de Pesquisa
Patrimonial (NPP). A coordenação do NUAPE é delegada pelo Presidente do Tribunal
da 22ª Região a um juiz, titular ou substituto, a quem caberá a condução dos
procedimentos relativos ao Núcleo.
Foi informado pelo Tribunal Regional que não existe processo tramitando relacionado
ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) ou ao 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

No ano de 2020 (até 31 de outubro), 1.239 recursos de revista estavam pendentes de
juízo de admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional, uma variação de 2,4%
maior em relação ao ano anterior.
Nada obstante, o Tribunal Regional registrou no período o 9º menor quantitativo de
recursos de revista pendentes de admissibilidade do País.
Nesse cenário, recomenda o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal Regional
administre, em patamar reduzido, o número de recursos de revista pendentes de juízo
de admissibilidade.
7.1.2.

Prazo Médio de admissibilidade do Recurso de Revista

No ano de 2020 (até 31 de outubro), o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 59
dias da chegada do processo no órgão competente até a prolação da decisão da
admissibilidade do Recurso de Revista para o TST, sendo que o prazo da média
nacional foi de 83 dias e o de Tribunal Regional de mesmo porte, de 82 dias.
Ainda, observou-se uma diminuição de 24,35% no prazo médio do Tribunal Regional
em relação ao do ano anterior, quando o prazo médio foi de 78 dias.
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Desse modo, espera o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal mantenha os esforços
em sempre administrar o seu prazo médio em nível abaixo da média nacional e de
Tribunal Regional de mesmo porte.
7.1.3.

Análise qualitativa do juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista

Ao se apurarem os dados estatísticos do Tribunal, verifica-se que, dos 231 Recursos de
Revista admitidos no Tribunal Regional da 22ª Região e julgados pelo TST em 2020, 93
foram providos, ainda que parcialmente, representando uma taxa de reforma dos
Recursos de Revista pelo TST de 40,3%, taxa esta abaixo da média nacional, que foi de
47,3%.
Apurou-se, ainda, que, a taxa de reforma dos Recursos de Revista pelo TST nos anos de
2018 (40,9%) e 2019 (49,1%) ficou ainda mais baixa que a média nacional dos
respectivos anos, quando foi de 69,5% em 2018 e de 66,1% em 2019.
Mesmo diante desse cenário, o Ministro Corregedor-Geral recomenda que o Tribunal
Regional realize estudos voltados à revisão dos critérios atualmente adotados para a
admissibilidade dos recursos de revista, a fim de buscar limitar o trânsito apenas
àqueles apelos em efetiva condição de conhecimento pela Corte Superior.

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, atribuições e composição de sua Comissão
Gestora, encontra-se em perfeita harmonia com o que determina a Resolução CNJ nº
235/2016.
Quanto às reuniões da Comissão Gestora do NUGEP, todavia, apurou-se, durante o
período de correição ordinária, não ter havido nenhuma reunião no ano de 2020, o
que desatende ao comando do art. 6º, §, 9º, da Resolução CNJ nº 235/2016, o qual
prevê que a Comissão Gestora deva se reunir, ao menos, uma vez a cada semestre.
Destaca-se, ainda que, por conta da opção do Tribunal Regional de aglutinar o NUGEP
com o NAC, o NUGEPNAC passou a dispor de uma Comissão Gestora Única, instituída
pelo art. 1º, §§ 1º e 2º, do Ato GP nº 3/2021, que, em atenção ao art.2º, §6º, da
Resolução CNJ nº 339/2020, deverá, no mínimo, reunir-se a cada três meses.
Nesse contexto, considerando que a Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento
de Precedentes não se reuniu nenhuma vez no ano de 2020 e que, a partir de 06
janeiro de 2021, houve a previsão de uma nova Comissão Gestora Única (Ato GP nº
3/2021), com reuniões de, no mínimo, a cada três meses, o Ministro Corregedor-Geral
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recomenda à Presidência do Tribunal a definição de um novo cronograma de reuniões
periódicas em conformidade com o que determina o art. 1º, §2º do Ato GP nº 3/2021
c/c o art. 2º, §6º, da Resolução CNJ nº 339/2020.
7.2.1.

DO BANCO DE DADOS PESQUISÁVEL NO SITE DO TRIBUNAL

No que diz respeito ao banco de dados disponibilizado pelo Tribunal Regional em seu
sítio eletrônico, por meio do qual o público em geral pode obter informação acerca dos
recursos repetitivos, repercussão geral, incidente de uniformização de jurisprudência e
incidente de resolução de demandas repetitivas, constatou-se, durante o período de
correição, que a ferramenta não contempla todas as informações mínimas previstas
nos Anexos da Resolução CNJ nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº
286/2019), o que desatende a aludida resolução.
Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral recomenda à Presidência do Tribunal
Regional a adoção de medidas de adequação do seu banco de dados.
7.2.2. DA ALIMENTAÇÃO DO BANCO NACIONAL DE DADOS DO CNJ COM AS
INFORMAÇÕES ACERCA DE PROCESSOS SOBRESTADOS
Durante o período de correição ordinária, apurou-se que o Tribunal não vem
cumprindo a obrigação inserta nos artigos 5º, §1º, 7º, VII e no Anexo IV da Resolução
CNJ nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 286/2019), no que diz
respeito à alimentação do Banco Nacional de Dados do CNJ com as informações acerca
de processos sobrestados, tendo em vista que somente encaminhou tais informações
uma única vez.
Sendo assim, o Ministro Corregedor-Geral recomenda à Presidência do Tribunal
Regional que regularize a remessa de tais dados ao CNJ.

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)
Com base nas apurações realizadas durante o período da correição ordinária, o
Ministro Corregedor-Geral constatou que o TRT22 cumpre a Recomendação CNJ nº
39/2012, visto que conta com um Juízo Auxiliar de Precatórios, e a unidade
responsável pelo processamento dos precatórios e RPVs conta com 12 servidores (9
efetivos, 1 cedido do TST, 1 requisitada da Secretaria de Estado de Educação e 1
terceirizado) e 1 estagiário, sendo a Seção de Precatórios chefiada por um servidor
efetivo do Tribunal com função comissionada - FC4.
Verificou-se, a partir da análise do organograma do Tribunal, disponível em seu portal
eletrônico, que a Seção de Precatórios vincula-se à Secretaria Judiciária - SEJ, que, por
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sua vez, se subordina à Secretaria-Geral da Presidência e esta sim à Presidência da
Corte, que é o órgão responsável constitucionalmente pelo processamento e
pagamento dos precatórios, devendo o Tribunal realizar as devidas adequações. A
vinculação, contudo, deve ser direta.
Com relação aos normativos internos do Tribunal, registre-se que o Regimento Interno
do TRT22 e os Atos GP n° 17/2011, 51/2011, 34/2012, 19/2015 e 29/2018, que tratam
do processamento dos Precatórios e RPVs, são todos anteriores à Resolução CNJ n°
303/2019. Dessa forma, há necessidade de atualização das normas locais de regência
de Precatórios e RPVs em relação às disposições da Resolução CNJ nº 303/2019.
No que diz respeito à adaptação do Tribunal Regional às disposições da Resolução CNJ
nº 303/2019, causa preocupação a demora na implantação do Sistema GPrec que, de
acordo com as últimas informações prestadas pelo Tribunal, está em fase de testes
desde 15/3/2021, com previsão de que seja efetivamente utilizado a partir do final
deste mês. Há que se ponderar que a não utilização do sistema dificulta a
uniformização dos procedimentos relacionados aos precatórios e RPVs. Demais disso,
seu emprego tem o condão de minimizar, senão zerar, as distorções estatísticas
verificadas. Desde logo, o Tribunal deve estar ciente de que todos os itens do art. 6° da
Resolução CNJ n° 303/2019 constam da nova versão do GPrec, porém algumas
informações devem ser preenchidas de forma manual pelo usuário.
Quanto à expedição de alvarás judiciais, o Ministro Corregedor-Geral observou com
preocupação que o Tribunal, após a expedição dos referidos alvarás, não intima os
beneficiários dos precatórios, que apenas têm acesso às informações por meio de
consulta processual. Registre-se que a justificativa apresentada pelo TRT22, no sentido
de que não possui mão de obra e tempo suficientes para a confecção e vazão do
elevado número de alvarás com a intimação dos beneficiários, é vista com ressalvas,
especialmente diante da quantidade significativa de servidores lotados na Seção de
Precatórios.
Imperioso destacar que até o presente momento o Tribunal não padronizou os ofícios
precatórios e não realiza a expedição de ofício precatório autônomo em relação aos
honorários sucumbenciais, o que está em desacordo com os arts. 5° e 8° da Resolução
CNJ n° 303/2019. Dessa forma, é de suma importância que sejam observados os
ditames da Resolução CNJ n° 303/2019 quando da elaboração dos novos ofícios
precatórios.
Segundo informado pelo Tribunal, os entes públicos não apresentam precatórios
vencidos, e, por tal razão não são incluídos no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas – BNDT. Contudo, com relação às RPVs há expressivo atraso no seu
pagamento - embora a informação não seja fidedigna, como ressalvou o Tribunal -, daí
despontando a necessidade de fiscalização por parte da Corregedoria Regional quanto
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à inserção, pelas varas do trabalho, dos entes públicos com RPVs em atraso no BNDT,
conforme ditames da Resolução Administrativa TST nº 1470/11.
No quesito transparência, apurou-se, em 22/3/2021, que a página do Tribunal na
internet contém apenas opções de consulta de precatórios e RPVs a partir de alguns
parâmetros pré-estabelecidos, não sendo possível acessar informações separadas por
regime ou listas cronológicas de pagamentos. Constatou o Ministro Corregedor-Geral a
ausência das informações previstas no art. 82 da Resolução CNJ n° 303/2019, quais
sejam: aportes financeiros das entidades e entes devedores, planos de pagamento,
saldo das contas especiais, lista de ordem cronológica do regime especial, lista de
pagamento superpreferencial e lista de pagamentos realizados.
Registre-se que, conquanto o TRT22 tenha respondido que observa a vedação de
veicular dados relativos à identificação do beneficiário, constatou-se que, em 22 de
março de 2021, os links “Precatórios” e “Consulta de RPV” apresentavam informações
como os números das reclamações trabalhistas e os nomes dos beneficiários. Impende
consignar que a consulta processual permite conhecer não só o titular do crédito como
também seus dados pessoais, de modo que a divulgação do número dos autos é tão ou
mais grave que a própria divulgação do nome do credor. 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.
A análise dos precatórios por amostragem revelou equívocos de processamento dos
precatórios, bem como morosidade na apreciação de pedidos formulados, tudo
conforme destacado no item 8.11 da presente ata, evidenciando a necessidade de
aprimoramento dos trabalhos no setor que conta com 12 servidores e 1 estagiário.
No que toca à gestão dos precatórios do regime especial, o Ministro Corregedor-Geral
observou que, até dezembro de 2020, as contas do referido regime, com exceção do
Estado do Piauí, eram administradas pelo TRT22, em desacordo com a previsão
constitucional do art. 101 do ADCT e dos arts. 8° da Resolução CNJ n° 115/2010 e 55 da
vigente Resolução CNJ n° 303/2019. A questão encontra-se atualmente solucionada a
partir de decisão do CNJ no PP nº 0002407-08.2020.2.00.0000, que determinou os
envio de todas as contas do regime especial sob administração do TRT22 ao TJPI, a
quem compete a administração exclusiva das contas dos entes do regime especial.
Dessa forma, a partir de janeiro de 2021, o TRT22 gerencia apenas as contas do regime
comum e as contas de todos os entes do regime especial são geridas pelo TJPI.
Quanto ao Comitê Gestor das Contas Especiais, observa-se que apesar do quadro
pandêmico vivenciado por toda a sociedade, é mister que o cronograma de reuniões
do Comitê seja definido e retomado conjuntamente com o Tribunal de Justiça, ainda
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que de modo telepresencial, visto que a última reunião ocorreu em 4 de novembro de
2020 e o Tribunal não apresentou calendário de reuniões para o presente ano.
Destaque-se, ainda, a necessidade de o Tribunal Regional providenciar e manter
controle satisfatório, buscando meios para ter informações próprias sobre os valores
recebidos mensalmente pelo TJ com relação aos entes que figuram no regime especial,
tendo em vista que desde janeiro de 2021 as contas de tal regime são geridas pelo
TJPI.
O Ministro Corregedor-Geral pontua que os controles internos e as informações
prestadas pelo TRT22 através do e-Gestão com relação aos dados estatísticos de
precatórios e RPVs precisam ser prontamente aprimorados e restabelecidos, inclusive
com a célere implantação e efetiva utilização do Sistema GPrec. 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 demanda atenção e reclama
capacitação dos usuários para a correta alimentação do novo sistema, a garantir a
futura fidedignidade dos dados.
Por derradeiro, importante registrar que as informações disponibilizadas pelo TRT22
para explicar as dúvidas levantadas pela equipe de correição quanto à gestão dos
precatórios e RPVs não são aptas a justificar a situação vivenciada pelo Tribunal,
especialmente em relação à falta de dados estatísticos fidedignos, devendo o Tribunal
envidar esforços a fim de que haja um rígido e eficiente controle interno de todos os
precatórios e RPVs.
Em suma, em relação à gestão dos Precatórios e RPVs, o Ministro Corregedor-Geral
considera haver necessidade de o TRT22 empenhar-se para sanar as questões
identificadas, de modo a não comprometer a sua gestão.

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
9.1. COMUNICAÇÃO DAS DECISÕES DISCIPLINARES. ART. 33 DA
CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CGJT
Apurou-se que Corregedoria Regional descumpre o art. 33 da CPCGJT, uma vez que
não informa à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho as “decisões de arquivamento
dos procedimentos prévios de apuração, bem como de instauração e julgamento dos
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processos administrativos disciplinares relativos a seus magistrados de 1º e 2º Grau,
sejam condenatórios ou absolutórios”.
Salienta o Ministro Corregedor-Geral que o art. 33 da CPCGJT encerra norma cogente,
portanto, o seu cumprimento não depende da livre escolha do Tribunal Regional.
Recorda, ademais, que, recentemente, foi editada a Resolução n. 1/GCGJT, de 2021,
que estabelece para os Tribunais Regionais o dever de encaminhar à CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, no prazo máximo de 15 dias contados da data da decisão
ou da sessão de julgamento correspondente, cópia das decisões de arquivamento dos
procedimentos prévios de apuração e de instauração de reclamações disciplinares e
pedidos de providência envolvendo matéria disciplinar, bem como das decisões de
instauração e de julgamento dos processos administrativos disciplinares, além das atas
das sessões em que se adiar o julgamento da proposta de abertura de processos
administrativos disciplinares, inclusive por falta de quórum.
Assim, o Ministro Corregedor-Geral espera que o Tribunal Regional e, em especial, a
Corregedoria Regional passem a observar o disposto no art. 33 da CPCGJT, enviando à
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho as decisões de arquivamento dos
procedimentos prévios de apuração, bem como de instauração e julgamento dos
processos administrativos disciplinares relativos a seus magistrados de primeiro e
segundo graus, sejam condenatórios ou absolutórios.

9.2. RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS
O exame, por amostragem, no curso da correição ordinária, dos Processos PP-8004845.2019.5.22.0000 e PP-80022-47.2019.5.22.0000 revelou que tais feitos tramitaram
regularmente, não se divisando qualquer desvio de ordem procedimental.
No entanto, em relação aos Processos CorPar 0080216-47.2019.5.22.0000 e CorPar
0080029-05.2020.5.22.0000, igualmente analisados por amostragem, constatou-se
que, em ambos, houve a interposição de agravo regimental à decisão proferida pelo
Corregedor Regional.
No particular, despertou a atenção do Ministro Corregedor-Geral o fato de o
Corregedor Regional, apesar de ser competente para relatar os agravos regimentais,
não ter direito a voto, conforme preconiza o § 2º do art. 136 do RI/TRT22, cujo teor é o
seguinte:
“O agravo regimental será interposto e, sem qualquer outra formalidade,
submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderar seu ato ou submeter
o agravo ao julgamento do Pleno ou da Turma, a quem caiba a competência do
processo principal, sem direito a voto.”(grifos nossos)
233

233

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO
3192/2021 - Segunda-feira, 29 de Março de 2021

Tribunal Superior do Trabalho

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA - TRT 22ª REGIÃO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, se o Regimento Interno do Tribunal atribui
ao Corregedor Regional competência para relatar os agravos regimentais interpostos
às suas decisões, deve assegurar-lhe, também, o direito a voto, pois corolário da
própria condição de relator do recurso, conforme se infere do art. 1021, § 3º, do CPC,
que assim dispõe:
“É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da
decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”. (grifos nossos)
Além disso, se a lei faculta ao relator do agravo/agravo regimental reconsiderar a
decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 2o), não parece lógico excluí-lo da votação, nos
casos em que esse recurso é levado a julgamento perante o órgão colegiado
competente.
Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral confia em que o Tribunal Regional irá rever
o § 2º do art. 136 do RI/TRT22, a fim de admitir o direito a voto do relator do
agravo/agravo regimental.

9.3. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E
COLABORADORES EVENTUAIS. PERÍODO DE 2018 A 2020 (até 31/10)
O TRT22 despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e a eventuais
colaboradores, em 2018, R$ 1.173.080,93; em 2019, R$ 961.935,77; e, em 2020 (até
31/10), R$ 224.559,09.
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.
Quanto ao aspecto quantitativo, registra o Ministro Corregedor-Geral que os dados
apurados indicam ligeira redução dos gastos com o pagamento de diárias para
magistrados e servidores, exceto em 2020, quando a diminuição foi mais expressiva,
porém por fatores alheios ao Tribunal Regional, na medida em que a pandemia forçou
a interrupção do trabalho presencial durante vários meses.
Desse modo, espera que o Tribunal Regional persista na adoção de medidas que
reduzam ainda mais o pagamento de diárias, tal como recomendado anteriormente
pelo seu antecessor, Ministro Lélio Bentes Corrêa.
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9.4. VITALICIAMENTO
O processo de vitaliciamento é acompanhado pela Comissão de Vitaliciamento,
composta por três desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno, sendo atribuição do
Corregedor Regional orientar, acompanhar e avaliar os juízes vitaliciandos.
No momento que o juiz vitaliciando completa 1 (um) ano e 6 (seis) meses de exercício
da magistratura, o Corregedor Regional e o Diretor da Escola Judicial emitem
pareceres, no prazo comum de 60 (sessenta) dias, submetendo-os prontamente à
apreciação do Pleno. No período de análise da correição, não havia processos de
vitaliciamento no TRT22.
A análise dos dados e da Resolução Administrativa nº 84/2014, que disciplina o
processo de vitaliciamento, revelou a necessidade de adequação do artigo 8º, da
Resolução Administrativa nº 84/2014 do TRT22 ao caput do artigo 9º da Consolidação
dos Provimentos da CGJT. Além disso, durante a correição, informou-se que o
instrumento de avaliação psicológica, previsto no artigo 9º da aludida resolução, está
em fase final de elaboração pelo setor médico do Tribunal. Ambos os registros serão
encaminhados à ENAMAT.

10. ESCOLA JUDICIAL
A Escola Judicial do TRT da 22ª Região tem como finalidade a preparação, a formação,
o treinamento, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a capacitação de magistrados
e de servidores.
Para o Tribunal Regional o grau de participação e interesse dos magistrados nos cursos
oferecidos pela EJUD22 é considerado satisfatório, fato corroborado pelos dados
enviados no período da correição. Destaca-se a boa participação de magistrados nas
Semanas Institucionais, promovidas pelo Tribunal, que abordam diferentes temas
relacionados à prática profissional. Ressalta-se que os magistrados enviam relatórios
de atividades após a realização do evento.
Registra-se, no entanto, a necessidade de maior oferta de cursos nas temáticas: uso de
ferramentas tecnológicas e ética nas redes sociais, em atenção à Resolução n.º
305/2019 do Conselho Nacional de Justiça, bem como nos temas PJe e gestão
estratégica. Os registros serão encaminhados à ENAMAT.
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11. BOAS PRÁTICAS
11.1. TRANSPARÊNCIA
No tocante às iniciativas adotadas a título de transparência, apesar de o TRT22 cumprir
as medidas determinadas pelas Resoluções de nºs 83/2009, 102/2009 e 195/2014 do
CNJ, não atende plenamente à Resolução nº 215/2015 do CNJ e à Lei nº 12.527/2011.
Com efeito, apurou-se que o TRT22 não divulga no Portal da Transparência todas as
informações relacionadas no artigo 6º, inc. VII, da Resolução CNJ nº 215/2015.
Assim, pontua o Ministro Corregedor que o Tribunal Regional deve manter esforços
para que cumpra na integralidade o disposto nas normas de regência.

12. POLÍTICAS AFIRMATIVAS
12.1. INCENTIVO À APRENDIZAGEM
O TRT22 não possui práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional.
Conforme as respostas ao questionário da CGJT, apurou-se que o Tribunal conta com
mais de 50 (cinquenta) estagiários, porém não há menor aprendiz no seu quadro de
pessoal.
Salienta o Ministro Corregedor Geral que "O direito do adolescente à
profissionalização”, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, tem de ser pleno, a
fim de proporcionar ao jovem aprendiz autonomia e construção de sua identidade.
Além do que, a aprendizagem é um instrumento de combate ao trabalho infantil,
motivo pelo qual precisa ser cada vez mais incentivada.
Assim, o Ministro Corregedor Geral espera que o TRT22 busque o planejamento e a
realização de políticas públicas que promovam programas de aprendizagem, bem
como que proceda à oferta de vagas a jovens aprendizes.

12.2. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
O TRT22 não possui estrutura física adequada à acessibilidade de pessoas com
deficiência, conforme estabelece a Resolução n.º 230/2016 do CNJ.
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Apurou-se que não há instalação de piso tátil direcional e de alerta, nem sinalização
sonora, visual e tátil. Entretanto, há projeto pronto para o piso tátil aguardando
orçamento.
Nesse sentido, espera o Ministro Corregedor que o Tribunal Regional, na medida da
disponibilidade orçamentária, intensifique as ações de adequação das instalações
físicas.

12.3. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O art. 10 da Resolução 230 do CNJ determinou a instituição, por todos os Tribunais, da
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CPAI), com fixação de metas
anuais, direcionadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência.
O TRT afirmou que a aludida Comissão ainda não definiu suas metas.
Não obstante, com base nas respostas ao questionário encaminhado, apurou-se que as
ações da referida comissão se concentraram na transferência das Varas do Trabalho da
Capital para o ed. Sede.

13. QUESTIONÁRIO POR GABINETE
13.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução n.º 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 TRT22 entre 11 e 12
servidores, uma vez que a média de processos recebidos por Desembargador, no
triênio 2017-2019, foi de 1.470 processos. Verifica-se, contudo, que os gabinetes
possuem entre 9 e 10 servidores, estando, portanto, abaixo dos parâmetros fixados
pela Resolução n.º 63/2010.
No que se refere ao quantitativo de cargos e funções comissionadas, cada Gabinete
deverá contar com 2 cargos em comissão e 8 funções comissionadas, conforme
estabelece o Anexo II da Resolução CSJT n.º 63/2010.
Verifica-se que todos os gabinetes de Desembargadores possuem, em sua estrutura
formal, apenas 1 (um) cargo em comissão, não atendendo, portanto, ao estabelecido
pela aludida norma. Por outro lado, cada gabinete apresenta entre 7 (sete) e 8 (oito)
funções comissionadas, atendendo parcialmente à norma.
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O Ministro Corregedor-Geral vê com restrições a inadequação aos parâmetros
estabelecidos pela Resolução n.º 63/2010 do CSJT. Salienta, todavia, que diante do
Quadro de Pessoal insuficiente e da notória restrição orçamentária, entende ser
justificável no momento a situação encontrada.

13.2. SISTEMAS ELETRÔNICOS
O TRT22 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, celeridade e emissão de relatórios gerenciais.
Contudo, 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 manejo desse sistema
processual, com o oferecimento de cursos regulares de formação e aperfeiçoamento.

13.3. METODOLOGIA E ACERVO
A metodologia de trabalho nos gabinetes de Desembargadores do TRT22 se mostrou
muito semelhante no que concerne à triagem e à observância da antiguidade dos
processos e das tramitações prioritárias.
Contudo, verificaram-se algumas diferenças nas sistemáticas de distribuição interna
dos processos e no controle de produtividade de cada gabinete. A periodicidade desse
controle variou de diária a mensal e foi apurado ainda que os gabinetes não estipulam
metas individualizadas para seus servidores.
O Ministro Corregedor-Geral, com base nas informações fornecidas sobre metodologia
de trabalho nos Gabinetes de Desembargadores, no controle da produtividade, nos
dados relativos ao acervo e no 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 de
produtividade 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
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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.

13.4. ANÁLISE DE LIMINARES
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”.
No âmbito do TRT22, constatou-se que o prazo médio para análise de liminares em
gabinetes de Desembargadores varia de 1 a 21 dias.
O Ministro-Corregedor vê com restrições a demora na análise de liminares. Trata-se de
prática que pode prejudicar irreversivelmente o direito da parte, provocando,
inclusive, seu perecimento.

13.5. INCLUSÃO EM PAUTA
O TRT22 realiza a inclusão de processos em pauta por meio do PJe, conforme consta
da resposta ao questionário enviado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Verificou-se, contudo, que há gabinetes que realizam a inclusão de processo na pauta
sem o voto, o que não se afigura apropriado na concepção do Ministro CorregedorGeral da Justiça do Trabalho, por fragilizar os mecanismos de controle dos processos
efetivamente aptos para julgamento.

14. QUESTIONÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS
14.1. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 2º GRAU
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução CSJT n.º 253/2019,
estabelece em seu artigo 5º que “As férias somente poderão ser acumuladas por
imperiosa necessidade do serviço, em casos excepcionalíssimos, e por até o máximo de
60 (sessenta) dias.”
No Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região constatou-se que, não obstante os
esforços empreendidos para redução do passivo de férias, ainda restam três
desembargadores com saldo de férias superior a 60 dias.
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O Ministro Corregedor-Geral vê com restrições a prática de acúmulo de férias. Trata-se
de procedimento que não se coaduna com a Resolução CSJT n.º 253/2019, na medida
em que acarreta pagamento de passivos no âmbito da Justiça do Trabalho.

III – RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL
1) Considerando que o Tribunal Regional excedeu o limite máximo previsto no art. 2º
da Resolução CSJT nº 63/2010, que restringe o total de cargos em comissão e
funções comissionadas a 70% dos cargos efetivos do Tribunal, recomenda-se
proceder aos ajustes necessários, reduzindo-se gradativamente o quantitativo de
funções comissionadas até que se atinja o patamar previsto no art. 2º da Resolução
CSJT nº 63/2010;
2) Considerando que a Resolução n. 25/2016 do TRT22 não atende plenamente à
Resolução CNJ n. 291/2019, recomenda-se a sua revisão a fim de que o plano
estabelecido também contenha a estratégia de proteção e assistência de juízes em
situação de risco ou ameaçados, tal como determina o art. 12 da Resolução CNJ n.
291/2019;
3) Considerando que o § 2º do art. 136 do RI/TRT22 não se coaduna com o disposto
no § 3º do art. 1021 do CPC, recomenda-se a alteração do referido dispositivo
regimental, a fim de admitir o direito a voto do relator do agravo/agravo
regimental;
4) Considerando que o Tribunal Regional não atende plenamente ao disposto na
Resolução CNJ nº 215/2015 e na Lei nº 12.527/2011, recomenda-se a adoção
integral dessas normas de regência.
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RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA
1) Considerando que o regime de plantão judiciário definido pelo Tribunal Regional
não se adequa plenamente à Resolução CNJ n. 71/2009, recomenda-se a revisão do
Ato GP 06/2008, para prever a realização dos plantões judiciários inclusive nos dias
úteis, antes ou após o expediente normal, bem como para eleger o livre sorteio
como critério de elaboração das escalas de plantão do primeiro grau de jurisdição;
2) Considerando as discrepâncias entre algumas informações prestadas e as obtidas
por meio do Sistema e-Gestão, sobretudo as relacionadas à área de Recursos
Humanos, recomenda-se que os servidores da administração sejam orientados a
alimentarem os dados com mais atenção, principalmente aqueles que impactam
diretamente no Sistema e-Gestão;
3) Considerando que o Tribunal Regional excedeu o limite máximo previsto no art. 14
da Resolução CSJT n. 63/2010, que restringe o quantitativo de servidores
vinculados às unidades de apoio administrativo a 30% do total de servidores em
efetividade, recomenda-se proceder ao remanejamento paulatino de servidores da
área meio para a área fim, até que se alcance o patamar definido pelo Conselho
Superior da Justiça do Trabalho;
4) Considerando que o Tribunal Regional não cumpre o artigo 18 da Resolução CNJ n.
291/2019, relativo à manutenção de plantão relacionado à segurança de
magistrados, recomenda-se à adoção de medidas no sentido de estabelecer um
plantão de segurança para atendimento aos casos de urgência envolvendo a
segurança de juízes e seus familiares, cuja escala com os nomes dos responsáveis e
o número do celular deverá constar de portaria, publicada em área com acesso
restrito na página eletrônica do Tribunal;
5) Considerando que o Tribunal Regional não instituiu o Núcleo de Inteligência
previsto no art. 12, II, da Resolução CNJ nº 291/2019, recomenda-se a adoção de
providências no sentido da criação dessa unidade administrativa;
6) Considerando que o Tribunal não atendeu integralmente as diretrizes relacionadas
às políticas de Tecnologia da Informação, recomenda-se que sejam observados os
itens da Resolução CNJ n. 211 que ainda não puderam ser cumpridos em sua
totalidade, como também o envio à Corregedoria-Geral, em agosto/2021, do status
atualizado no tocante aos itens cujo cronograma está previsto para ser concluído
até Julho/2021;
7) Considerando que o Tribunal não se adequou plenamente aos normativos relativos
à governança e gestão de TI e, ainda, a importância de se manter o negócio
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principal do Tribunal em funcionamento mesmo diante de desastres ou
acontecimentos adversos, recomenda-se que envide esforços no sentido de
elaborar, integralmente, o Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC;
8) Considerando que o Tribunal Regional realiza reuniões do seu Comitê Gestor do
Sistema e-Gestão a cada dois meses, recomenda-se a observância do que dispõe o
§2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho, a fim de que as reuniões do Comitê Gestor passem a ser mensais;
9) Considerando que o NUPEMEC, órgão responsável por desenvolver a Política
Judiciária de tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do
Regional, não possui composição plural, recomenda-se a indicação de servidores
ativos para compor o citado Núcleo, em observância ao disposto no art. 5º, caput,
da Resolução n.º 174/2016 do CSJT;
10) Considerando a recente publicação do Ato CSJT.GP.SG nº 141/2020, referendado
durante a 2ª Sessão Ordinária do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no dia
19 de março de 2021, que dispõe sobre a estruturação e os procedimentos dos
CEJUSC-JT, recomenda-se envidar esforços para adequar a política conciliatória do
Tribunal Regional ao disposto no referido ato;
11) Considerando a necessidade de assegurar a boa execução das atividades
conciliatórias, recomenda-se que todas as homologações dos acordos sejam
realizadas com a presença ou manifestação expressa e inequívoca de ambas as
partes em juízo;
12) Considerando que o Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa Patrimonial não
foi disponibilizado no âmbito do TRT22, recomenda-se que o disponibilize a fim de
possibilitar o amplo acesso de magistrados e servidores, nos termos do art. 6º,
§§3º e 4º, da Resolução CSJT GP n.º 138/2014;
13) Considerando que não foram elaborados e disponibilizados, na intranet, os
relatórios circunstanciados quanto aos devedores contumazes, recomenda-se que
sejam adotadas providências de modo a atender ao disposto no art. 3º e
parágrafos, da Resolução CSJT n. 138/2014;
14) Considerando o elevado passivo observado no ano de 2020 (até 31 de outubro),
com uma variação percentual 2,4% maior em relação ao ano de 2019, recomendase os devidos esforços voltados à redução do número de Recursos de Revista
pendentes de juízo de admissibilidade;
15) Considerando as baixas taxas de reforma de Recurso de Revista nos três últimos
anos, inferiores às médias nacionais dos períodos, recomenda-se a realização de
estudos visando à revisão dos critérios adotados para a admissibilidade recursal, no
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sentido de limitar o trânsito apenas àqueles Recursos de Revista em efetiva
condição de conhecimento pela Corte Superior;
16) Considerando que a Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes do Tribunal Regional não se reuniu nenhuma vez ano de 2020, em
desacordo com o disposto no art. 6º, §, 9º, da Resolução CNJ nº 235/2016, e que,
a partir de 06 de janeiro de 2021, houve a previsão de uma nova Comissão Gestora
Única (Ato GP nº 3/2021), por conta do funcionamento do NUGEP em conjunto
com o NAC, com previsão trimestral de reuniões, recomenda-se à Presidência do
Tribunal a definição de um novo cronograma de reuniões periódicas, respeitando o
que determina o art. 1º, §2º do Ato GP nº 3/2021 c/c o art. 2º, §6º, da Resolução
CNJ nº 339/2020;
17) 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 nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 286/2019),
recomenda-se a adoção de medidas de adequação do banco de dados, a fim de
fazer constar todas as informações;
18) Considerando que o Tribunal Regional deixou de alimentar o Banco Nacional de
Dados do CNJ, no que diz respeito às informações sobre processos sobrestados, o
que contraria a obrigação inserta nos artigos 5º, §1º e 7º, VII e Anexo IV da
Resolução CNJ nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 286/2019),
recomenda-se à Presidência do Tribunal que se envidem esforços no sentido de
regularizar a remessa de tais de dados ao referido Conselho;
19) Considerando que os normativos internos do Tribunal não estão adaptados às
diretrizes da Resolução CNJ n° 303/2019 e não são divulgados em seu portal
eletrônico, recomenda-se: a) a adequação das normas internas à citada resolução e
b) a ampla divulgação dos normativos internos em área específica dos precatórios
e RPVs no site do Tribunal;
20) Considerando que a Seção de Precatórios do TRT22 não se encontra vinculada
diretamente à Presidência do Tribunal, unidade responsável constitucionalmente
pelo processamento e pagamento de precatórios, recomenda-se a adoção das
medidas necessárias para que a respectiva Seção fique subordinada diretamente à
Presidência do Tribunal;
21) Considerando que os alvarás judiciais de processos com precatórios são expedidos
pelo Setor de Precatórios e os respectivos beneficiários não são intimados,
recomenda-se a efetiva intimação dos credores para o levantamento dos valores;
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22) Considerando que o Tribunal informou que os ofícios precatórios não foram
padronizados e que não expede ofício precatório autônomo em relação aos
honorários sucumbenciais, recomenda-se a adoção das medidas necessárias para
que haja: a) a padronização dos ofícios precatórios, nos termos do art. 5° da
Resolução CNJ n° 303/2019, e b) a expedição de ofício precatório autônomo em
relação aos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 8° da Resolução CNJ n°
303/2019;
23) Considerando que a partir dos links de consulta do site do Tribunal são
identificáveis os beneficiários de precatórios e RPVs em razão da informação dos
números a que se referem, o que põe em risco o direito à intimidade e, ainda, que
informações como aportes financeiros das entidades e entes devedores, planos de
pagamento, saldo das contas especiais, lista de ordem cronológica do regime
especial, lista de pagamento superpreferencial e lista de pagamentos realizados
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 dos precatórios e RPVs, de modo a resguardar a sua
intimidade assegurada pelo art. 5°, X, da Constituição Federal, na forma do art. 12,
§3°, da Resolução CNJ n° 303/2019; b) sejam disponibilizadas no site do Tribunal
todas as informações faltantes, nos termos do art. 82 da Resolução CNJ n°
303/2019;
24) Considerando que no ano de 2020 foram realizadas apenas duas reuniões do
Comitê Gestor das Contas Especiais; que o Tribunal não apresentou calendário de
reuniões para o presente ano; que o TRT relatou dificuldades em obter
informações do TJ local; e, ainda, que a gestão dos entes inseridos no regime
especial, com exceção do Estado do Piauí, foi repassada ao TJPI apenas em 2021,
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) adotar 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 de Justiça, de modo que o fluxo destas
informações se dê de modo continuado;
25) Considerando que o TRT22 não alimentou o Sistema e-Gestão com os dados das
RPVs federais dos anos de 2018 a 2020, 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;
26) Considerando as inconsistências dos dados extraídos a partir do sistema e-Gestão
em relação aos precatórios e RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados
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pelo TRT22 a partir de seus sistemas de controle interno, bem como a transição
para o Sistema GPrec, reitera-se a recomendação da Correição havida em junho de
2018 para que sejam adotadas todas as medidas necessárias para detectar e
corrigir eventuais incompatibilidades entre os sistemas, bem como que os
servidores lotados nas VTs e na Seção de Precatórios sejam orientados a proceder
à adequada alimentação do sistema legado e do PJe no que tange aos movimentos
processuais utilizados no processamento dos Precatórios e das RPVs, inclusive com
a submissão de forma periódica dos usuários a cursos específicos quanto à correta
alimentação de lançamento de dados no(s) sistema(s);
27) Considerando que os gastos com o pagamento de diárias a magistrados e
servidores ainda se mantiveram elevados, sobretudo em 2018 e 2019, reitera-se a
recomendação da reavaliação dos critérios adotados para a concessão dessa verba,
tendo em conta o princípio constitucional da eficiência.
28) Considerando o previsto no artigo 227 da Constituição Federal, que garante ao
adolescente o direito à profissionalização, recomenda-se o planejamento e a
realização de políticas públicas que promovam programas de aprendizagem, bem
como se proceda à oferta de vagas a jovens aprendizes.
29) Considerando a constatação de que alguns servidores do TRT22 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, com a brevidade que o caso impõe;
30) 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;
31) Considerando que o controle da produtividade dos servidores nos gabinetes de
desembargadores nem sempre é sistematizado, recomenda-se a utilização de
instrumentos próprios para estabelecimento de metas e prazos, bem como a
realização de efetivo monitoramento dos resultados e do desempenho dos
servidores;
32) Considerando a constatação de que há gabinetes que realizam a inclusão de
processo na pauta sem o voto, recomenda-se que oriente as Secretarias dos órgãos
judicantes do Tribunal e os Desembargadores do TRT22 de se absterem dessa
prática, mesmo que excepcional;
33) Considerando que o prazo médio para análise de liminares nos gabinetes de
Desembargadores chega a 21 dias, recomenda-se envidar esforços no sentido de
reduzi-lo, haja vista que o exame de liminares requer extrema urgência;
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34) Considerando que ainda há, na segunda instância, magistrados com saldo de dias
de férias vencidas superior a 60 dias, prática que não se coaduna com a Resolução
CSJT nº 253/2019, reitera-se a recomendação anterior quanto à concentração de
esforços contínuos para a redução desse passivo, mediante o planejamento
escalonado de sua fruição integral.

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS À PRESIDÊNCIA E À VICEPRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL
1) Considerando os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do
Trabalho, que apontam o não cumprimento do Índice de Conciliação em outubro
de 2020, recomenda-se a elevação dos esforços no sentido de aumentar a
quantidade de conciliações frente ao número de processos solucionados, tendo em
vista que a meta de estímulo à conciliação permanece na Estratégia Nacional do
Poder Judiciário 2021-2026;
2) Considerando que o prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento
definitivo do processo pelo Tribunal Regional se mostrou elevado, recomenda-se
que se intensifiquem os esforços voltados à redução do aludido prazo médio;
3) Considerando que o Tribunal Regional atingiu prazo médio entre a conclusão até a
prolação da sentença muito superior à média dos tribunais de mesmo porte,
recomenda-se que se intensifiquem os esforços voltados à redução do aludido
prazo médio;
4) Considerando que a taxa de conciliação líquida do ano de 2018, 2019 e 2020 (até
outubro) está, no geral, abaixo da média, não obstante a recomendação feita na
Correição Ordinária anterior no sentido de se incrementar o referido índice,
recomenda-se sensibilizar todos os magistrados acerca da importância da solução
consensual dos conflitos, bem como instituir medidas práticas a fim de fortalecer a
atividade conciliatória no âmbito do Tribunal Regional;
5) Considerando que o art. 33 da CPCGJT não vem sendo atendido, recomenda-se que
doravante se passe a observá-lo, mediante o envio à Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho das decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de
apuração, bem como de instauração e julgamento dos processos administrativos
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disciplinares relativos a seus magistrados de primeiro e segundo graus, sejam
condenatórios ou absolutórios.

RECOMENDAÇÕES À VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA
REGIONAL
1) Considerando o baixo percentual de sentenças líquidas proferidas, o aumento
expressivo do resíduo de sentenças aguardando liquidação nos dois últimos anos, e
levando em conta a existência de recomendação anterior ainda não cumprida na
integralidade pelo Tribunal Regional, reitera-se a recomendação anterior para que
se incentivem os juízes de primeiro grau a proferirem sentenças líquidas, bem
como se recomenda o fornecimento dos meios e ferramentas que possibilitem o
incremento na fase de liquidação, a fim de que a atividade jurisdicional privilegie a
celeridade com a consequente satisfação dos créditos trabalhistas;
2) Considerando que o prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação
está acima da média dos Tribunais congêneres, recomenda-se envidar esforços
quanto à adoção de medidas necessárias para incrementar o número de sentenças
líquidas com a consequente redução do prazo médio da liquidação;
3) Considerando a falta de controle do TRT22 quanto aos dados das RPVs do Estado e
dos Municípios, reitera-se a recomendação da Correição havida em junho de 2018
para que seja fiscalizada a correta observância ao lançamento dos dados e ao fluxo
de movimentos nos Sistemas Legado e PJe, especialmente no que tange ao eGestão, à fase de execução, aos Precatórios e às RPVs, de modo que os dados
estatístico-processuais do movimento judiciário e da atuação jurisdicional no
âmbito TRT22 reflitam a realidade;
4) Considerando que há informação do TRT22 demonstra atraso no pagamento das
RPVs estaduais e municipais, e que não há inscrição dos entes públicos devedores
no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, recomenda-se à Corregedoria
Regional que fiscalize a inscrição, pelas varas do trabalho, de todos os entes
públicos com RPVs em atraso no BNDT, nos termos da Resolução Administrativa
TST n° 1470, de 24 de agosto de 2011;
5) Considerando que o artigo 8º da Resolução Administrativa nº 84/2014 do TRT da
22ª Região prevê que o Corregedor Regional poderá solicitar informações sobre a
conduta funcional e social do Juiz Vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil, ao
Ministério Público, a Juízes e a outros órgãos ou entidades, recomenda-se a
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adequação do dispositivo, para que a mencionada competência seja atribuída à
Comissão de Vitaliciamento, em atenção ao disposto no artigo 9º da Consolidação
dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 19 de dezembro
de 2019.

Determino que o Tribunal Regional do Trabalho informe nos autos do processo PJeCor
TST – CorOrd 0000042-33.2020.2.00.0500, as medidas adotadas em relação ao
cumprimento das Recomendações constantes na presente Correição Ordinária.
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IV - REGISTROS
Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo. Ministro
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho a Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 22ª Região, Desembargadora Liana Ferraz de Carvalho, o Vice-Presidente e
Corregedor Regional, Desembargador Francisco Meton Marques de Lima, bem como
os Desembargadores Wellington Jim Boavista, Arnaldo Boson Paes, Liana Chaib
(Diretora da Escola Judicial), Manoel Edilson Cardoso (Coordenador do CEJUSC-JT 2º
Grau e NUPEMEC), Giorgi Alan Machado Araújo e Marco Aurélio Lustosa Caminha; os
servidores Humberto Magalhães Ayres (DGA - Diretoria Geral Administrativa), Sirlândia
Maria Mouta Gonçalves (SGP - Secretaria-Geral da Presidência), José de Anchieta
Araujo Marques (SGE - Secretaria de Governança e Estratégia), Leondenis Sarmento de
Castro (ASSAD – Assessoria Administrativa), Semon Bolívar Valentim Silva (SEJ Secretaria Judiciária), Larissa Barbosa Nogueira da Rocha (ASSEJUR – Assessoria
Jurídica), Flavia Silvana Tavares Braga (STP - Secretaria do Tribunal Pleno), Marcela de
Castro Coelho (SECOR - Secretaria da Corregedoria), José Wallace Ribeiro de Macedo
Júnior (STIC - Secretaria de Tecnologia da Informação), Lucilene Araújo Marques Sousa
(COJUD - Coordenadoria Judicial), Maurício Furtado Martins e Rocha (ASPRED Assessoria Técnica da Presidência), Larissa de Oliveira Neiva (CCS - Coordenadoria de
Comunicação Social), Rodrigo Pizzatto (CCI - Coordenadoria de Controle Interno), Yuri
Anderson Machado (CSG - Coordenadoria de Serviços Gerais), Lauraci Martins Vieira
de Araújo (CML - Coordenadoria de Material e Logística), Raimundo Saraiva de Moraes
Filho (CFIN - Coordenadoria de Orçamento e Finanças), João Batista Nobre Linhares
(CGP - Coordenadoria de Gestão de Pessoas), Marcelo Nolleto (EJUD22 - Secretaria
Executiva da Escola Judicial); as equipes do Centro Judiciário de Métodos Consensuais
de Solução de Disputa (Cejusc) – JT, o Juiz Coordenador do Cejusc 1º Grau e substituto
do Cejusc 2º Grau e NUPEMEC, Gustavo Ribeiro Martins, a Juíza Substituta do
Coordenador do Cejusc 1º Grau, Ana Ligyan de Sousa Lustosa Fortes do Rego, o
servidor do Cejusc 1º Grau Hades Lima Carmo, as servidoras do Cejusc 2º Grau e
NUPEMEC Tâmara Vieira de O. Veras e Chrystianne Karlly de Araújo Maciel; o juiz
Washington Bandeira Filho; o Presidente da OAB - Seccional Piauí, Celso Barros Coelho
Neto; a Presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Piauí, Heloísa Valença
Cenha Hommerding; a Presidente em exercício da AMATRA XXII, Benedita Guerra
Cavalcante; e o advogado Anderson Souza.
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V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO
O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, Liana Ferraz de
Carvalho, Presidente, Francisco Meton Marques de Lima, Vice-Presidente e Corregedor
Regional, Wellington Jim Boavista, Arnaldo Boson Paes, Liana Chaib, Manoel Edilson
Cardoso, Giorgi Alan Machado Araújo e Marco Aurélio Lustosa Caminha; aos Juízes do
Trabalho da 22ª 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, pela Excelentíssima Desembargadora LIANA FERRAZ DE
CARVALHO, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, e por mim,
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho.
Assinado de forma

ALOYSIO SILVA digital por ALOYSIO
SILVA CORREA DA
CORREA DA
VEIGA:33306
2021.03.26
VEIGA:33306 Dados:
16:50:37 -03'00'

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

LIANA FERRAZ DE
CARVALHO:3082
2016

Assinado de forma digital por LIANA FERRAZ
DE CARVALHO:30822016
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade
Certificadora da Justica - AC-JUS, ou=CertJUS Institucional - A3, ou=09461647000195,
ou=Tribunal Regional do Trabalho 22 Regiao
- TRT22, ou=MAGISTRADO, cn=LIANA
FERRAZ DE CARVALHO:30822016
Dados: 2021.03.29 09:03:26 -03'00'

Desembargadora LIANA FERRAZ DE CARVALHO
Presidente do TRT da 22ª Região

de forma digital por VALERIO AUGUSTO
VALERIO AUGUSTO Assinado
FREITAS DO CARMO:30843243104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica
Federal, ou=AC CAIXA PF 1v2, ou=00360305134224,
FREITAS DO
cn=VALERIO AUGUSTO FREITAS DO
CARMO:30843243104 CARMO:30843243104
Dados: 2021.03.26 14:56:44 -03'00'

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO
Diretor de Secretaria
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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