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ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO

NO PERÍODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021

Pjecor TST – CorOrd 0000059-69.2020.2.00.0500

No período de 26 a 30 de abril de 2021, o Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio 
Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, realizou, no Tribunal 
Regional do Trabalho da 17ª Região, sediado na cidade de Vitória, no estado do 
Espírito Santo, a Correição Ordinária, na modalidade telepresencial, objeto do edital 
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 19 de fevereiro de 2021. 

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; 
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcello Maciel Mancilha, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região; a Excelentíssima Senhora Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor 
Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor 
Valério Soares Heringer, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 
17ª Região; o Excelentíssimo Senhor Armando Miranda filho, Procurador-Chefe da 
Procuradoria da União no Estado do Espírito Santo; o Excelentíssimo Senhor José 
Carlos Rizk Filho, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito 
Santo; o Excelentíssimo Senhor Edmario Araújo da Cunha, Presidente da Associação 
Espírito-Santense dos Advogados Trabalhistas - AESAT; o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Hélio Mário De Arruda, Presidente da Associação dos Magistrados da 
Justiça do Trabalho da 17ª Região. 

Com fundamento nas observações registradas durante a semana correicional, nas 
informações prestadas pelo Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à 
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e nos dados colhidos pela 
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Coordenadoria dbe 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 DO TRIBUNAL (fonte: TRT17)

Órgãos Judicantes do Tribunal 

 

Quantidade de 
Membros 

Tribunal Pleno 12 

Primeira Turma 4

Segunda Turma 4

Terceira Turma 4

Presidência -

Corregedoria Regional -

O TRT17 funciona em sua composição Plena e em Turmas (RI/TRT17, art. 8º). 

O Pleno é constituído da totalidade dos desembargadores que compõem o Tribunal 
Regional, exigindo-se, para o seu funcionamento, o quórum mínimo correspondente à 
metade mais um dos seus membros (RI/TRT17, arts. 8º e 12). 
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As Turmas do Tribunal, em número de 3 (três), são compostas por 4 (quatro) 
desembargadores, cada, sendo dirigidas por um de seus Desembargadores, 
alternadamente, observada a ordem de antiguidade. O Presidente do Tribunal preside 
a Turma a que pertença (RI/TRT17, art. 29, caput e § 1º).

Cada Turma funcionará, obrigatoriamente, com o quórum mínimo de 3 (três) 
magistrados em condições de votar (RI/TRT17, art. 31). 

De acordo com o art. 7º do RI/TRT17, funcionam junto ao Tribunal a Escola Judicial do 
TRT da 17ª Região e a Ouvidoria. 

1.1.2. DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL (fonte: TRT17e sítio eletrônico do 
Tribunal) 

O TRT17 é composto por desembargadores do trabalho em número estabelecido em 
lei, nomeados pelo Presidente da República (RI/TRT17, art.4º). 

Atualmente, o Tribunal Regional é composto por 12 (doze) desembargadores do 
trabalho. No entanto, 2 (dois) cargos estão vagos em decorrência das aposentadorias 
dos Desembargadores José Luiz Serafini e José Carlos Rizk.

Em substituição aos desembargadores aposentados, foram convocados, 
temporariamente, os Juízes do Trabalho Valdir Donizetti Caixeta e Marise Medeiros 
Cavalcanti Chamberlain, que integram, respectivamente na 1ª e 2ª Turmas. 

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, Desembargadores Marcello Maciel 
Mancilha e Daniele Corrêa Santa Catarina, foram eleitos para o biênio 2021/2023 e 
sucederam aos Desembargadores Mário Ribeiro Cantarino Neto e José Luiz Serafini, 
respectivamente, cujos mandatos se encerraram em 31/12/2020.

Dentre os integrantes de cargos de direção do Tribunal, apenas o Vice-Presidente 
recebe distribuição de processos de competência de Turmas. A distribuição para o 
Presidente da Corte limita-se aos processos de competência originária e recursal do 
Tribunal Pleno (RI/TRT17, arts. 44 e 95, § 10).

Relação Nominal dos Desembargadores que 

Atualmente Integram o Tribunal

1. Desembargador Marcello Maciel Mancilha – Presidente do Tribunal e Corregedor 
Regional 
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2. Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina – Vice-Presidente do Tribunal 

3. Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes

4. Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi

5. Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais 

6. Desembargadora Claudia Cardoso de Souza

7. Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco

8. Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto

9. Desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes

10. Desembargadora Alzenir Bollesi de Plá Loeffler 

11. VAGO

12. VAGO 

1.1.3. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA SUBSTITUIR 
NO TRIBUNAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 17/2016 E CNJ Nº 72/2009 (fonte: TRT17) 

O Tribunal Regional apresentou a seguinte relação de juízes titulares de Varas do 
Trabalho que, em 2020 e 2021, foram convocados em substituição temporária a 
desembargadores do Tribunal: 
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Relação de Juízes de Primeiro Grau que Substituíram no Tribunal

Nome do magistrado Motivo

Juíza do Trabalho Alzenir Bollesi de Plá Loeffler

(30/9/2020 a 13/1/2021)

Compor a Terceira Turma, em 
razão da aposentadoria do 

Desembargador Jaílson Pereira da 
Silva.

Juíza do Trabalho Marise Medeiros Cavalcanti 
Chamberlain

(desde 15/2/2021)

Compor a 2ª Turma, em razão da 
aposentadoria do 
Desembargador José Luiz 
Serafini.

Juiz do Trabalho Valdir Donizete Caixeta

(desde 18/3/2021 - Ato PRESI SECOR Nº 
13/2021)

Compor a Primeira Turma, em 
razão da aposentadoria do 
Desembargador José Carlos Risk.

No âmbito do TRT17, a convocação de juízes titulares de Varas do Trabalho para 
substituição de membros do Tribunal é disciplinada pelo Regimento Interno do 
Tribunal. 

De acordo com os arts. 79 e 86, caput e § 1º, do RI/TRT17, a substituição temporária 
ocorre nas hipóteses de vacância ou de afastamento de desembargador por período 
superior a 30 (trinta) dias, cabendo ao Tribunal Pleno deliberar sobre a convocação ou, 
em caso de urgência, ao Presidente do Tribunal, ad referendum do Pleno.

Nos casos de afastamento por período inferior a 30 (trinta) dias, a convocação só será 
realizada para recomposição de quórum.

A convocação para auxílio nas atividades jurisdicionais, de caráter excepcional, 
somente ocorrerá nas hipóteses de imprevisibilidade ou justificado acúmulo de 
serviço, que se caracteriza sempre que a quantidade média de distribuição superar a 
capacidade média de julgamento de todos os membros e essa situação perdurar por 6 
(seis) meses. 

O juiz convocado participa normalmente da distribuição de processos entre os 
desembargadores, sendo assessorado pelos servidores lotados no gabinete do 
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desembargador substituído. Encerrado o período de convocação, os processos em 
poder do juiz convocado são redistribuídos ao desembargador substituído, exceto 
aqueles com o visto já lançado (RI/TRT17, art. 81, caput e §§ 1º e 2º).

Os magistrados convocados ficam afastados da jurisdição de suas respectivas Varas do 
Trabalho durante todo o período de convocação, não podendo aceitar ou exercer 
outro encargo jurisdicional ou administrativo (RI/TRT17, art. 86, §3º). 

Ao Corregedor Regional compete opinar conclusivamente nos processos relativos à 
convocação de juízes titulares para substituição de desembargador ou auxílio ao 
Tribunal (RI/TRT17, art. 86, caput).

As convocações para substituição ou para auxílio são adstritas aos juízes do trabalho 
titulares de Varas do Trabalho, em sistema de rodízio, observada a ordem de 
antiguidade (RI/TRT17, art. 87, I). 

1.1.4. QUANTITATIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO E SEGUNDO 
GRAUS (fonte: TRT17) 

Em 28/2/2021, o TRT17 dispunha dos seguintes quantitativos de cargos da 
magistratura de primeiro e segundo graus: 

Cargos de Magistrado Existentes Providos Vagos 

2º Grau 12 10 2

  

1º Grau

Titulares         24        23     1 

Substitutos 32 32 -

 

Atualmente, no âmbito do TRT17, não há concurso em andamento para provimento de 
cargos da magistratura do trabalho.

Apurou-se, também, que tramita no Congresso Nacional o PL 2744/2015, que prevê a 
criação de um cargo de desembargador do trabalho, 10 cargos de analista judiciário e 
5 cargos em comissão CJ-3. No momento, o aludido projeto de lei encontra-se na 
Comissão de Finanças e Tributação, aguardando a designação de relator.
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1.1.5. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS PARA AS 
VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT17)

A Resolução Administrativa n. 18/2015 regulamenta, no âmbito do TRT17, a 
designação de juízes do trabalho substitutos para atuar nas Varas do Trabalho com 
movimentação processual superior a 1.000 processos/ano, de “forma contínua e por 
prazo indeterminado”.  

A designação de juízes do trabalho substitutos para atuar nessas condições, mediante 
ato do Corregedor Regional, obedece à lista de antiguidade aprovada pelo Tribunal 
Pleno, como também aos seguintes procedimentos: (a) a Corregedoria Regional 
publica edital cientificando os magistrados das vagas abertas para substituição 
contínua e por prazo determinado; (b) o juiz do trabalho substituto, em ordem de 
antiguidade, é instado a declarar seu interesse em concorrer à vaga, no prazo de 5 
dias, implicando renúncia a falta de manifestação tempestiva; (c) a Corregedoria 
Regional comunica o nome do inscrito ao juiz titular da Vara do Trabalho, para que 
apresente, caso queira, no prazo de 5 dias, eventual recusa devidamente 
fundamentada; (d) apresentada recusa, faculta-se ao interessado manifestar-se, em 
igual prazo, competindo a decisão ao Corregedor Regional; (e) não havendo 
pronunciamento de qualquer interessado, o Corregedor Regional fará a designação na 
ordem inversa da lista de antiguidade, recaindo sobre o mais moderno na carreira. 

A cessação da designação ocorrerá nas seguintes hipóteses: (a) a pedido do juiz do 
trabalho substituto, em petição fundamentada dirigida ao Corregedor Regional e 
protegida pelo sigilo, com exceção do juiz titular da Vara do Trabalho, que poderá se 
manifestar em 5 (cinco) dias; (b) a pedido do juiz titular da Vara do Trabalho, em 
petição fundamentada dirigida ao Corregedor Regional e protegida por sigilo, com 
exceção do juiz do trabalho substituto, que também poderá se manifestar em 5 (cinco) 
dias; e (c) pela designação do juiz substituto para vaga aberta em outra Vara do 
Trabalho para a qual se candidatou.

Ao  término da designação, o Juiz do Trabalho Substituto permanecerá vinculado aos 
processos em que houver encerrado a instrução, pendentes de prolação de sentença 
ou de julgamento de embargos de declaração.

Presentemente, 20 (vinte) juízes do trabalho substitutos encontram-se designados nos 
moldes da Resolução Administrativa n. 18/2015, atuando de forma fixa nas seguintes 
Varas do Trabalho: 1ª VT a 14ª VT de Vitória, 1ª VT e 2ª VT de Cachoeiro de 
Itapemirim, VT de Colatina, 1ª VT de Guarapari, VT de Linhares e VT de São Mateus.
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Os demais juízes do trabalho substitutos, sem designação fixa (volantes), funcionam, 
mediante designação, durante os afastamentos legais dos titulares das Varas do 
Trabalho (férias, convocações e licenças).

O Presidente do Tribunal Regional, em reunião com o Ministro Corregedor-Geral, 
esclareceu que os juízes do trabalho titulares e os substitutos fixos contam, 
normalmente, com o auxílio de 2 (dois) assistentes lotados nas Varas do Trabalho, ao 
passo que cada juiz do trabalho substituto “volante” é auxiliado por 1 (um) assistente, 
integrante do Grupo de Assistentes de Juízes Substitutos “volantes” (GAJUS). 

Neste ponto, apurou-se que as Varas do Trabalho de Vitória (1ª VT a 14ª VT), Colativa e 
Cachoeiro (1ª VT e 2ª VT) dispõem, cada uma, de 4 (quatro) assistentes de juiz, 
enquanto que nas demais Varas do Trabalho estão lotados 3 (três) assistentes: 2 (dois) 
para atender ao Juiz Titular e 1 (um) ao Juiz Substituto fixo. 

Nas informações complementares prestadas, a Secretária de Gestão de Pessoas 
informou que, de acordo com o Ato PRESI n. 156/2015, os servidores do Grupo de 
Assistentes de Juízes Substitutos “volantes” (GAJUS) são indicados pelo magistrado 
“volante”, que também é o responsável pela declaração de frequência do servidor. 

Salientou, igualmente, que, no caso de afastamento do juiz substituto “volante”, 
observam-se as seguintes regras: 

- Férias do magistrado: o assistente do juiz substituto “volante” permanece na 
execução de suas atividades regulares, previstas no art. 2º da Resolução 
Administrativa n. 104/2015, durante um dos períodos de férias do magistrado. 
No outro período, poderá ser deslocado para atuar no Grupo Móvel de Apoio ao 
1º Grau (GRAPO), prestando auxílio à Vara do Trabalho indicada pelo Presidente 
do Tribunal, exceto se no período também estiver usufruindo férias. 

- Licenças e demais afastamentos do magistrado: nos afastamentos do juiz do 
trabalho “volante”, por período inferior a 20 (vinte) dias, o assistente permanece 
na execução de suas atividades regulares. Porém, se o afastamento ocorrer por 
período superior a 20 (vinte) dias, o assistente poderá ser deslocado para atuar 
no Grupo Móvel de Apoio ao 1º Grau (GRAPO), prestando auxílio à Vara do 
Trabalho indicada pelo Presidente do Tribunal.

1.1.6. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO 
CSJT Nº 155/2015 

No tocante ao pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição –
GECJ, o TRT17 adota a Resolução CSJT n. 155/2016, além da sua Resolução 
Administrativa 128/2016. 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 8



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

9

 

1.1.7. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS 
PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT17)

No âmbito da jurisdição do TRT17, existem 24 Varas do Trabalho instaladas, sendo 14 
na capital e 10 no interior do Estado do Espírito Santo, conforme o seguinte quadro:

Varas do Trabalho Instaladas

Na capital No interior 

1ª VT a 14ª VT de Vitória VT de Aracruz 

- 1ª VT de Cachoeiro de Itapemirim 

- 2ª VT de Cachoeiro de Itapemirim 

- VT de Colatina 

- 1ª VT de Guarapari

- 2ª VT de Guarapari

- VT de Linhares 

- VT de Nova Venécia 

- VT de São Mateus 

- VT de Venda Nova do Imigrante 

O Tribunal Regional informou que não há Varas do Trabalho pendentes de instalação.

Apurou-se, ainda, que existem 78 (setenta e oito) municípios no Estado do Espírito 
Santo, todos abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho.
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1.1.8. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E POR 
DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fonte: TRT17 e CESTP/TST)

A população atual do Estado do Espírito Santo gira em torno de 4.064.052 habitantes. 
Em média, portanto, há 72.572 habitantes/juiz do trabalho e 338.671 
habitantes/desembargador do trabalho. 

1.1.9. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 
63/2010 (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que as Varas do Trabalho não realizam atividades itinerantes. 

1.1.10. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT17) 

Apurou-se que, no âmbito do TRT17, existem 3 (três) Postos Avançados, conforme o 
seguinte quadro:  

Posto Avançado Localização Vara do Trabalho de 
Vinculação 

Posto Avançado de 
Afonso Cláudio

Município de Afonso 
Cláudio

VT de Venda Nova do 
Imigrante 

Posto Avançado de 
Mimoso do Sul

Município de Mimoso 
do Sul

1ª VT de Cachoeiro do 
Itapemirim

Posto Avançado de 
Alegre 

Município de Alegre 2ª VT de Cacheiro do 
Itapemirim

O Tribunal Regional informou que 2 (dois) servidores prestam serviços no Posto 
Avançado de Afonso Cláudio; 2 (dois) servidores, no Posto Avançado de Mimoso do 
Sul;  e 3 (três) servidores, no Posto Avançado de Alegre. 

Esclareceu, também, que esses servidores estão lotados nas Varas do Trabalho às 
quais os Postos Avançados se vinculam, como também que os Postos Avançados 
prestam o mesmo atendimento que as Varas do Trabalho.

Salientou, ademais, que a produtividade dos juízes que atuam nos Postos Avançados 
integra a movimentação processual das Varas do Trabalho a que se ligam. 
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1.1.11. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS 
(fonte: TRT17)

O Tribunal Regional dispõe, atualmente, com 7 (sete) imóveis próprios e 6 (seis) 
alugados, nos quais funcionam todas as unidades judiciárias e administrativas  do 
Tribunal. Na capital, localizam-se o edifício-sede do Tribunal Regional e o Fórum 
Trabalhista de Vitória, com 14 (quatorze) Varas do Trabalho. No Município de Vila 
Velha, localizam-se o Arquivo Judicial e o Almoxarifado. Nos Município de Aracruz, 
Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Venda Nova do Imigrante, Colatina, Guarapari e 
Cachoeiro de Itapemirim estão instaladas as respectivas Varas do Trabalho. Já nos 
Municípios de Afonso Cláudio, Alegre e Mimoso do Sul, encontram-se os Postos 
Avançados. 

Órgãos Situação do Imóvel Localização

Edifício-sede do TRT17 e o 
Fórum de Vitória

Próprio Av. Nossa Senhora dos 
Navegantes, 1.245, Bairro 
Enseada do Suá Vitória -
Vitória

Arquivo Judicial e o 
Almoxarifado

Alugado Rodovia Darly Santos, 
4.550, Bairro Araças – Vila 
Velha

Vara do Trabalho de 
Aracruz 

Próprio Rua Padre Luiz Parenzi, n. 
69, Centro - Aracruz

Fórum de Cachoeiro de 
Itapemirim

(1ª VT e 2ª VT) 

Alugado Av. Jones S. Neves, 1372, 
1º Pavto-B, Perim Center, 
Bairro Caiçaras – Cachoeiro 
de Itapemirim
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Vara do Trabalho de 
Colatina

Alugado Rua Bartovino Costa, 80, 
Ed. Franco, 1º Andar, 
Bairro Vila Nova - Colatina 

Fórum de Guarapari

(1ª VT e 2ª VT)

Alugado Av. Manoel Teixeira de 
Mello, 976 (antiga Av. 
Paris), Bairro Praia do 
Morro - Guarapari 

VT de Linhares Próprio Rua Getúlio Vargas, 1138, 
Centro - Linhares 

VT de Nova Venécia Próprio Av. Vitória, 774, Centro – 
Nova Venécia

VT de São Mateus Próprio Rua João Bento Silvares, 
436, Centro - São Mateus

VT de Venda Nova do 
Imigrante

Alugado Av. Ângelo Altoé, 886, Ed. 
Esmig, salas 14/20, Bairro 
Santa Cruz – Venda Nova 
do Imigrante

Posto Avançado de 
Afonso Cláudio 

Alugado Rua Quintino Bocaiúva, 
333, Centro – Afonso 
Cláudio
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Posto Avançado de Alegre Próprio Rua Dr. Wanderley, 354, 
Centro - Alegre

Posto Avançado de 
Mimoso do Sul

Próprio Rua Ivone Feitosa de 
Aguiar, 104, Centro –
Mimoso do Sul

1.1.12. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT Nº 
225/2018 (fonte: TRT17)

No âmbito do TRT17, o plantão judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, 
encontra-se regulamentado pela Resolução Administrativa nº 30/2014 e se destina 
exclusivamente à apreciação de medidas urgentes relacionadas na Resolução CNJ nº 
71/2009. 

Durante o plantão não se examinam a reiteração de pedido já apreciado no órgão 
judicial de origem ou em plantão anterior tampouco os pedidos de levantamento de 
importância em dinheiro ou valores ou de liberação de bens apreendidos. 

O plantão judiciário ocorre em regime de sobreaviso, aos sábados, domingos, feriados, 
pontos facultativos e recessos forenses, das 14 às 18 horas, prorrogando-se o horário 
pelo tempo necessário à conclusão das medidas já iniciadas. 

Nos dias úteis, as unidades judiciárias do Tribunal, de primeiro e segundo graus, 
mantêm regime de plantão permanente, antes do início do atendimento ao público, de 
10h às 12 horas. 

No primeiro grau de jurisdição, participam do plantão judiciário todos os juízes do 
trabalho, titulares e substitutos, que estiverem no exercício de função judicante. A 
escala de plantão é elaborada semestralmente pelo Diretor do Fórum de Vitória, 
mediante sorteio, observando-se o rodízio. 

No segundo grau, atuam no plantão judiciário todos os desembargadores, à exceção 
do Presidente do Tribunal e dos juízes convocados, devendo-se respeitar o 
revezamento na elaboração da escala de plantão. 

Os plantonistas não se vinculam aos feitos em que atuaram durante os plantões 
realizados nos dias sem expediente. Ao final do plantão, os processos seguem para 
distribuição.

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 13



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

14

 

Os nomes dos plantonistas são divulgados no portal do Tribunal na internet com 
antecedência de 2 (dois) dias da realização do plantão, conforme informado.

1.1.13. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT17)

O Presidente do Tribunal e Corregedor Regional editou o Ato PRESI SECOR N. 01/2020, 
dispondo sobre o tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados 
definitivamente no TRT da 17ª Região. 

Por meio do referido Ato, foi instituído o Grupo de Trabalho para Saneamento de 
Depósitos Judiciais de Processos Arquivados Definitivamente, denominado Projeto 
Garimpo TRT17, com a seguinte composição: Juiz designado para atuar na Pesquisa 
Patrimonial e Execuções concentradas (Coordenador), um juiz substituto, um servidor 
da corregedoria regional, e dois diretores de Varas do Trabalho.  

Incumbe ao referido Grupo de Trabalho, dentre outras atribuições que poderão ser 
delegadas pelo Presidente do Tribunal e Corregedor Regional, orientar e treinar os 
servidores das Varas do Trabalho na movimentação de processos que se encontram no 
arquivo definitivo, inclusive anteriores a 14/02/2019, e que possuam contas judiciais 
ativas com valores depositados.  

 

1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1.2.1. ORGANOGRAMA (fonte: TRT17) 

O organograma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região pode ser encontrado 
no seu sítio eletrônico na internet, no link: 
https://www.trtes.jus.br/principal/institucional/organograma/

1.2.2. QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS, ESTAGIÁRIOS, MENORES APRENDIZES 
E EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS (fonte: TRT17) 

O Tribunal Regional informou os seguintes dados, relativos a 28/02/2021:

Cargos Efetivos Existentes Vagos 

Analista Judiciário 313 18 

Técnico Judiciário 400 29 
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Auxiliar Judiciário 4 4 

TOTAL 717 51 

 

Descrição Quantitativo

Cargos Efetivos 717 

Cargos efetivos vagos 51 

Servidores efetivos cedidos ou removidos para outros 
órgãos 

24 

Servidores cedidos de outros órgãos, incluídos os 
servidores em lotação provisória. 

50 

Servidores removidos de outros órgãos 54 

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão 3 

TOTAL DE SERVIDORES EM EFETIVIDADE (força de 
trabalho)

743 

Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias 
federais

(servidores que ocupam exclusivamente cargo em 
comissão + servidores cedidos de prefeituras, órgãos do 
Estado e da Delegacia do Ministério das Comunicações 
em Goiânia)

51 
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Servidores lotados no 1º grau de jurisdição 377 

Servidores lotados no 2º grau de jurisdição 366 

Estagiários 106

Menores aprendizes 21 

Prestadores de serviços (terceirizados) 114 

Não há concurso público em andamento para provimento de cargo efetivo do Tribunal. 

Apurou-se, também, que tramita no Congresso Nacional o PL 2744/2015, que prevê a 
criação de um cargo de desembargador do trabalho, 10 cargos de analista judiciário e 
5 cargos em comissão CJ-3. Atualmente, o aludido projeto de lei encontra-se na 
Comissão de Finanças e Tributação e aguarda a designação de relator.

1.2.3. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO (APOIO 
ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010 (fonte: TRT17)

Conforme se apurou, o Tribunal Regional apresentava a seguinte situação, em 
28/02/2021:

Descrição Quantidade Percentual

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

546 73%

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

197 27%

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

743 100,0%

 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 16



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

17

 

1.2.4. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE 
JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 219/2016 (fonte 
TRT17)

O Tribunal Regional informou os seguintes dados, relativos a 28/02/2021:

Distribuição de Servidores entre o Primeiro e o Segundo Graus

1º Grau Varas do Trabalho - 377

Fórum -

2º Grau Gabinetes - 366 

Demais unidades -

Total de servidores em efetividade 743 

1.2.5. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS (fonte: CESTP/TST)

De acordo com o relatório produzido pela Coordenadoria de Estatística do TST, o 
TRT17, em 28/2/2021, dispunha de 68 cargos em comissão (18 CJ-1, 1 CJ-2, 47 CJ-3 e 2 
CJ-4) e 531 funções comissionadas (24 FC-1, 41 FC-2, 29 FC-3 e 437 FC-4), totalizando 
599 cargos e funções em comissão, distribuídos entre o primeiro e segundo graus. Tal 
quantitativo equivale a 83,5% do total de cargos efetivos do Tribunal (717 cargos 
efetivos).

1.2.6. ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES NO TRIBUNAL (fonte: TRT17)

O TRT17 informou os seguintes percentuais de rotatividade de servidores: (a) Varas do 
Trabalho: 4,9%, (b) Gabinetes de desembargadores: 6%, e (c) demais unidades: 4,9%.

1.2.7. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - RESOLUÇÃO CNJ Nº 194/2014 
(fonte: TRT17)
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O Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau 
de Jurisdição foi instituído, no âmbito do TRT17, por meio da Resolução Administrativa 
nº 53/2014. 

Nos termos do Ato TRT 17ª PRESI nº 11/2021, integram o referido Comitê, na 
qualidade de MEMBROS TITULARES: Juiz Auxiliar da Presidência; Juiz Roque Messias 
Calsoni; Vitorio Bianco Neto (servidor) e Alexandre Pereira Gusmão (servidor). 
MEMBROS SUPLENTES: Juiz Luís Cláudio dos Santos Branco (suplente do Juiz Auxiliar 
da Presidência); Juiz Maurício Côrtes Neves Leal (suplente do Juiz Roque Messias 
Calsoni); Carlos Henrique Lopes (suplente do Servidor Alexandre Pereira Gusmão) e 
Solange Barros Littig (suplente do Servidor Vitorio Bianco Neto). 

Durante o período de correição ordinária, foram examinadas, por amostragem, as atas 
das reuniões do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição realizadas em 28/6/2019, 2/8/2019 e 7/7/2020.

1.2.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS. 
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT17) 

O Tribunal Regional informou que, em 28/2/2021, existiam no seu quadro de pessoal 
68 (sessenta e oito) cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial 
de Justiça Avaliador. Esclareceu, porém, que estavam em atividade apenas 63 
(sessenta e três) Oficiais de Justiça Avaliadores, conforme o seguinte quadro: 

Unidade Judicial Quantitativo de servidores

Setor de Distribuição de Mandados                    37 

Fórum Trabalhista de Cachoeiro de Itapemirim 8 

Fórum Trabalhista de Guarapari 3 

VT de Aracruz 2 

VT de Linhares 2 

VT de Colatina 3
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VT de Nova Venécia 3 

VT de Venda Nova do Imigrante 2 

VT de São Mateus 3

TOTAL 63 

1.2.9. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD 
HOC - RESOLUÇÃO CSJT Nº 99/2012 (fonte: TRT17)

O TRT17 informou que não existem servidores exercendo a função de execução de 
mandado ad hoc.

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: 
TRT17) 

No âmbito do TRT17, o regime de teletrabalho encontra-se disciplinado por meio do 
Ato n.º 42/2016, com as alterações introduzidas pelo Ato TRT17 SGP/PRESI n. 10/2018, 
Ato TRT17 SGP/PRESI n. 11/2018 e Resolução Administrativa n. 24/2019. 

De acordo com a regulamentação interna do Tribunal Regional, a indicação do servidor 
que pretende submeter-se ao regime de teletrabalho é feita pelo gestor da unidade a 
que se encontra subordinado, que deverá priorizar as seguintes situações: (a) 
servidores com deficiência, (b) servidores que tenham filhos, cônjuge ou dependentes 
com deficiência, (c) servidoras gestantes e lactantes, (d) servidores que demonstrem 
comprometimento e habilidades de autogerenciamento do tempo e de organização, e 
(e) servidores que estejam fruindo licença por motivo de afastamento do cônjuge.

A realização de teletrabalho é vedada ao servidor nos seguintes casos: (a) estejam em 
estágio probatório; (b) tenham subordinados; (c) ocupem cargo de direção ou função 
comissionada de natureza gerencial; (d) apresentem contraindicações por motivo de 
saúde, constatadas por perícia médica; (e) tenham sofrido penalidade disciplinar nos 
dois anos anteriores à indicação; e (f) estejam fora do País, salvo na hipótese de 
servidores que tenham direito à licença para acompanhar o cônjuge. 

A aptidão física e mental do servidor é verificada em perícia, realizada perante o Setor 
de Saúde do Tribunal.
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Por meio da Resolução Administrativa n. 24/2019, o TRT17 revogou a Resolução 
Administrativa n. 7/2018, que havia alterado a redação do Inciso II do art. 4º do Ato 
TRT17ª SGP/PRESI N. 42/2016 para excluir os assistentes de juízes titulares e 
substitutos do limite máximo de 50% da respectiva lotação. 

No tocante à produtividade, o servidor em regime de teletrabalho compromete-se a 
apresentar um incremento nunca inferior a 15% (quinze por cento) em relação à 
produtividade dos servidores que trabalham presencialmente.

Na forma do art. 17 da Resolução CNJ n. 277/2016, o Tribunal Regional instituiu a 
Comissão de Gestão do Teletrabalho, que, atualmente, é composta pelos seguintes 
membros (Ato TRT 17ª PRESI nº 57/2019): Juiz Ney Álvares Pimenta Filho (Auxiliar da 
Presidência); Cleide Mara Reisen (Secretária da Secretaria de Gestão de Pessoas); 
Vinicius Louzada Capucho (Servidor do Setor de Saúde); Anna Carolina Siqueira Félix 
(Diretora de Secretaria de Vara do Trabalho); Leandra Guarnier Fim (Assessora de 
Desembargador); Luciano Magno Brambila (Coordenador de Gestão Estratégica); e 
Alline Bernardino Galazzi Andrade (servidora da Secretaria de Gestão de Pessoas).  

Dentre as atividades desempenhadas pela referida Comissão, destacam-se as 
seguintes: (a) analisar os resultados apresentados pelas unidades participantes do 
teletrabalho e propor os aperfeiçoamentos necessários; (b) elaborar e apresentar 
relatórios anuais à Presidência do Regional sobre os resultados do teletrabalho, 
especialmente quanto ao cumprimento dos objetivos da implantação desse regime e à 
avaliação conveniência de continuidade de sua adoção para o Regional; (c) analisar e 
propor soluções à Administração do Tribunal acerca de eventuais problemas 
detectados e de casos omissos; (d) analisar e estudar regulamentos vinculantes que 
tratam de teletrabalho, com o objetivo de identificar necessidade de adequações do 
regulamento interno que tratam da matéria e propor soluções; e (e) zelar pela 
observância das regras constantes do regulamento interno. 

O TRT17 esclareceu que o regime de teletrabalho coexiste com o trabalho remoto,  
cuja implantação decorreu de situação extraordinária, como medida profilática ao 
enfrentamento da pandemia provocada pelo novo coronavírus. 

Nas informações complementares prestadas, o Tribunal Regional salientou que 
autoriza o servidor a realizar o teletrabalho no exterior, nos moldes definidos pela 
Resolução CNJ n. 227/2016. 

Apurou-se, ademais, que, em 28/02/2021, havia no Órgão 179 servidores em 
teletrabalho, conforme o seguinte quadro apresentado pelo TRT17: 
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Lotação Quantidade de 
Servidores em 
teletrabalho

Quantidade de 
Servidores 
lotados na 
Unidade 

ARAV01 4 14 

ASSJUP 3 4 

COLV01 3 12 

CREVIS 7 12 

DCI 1 2 

GAJUS 3 10 

GDAPTB 2 11

GDCACM 7 11

GDCCS 4 11 

GDDCSC 9 11 

GDGFSN 7 11 

GDJCR 8 9 

GDJLS 7 10 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 21



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

22

 

GDJPS 6 Não informado 

GDMMM 5 4 

GDMRCN 9 11

GDWLCL 9 11 

GUAV01 4 8 

GUAV02 4 4 

LINV01 1 13 

MATV01 3 14 

NVEV01 1 11

SACTC 1 2

SAPMP 1 2 

SEADM 1 3 

SEANE 1 2 

SEDES 1 7 

SEGOV 1 2 
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SELIQ 1 2 

SEMAI 3 8 

SEMAN 1 8

SEPE 1 1 

VITFOR 1 4 

VITV01 4 13 

VITV02 6 13 

VITV03 4 13 

VITV04 8 12

VITV05 4 12

VITV06 6 12 

VITV08 7 12 

VITV09 5 12 

VITV10 7 14 

VITV12 5 12 
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VITV13 3 11 

1.2.11. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS 
(CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016 (fonte: TRT17)

O TRT17, por meio do Provimento SECOR n.º 04/2020, implementou  o Cadastro 
Eletrônico de Peritos, Órgãos Técnicos ou Científicos, Tradutores e Intérpretes, 
formado por interessados em prestar serviços de perícia, de exame técnico, de 
tradução e de interpretação nos processos judiciais, inclusive aqueles que envolvam 
assistência judiciária gratuita. 

1.2.12. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E 
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ Nº 207/2015 (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que dispõe de uma unidade de saúde (Setor de Saúde), que é 
responsável por desenvolver e implementar a política de atenção à saúde de 
magistrados e servidores no âmbito do Tribunal. 

Dentre as políticas e ações desenvolvidas pela referida Unidade em 2019 e 2020, 
relacionadas ao bem-estar físico, mental e social de magistrados e servidores, 
destacaram-se: a) Programa de acompanhamento de servidores afastados do trabalho; 
b) Programa de preparação para aposentadoria; c) Programa de prevenção de riscos 
psicossociais; d) Campanha anual de vacinação contra a gripe; e) Campanha anual de 
prevenção do câncer de mama; f) Programa paternidade responsável; e g) Programa 
mãe nutriz.

Foi informado que, em 2020, as causas mais frequentes de afastamentos de 
magistrados e servidores, por períodos superiores a 5 dias,  foram as seguintes: 
Infecção por coronavírus, transtornos respiratórios, transtornos osteomusculares e 
transtornos mentais.

1.2.13. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS.  RESOLUÇÃO CNJ Nº 
240/2016 (fonte: TRT17)

Em atenção ao disposto no artigo 11 da Resolução CNJ n. 240/2016, o TRT17 instituiu o 
Comitê Gestor Regional Local de Gestão de Pessoas, conforme o Ato TRT 17ª PRESI N.º 
60/2017, com as seguintes atribuições: propor e coordenar o plano estratégico local de 
gestão de pessoas; atuar na interlocução com a rede de gestão de pessoas do Poder 
Judiciário, compartilhando iniciativas, dificuldades, aprendizados e resultados; 
monitorar, avaliar e divulgar o desempenho e os resultados alcançados pela gestão de 
pessoas e instituir grupos de discussão e trabalho com o objetivo de propor e de 
subsidiar a avaliação da política e medidas de gestão de pessoas. A escolha dos 
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membros do referido Comitê observa o critério previsto no art. 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: TRT17)  

Conforme informações prestadas pelo TRT17, 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). 

Mediante o Ato TRT 17ª SGP/PRESI n. 24/2020, o Tribunal Regional dispôs sobre a 
Política de Educação Corporativa para os Servidores do Tribunal Regional. 

1.2.15. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO 
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE 
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT17)  

O Tribunal Regional informou que é obrigatória a participação dos servidores titulares 
de funções comissionadas (artigo 5º, § 4º, da Lei n. 11.416/2006) no Curso de 
Desenvolvimento Gerencial. 

1.2.16. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. SERVIDORES (fonte: TRT17) 

Conforme informações prestadas pelo TRT17, no biênio 2019/2020, somente um 
processo disciplinar foi instaurado em face de servidor vinculado ao Tribunal Regional, 
conforme o seguinte quadro: 

Número do 
Processo 

Infrações 
imputadas 

(Motivo) 

Decisão Andamento 

Sindicância

PAe n. 2963-
10.2018.5.17.0500

Advertência Arquivado Concluído

No curso da correição ordinária foram examinados os autos do Processo PAE n. 2963-
10.2018.5.17.0500, no qual não se detectou qualquer irregularidade procedimental. 

1.2.17. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT Nº 163/2016 (fonte: TRT17)

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 25



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

26

 

A Ouvidoria do TRT17 foi instituída pelo Ato TRT 17ª PRESI nº 225/2001, 
regulamentado pela Portaria TRT 17ª PRESI nº 463/2001. Localiza-se no 5º andar do 
edifício sede do Tribunal Regional e conta com o auxílio de 2 (dois) servidores.

Atualmente, o cargo de Ouvidor do Tribunal Regional é exercido pela Desembargadora 
Cláudia Cardoso de Souza. O Ouvidor substituto é o Desembargador Mário Ribeiro 
Cantarino Neto. 

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 TRT17, no período de 2019 a 2021 (até 28/02), a Ouvidoria do 
Tribunal Regional recebeu 4.707 manifestações, assim classificadas: 

 2019 2020 2021

(até 28/02)

Denúncias 4 1 0 

Pedidos de Informação 2.574 1.845 134 

Sugestões 8 2 1 

Elogios a unidades, 
magistrados e a servidores do 

Tribunal

21 18 1 

Lei de acesso à informação 
(Lei n. 12.527/2011)

57 34 7 

Total 2.664 1.900 143

A Ouvidoria do Tribunal Regional divulga na página do Tribunal na internet os dados 
estatísticos relacionados às manifestações recebidas e às providências adotadas 
(www.trtes.jus.br/principal/institucional/ouvidoria).
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1.2.18. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 
85/2009 (fonte: TRT17) 

Conforme informações prestadas pelo TRT17, o Setor de Comunicação Social e 
Cerimonial (SCOM) foi instituído em conformidade com a Resolução CNJ n. 85/2009, 
subordinando-se à Secretaria Geral da Presidência. Dentre suas principais atribuições, 
destacam-se: produção do clipping diário, com as principais notícias relacionadas ao 
TRT-ES; atendimento às demandas da imprensa; levantamento de pautas e elaboração 
de releases para envio à imprensa; acompanhamento de magistrados e servidores em 
entrevistas à imprensa; produção de notícias e fotos para publicação no Portal do TRT-
ES; apoio na elaboração de campanhas internas; produção e publicação de posts nas 
redes sociais; apoio ao cerimonial. 

1.2.19. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA 
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 201/2015 (fonte: TRT17)

O TRT17, por meio da Resolução Administrativa nº 01/2018, instituiu o Setor de 
Responsabilidade Socioambiental, que integra a Divisão de Gestão Estratégica, unidade 
vinculada à Presidência do Tribunal. 

Em atendimento ao disposto na Resolução CNJ n. 201/2015, o Tribunal implantou o 
respectivo Plano de Logística Sustentável.  

https://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/400753228?Formato=pdf 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo Setor/Núcleo Socioambiental, 
destacam-se: (a) coordenar a elaboração e publicação do Plano de Logística 
Sustentável do Tribunal Regional, (b) coordenar e apoiar a Administração do Tribunal 
na implementação de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados 
na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social do TRT17, (c) 
promover ações de sensibilização voltadas a disseminar a sustentabilidade na gestão 
do Tribunal Regional, e (d) Apoiar a Presidência do Tribunal nas ações de 
acessibilidade, inclusão e incentivo à diversidade.

1.2.20. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO.  RESOLUÇÃO CNJ Nº 86/2009 
(fonte: TRT17 e sítio eletrônico do Tribunal))

O TRT17 dispõe de uma unidade/núcleo de Controle Interno (Divisão de Controle 
Interno), diretamente vinculado à Presidência do Tribunal, na forma da Resolução CNJ 
n. 86/2009, competindo-lhe: a) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual, a execução dos seus programas e orçamentos; b) comprovar a legalidade e 
avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e 
operacional do TRT17; c) acompanhar e harmonizar a interpretação da legislação e dos 
atos normativos e os procedimentos relativos às atividades a cargo do Controle 
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Interno; d) emitir recomendações ao Desembargador-Presidente do Tribunal quanto 
aos assuntos atinentes à sua função; e) promover a apuração, das irregularidades de 
que tiver conhecimento, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público; f) 
definir diretrizes, princípios e conceitos, adotando as normas técnicas aplicáveis e as 
constantes do Regulamento próprio; g) requisitar a instauração de sindicância, 
procedimentos e processos administrativos disciplinares; h) exercer as funções 
cometidas ao Controle Interno pela Resolução Administrativa n.º 255/1991 e pela 
Instrução Normativa n.º 55/2007, ambas do Tribunal de Contas da União, no que se 
refere aos atos de admissão de pessoal, concessão de aposentadorias e pensões, sem 
prejuízo do cumprimento de outras normas eventualmente aplicáveis; i) zelar pela 
fidedignidade dos dados do relatório quadrimestral de gestão fiscal e do processo de 
contas anual; j) apoiar o Controle Externo e o Tribunal no exercício de sua missão 
institucional; k) prestar consultoria eventual ao Desembargador-Presidente do 
Tribunal; e l) outras atribuições previstas em Regulamento próprio. 

1.2.21. EIXO: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (fonte: TRT17) 

Divisão de Orçamento e Finanças

Carga horária semanal 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade 12 às 19 horas

Horário de atendimento ao público externo 12 às 19 horas

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

0

Os servidores cumprem jornada de trabalho de 7 horas diárias ininterruptas, tal como 
facultado pela Resolução CNJ n. 88/2009. 

Apurou-se, também, que há meta de produtividade definida para os servidores da 
Unidade, cujo controle é realizado pela chefia imediata. 
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Não há servidores em regime de teletrabalho, conforme esclareceu o Tribunal Regional 
nas informações complementares.

1.2.22. EIXO: GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT17)

Secretaria de Gestão de Pessoas 

Carga horária semanal 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade 12 às 19h

Horário de atendimento ao público externo 12 às 19h 

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

0

Os servidores cumprem jornada de trabalho de 7 horas diárias ininterruptas, tal como 
facultado pela Resolução CNJ n. 88/2009. 

O Tribunal Regional informou que não existe definição de meta de produtividade para 
os servidores lotados na Secretaria de Gestão de Pessoas.

Não há servidores em regime de teletrabalho.

1.2.23. EIXO: LOGÍSTICA (fonte: TRT17)

Divisão de Material e Logística 

Carga horária semanal 40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade 12 às 19h

Horário de atendimento ao público externo 12 às 19h 

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

0
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Os servidores cumprem jornada de trabalho de 7 horas diárias ininterruptas, tal como 
facultado pela Resolução CNJ n. 88/2009. 

O Tribunal Regional informou que não há definição de meta de produtividade para os 
servidores lotados na Divisão de Material e Logística. 

Não há servidores em regime de teletrabalho. 

 

1.3. SEGURANÇA INSTITUCIONAL 
1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 
(fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que instituiu a Comissão de Segurança Permanente de Segurança, 
por meio do Ato TRT 17ª DIGER/PRESI 09/2012. 

Nos termos do Ato TRT 17ª Presi n. 90/2019, é a seguinte a composição da referida 
Comissão: Desembargadora Ana Paula Tauceda Branco (Presidente); Juiz do Trabalho 
Luís Eduardo Soares Fontenelle (Vice-Presidente); Secretário de Administração, como 
Coordenador; Chefe do Setor de Segurança e Transporte; e Marília Martins Bertelli, 
como secretária indicada pela Presidente da Comissão. 

A Comissão de Segurança Permanente de Segurança só se reúne quando necessário, 
sendo que o último encontro ocorreu em 12/2/2020, conforme informação prestada 
pelo Tribunal Regional. 

1.3.2. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE JUÍZES EM 
SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT17)

O Tribunal Regional, por intermédio da Resolução Administrativa 38/2020, elaborou o 
Plano de Segurança Orgânica, Proteção e Assistência de Juízes em Situação de Risco ou 
Ameaçados, conforme determinado pela Resolução CNJ n. 291/2019.

1.3.3. PLANTÃO. SEGURANÇA DE MAGISTRADOS E FAMILIARES (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que mantém plantão policial para atendimento aos casos de 
urgência envolvendo a segurança de juízes e seus familiares, conforme estatuiu a 
Resolução Administrativa 38/2020. 

1.3.4. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que ainda não instituiu o Núcleo de Inteligência, mas que estaria 
criando condições adequadas para sua criação, para atender à exigência da Resolução 
CNJ nº 291/2019. 
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2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – 
E-GESTÃO 
2.1. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte: TRT17) 
O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça 
do Trabalho (e-Gestão) é administrado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 
assessorada pelo Comitê Gestor Nacional. Os presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho devem instituir os Comitês Gestores Regionais para receberem as 
orientações do Comitê Gestor Nacional relativas às regras para a coleta e 
disponibilização das informações que serão repassadas aos respectivos Tribunais 
Regionais e Varas do Trabalho da Região. O Comitê Gestor Regional do sistema e-
Gestão deve ser “coordenado, preferencialmente, por desembargador e deverá ter 
composição multidisciplinar, contando com, pelo menos, um juiz de 1º Grau e 
servidores afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de 
negócio judicial de 1º e 2º Graus”, conforme estabelecido no artigo 174, § 1º, da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. O Comitê 
Regional deverá reunir mensalmente para, entre outras ações, corrigir eventuais 
inconsistências nos dados remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, retratadas nos 
relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema e-
Gestão, e encaminhar ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva 
ata, conforme previsto no artigo 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  

O Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT17 foi criado pelo ATO TRT 17ª 
PRESI Nº 042/2010. 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 QUALIFICAÇÃO 
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Marcello Maciel Mancilha

(Coordenador)

Desembargador 

Jailson Duarte Magistrado de 1º grau 

Johnathan Marques Silveira Carioca Secretário de Tecnologia da Informação 
e Comunicações

Mariana Giacomin Cani Bolzani Servidora lotada na Secretaria da 
Corregedoria Regional 

Marcello Canal Chefe da Divisão Judiciária 

Eneida França Martinelli Diretora de Secretaria de Vara 

Nuno de Almeida Rasseli Servidor lotado na Secretaria de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicações

Estêvão de Figueiredo Cellin Servidor lotado na Secretaria de Gestão 
de Pessoas

Eduardo Ferreira Costa Servidor do Grupo de Suporte ao PJe

Erika Eliza Izoton Alves Servidora do Setor de Suporte ao PJe

Valdir José de Sousa Servidor da Divisão de Gestão 
Estratégica 

João Batista Bortolon de Oliveira servidor lotado na Divisão da 1.ª Turma

Com relação ao §2º do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2019 a dezembro 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_17%C2%AA_
Regi%C3%A3o. Não há registro de ata de reunião em 2021, até 28/02/2021. 
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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 28 de fevereiro de 2021 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, foram identificados 50 
processos pendentes de finalização em 28 de fevereiro de 2021 que conste em mais de 
uma fase ou sistema simultaneamente. 

2.2.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão) 

O saldo de processos pendentes de julgamento é composto pelos processos pendentes 
de autuação, pendentes de remessa ao MPT, no MPT - distribuídos e pendentes de 
distribuição -, pendentes de distribuição, pendentes de conclusão ao relator, com o 
relator, em diligência, com revisor, suspensos ou sobrestados, aguardando pauta, 
incluídos em pauta e em vista regimental. Não existe previsão para que um processo 
seja informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que conste 
simultaneamente em mais de um dos referidos itens. Partindo dessas premissas, em 
28 de fevereiro de 2021, foram identificados 3 processos pendentes de julgamento 
informado mais de uma vez no mesmo item e 5 processos pendentes de julgamento 
que constavam em mais de um item. Inexiste, igualmente, previsão para que um 
processo seja informado em um dos itens de pendência e não seja informado no saldo 
de pendentes de julgamento. Nessa situação, foram identificados 77 processos 
pendentes de julgamento em 28 de fevereiro de 2021. 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 1.798 processos pendentes de julgamento em 28 de fevereiro de 2021. 
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2.3. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT17)
Nas informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 59-
69.2020.2.00.0500, e nas respostas ao questionário há 53 processos no 2º grau 
distribuídos em regime de plantão.

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe (fonte: 
www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje e TRT17) 
O Tribunal Regional apresenta 100% de processos tramitando no Sistema PJe em 
28/02/2021. 

2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: e-
Gestão e TRT17) 
As Varas do Trabalho do Tribunal Regional possuem 16.601 processos pendentes de 
solução na fase de conhecimento que foram distribuídos nos anos de 2006 a 2021. 
Assim se constituía o saldo em 28/02/2021:

ANO PROCESSOS  

2006 3 0,02% 

2007 1 0,01% 

2008 2 0,01% 

2009 4 0,02% 

2010 2 0,01% 

2011 2 0,01% 

2012 3 0,02% 
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2013 9 0,05% 

2014 41 0,25% 

2015 60 0,36%

2016 155 0,93% 

2017 487 2,93% 

2018 570 3,43% 

2019 2.789 16,80% 

2020 9.934 59,84% 

2021 2.539 15,29%

Total 16.601 100,00%

Foram identificados 282 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento, 
distribuídos há mais de 5 anos, nos exercícios de 2006 a 2016. De acordo com as 
informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 26-79.2020.2.00.0500 e 
respostas colhidas do Regional, é utilizada ferramenta que destaca os processos com 
prazos extrapolados sendo a cobrança realizada por telefone ou e-mail. A Presidência 
comunica os gabinetes de desembargadores sobre a existência de processos com 
prazo extrapolado, que são prontamente priorizados. O artigo 62 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho foi observado, uma vez que 
foram divulgados, no sítio do Tribunal Regional na internet, os processos aptos a 
julgamento em primeiro e segundo graus. 
(https://www.trt17.jus.br/principal/atividade-judiciaria/processos-aptos-julgamento).
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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 janeiro de 2020 a dezembro de 2020, 
o Tribunal Regional teve 24 Varas analisadas nesse período. Desse total, apenas a 1ª VT 
de Aracruz, na 339ª colocação, esteve entre as 25% que tiveram os desempenhos mais 
satisfatórios no País. Quatro Varas do Trabalho ficaram entre as 25% com o 
desempenho mais insatisfatório, sendo elas: a 2ª VT de Vitória (1.226ª colocação), a 
11ª VT de Vitória (1.250ª colocação), a 8ª VT de Vitória (1.350ª colocação) e a 1ª VT de 
São Mateus (1.493ª colocação). 

 

2.7. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 211 DO CNJ (fonte: TRT17) 
O Tribunal Regional encaminha lista, em PDF, contendo o status do cumprimento da 
Resolução 211/CNJ. Merecem destaque os dispositivos da ENTIC-JUD que não foram 
cumpridos ou foram cumpridos apenas parcialmente:

Dispositivo da 
ENTIC-JUD

Descrição Observações

Cap. III, Seção III 
- Art 16º

Normatizar atividades 
extraordinárias na área de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Não Atendido 

A minuta de ato normativo para 
regulamentar atividades 
extraordinárias para a área de 
TIC está em elaboração e 
juntamente com a Política de 
Gestão de Pessoal de TIC. 
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Cap. III, Seção III 
- Art 17º

Instituir plantão na área de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação.

Não Atendido 

Em 26 de novembro de 2018, o 
Comitê de Governança de TIC 
deliberou pela não 
regulamentação do plantão de 
sobreaviso, tendo em vista  que 
haveria impacto nas 
compensações entre os  
servidores plantonistas e, 
consequentemente, no 
planejamento e execução das 
ações de TIC.  

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

Garantir solução de backup 
com capacidade suficiente para 
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. 

Atendido em grande parte 

Ação atendida, conforme 
informações a seguir:

- Há armazenamento de longo 
prazo de todos os dados do 
Tribunal. 

- A cópia em local distinto do 
primário abrange os dados de 
Correio Eletrônico, SICdoc, PAe 
e sistema de arquivos. 

- Os dados do PJe e do banco de 
dados Oracle são replicados 
para o datacenter de 
contingência, no Ed. Vitória 
Park. 

- O único item não cumprido 
integralmente é o Art. 24, III, da 
Resolução 211/2015 do CNJ, 
especificamente no trecho que 
se refere à manutenção de cópia 
dos “backups" em local distinto 
do local primário do órgão, de 
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modo a prover redundância e 
atender à continuidade do 
negócio em caso de desastre.

Cap. III, Seção III 
- Art 14º

Definir e instituir Política de 
Gestão de Pessoas que 
promova a fixação de recursos 
humanos na área da Tecnologia 
da Informação e Comunicação.

Em andamento

A minuta de Política de Gestão 
de Pessoal de TIC encontra-se 
em fase final de elaboração e 
será posteriormente submetida 
à Presidência para deliberação, 
porém, em virtude do cenário 
de pandemia da COVID-19, as 
atividades relacionadas à tal 
Política estão temporariamente 
suspensas. 

Cap. III, Seção III 
- Art 14º

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

Em andamento

Será atendido após aprovação 
da Política de Gestão de Pessoal 
de TIC. 

 

2.8. SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT17) 
Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT, o Tribunal Regional ainda não implantou o módulo 
SisconDJ, conforme se verifica na tabela abaixo. Todos os demais sistemas satélites 
estão implantados em produção e em utilização pelas unidades. 
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Sistema Descrição Justificativa É utilizado no TRT?

AUD4 Sistema para confecção e 
registro de ata de 

audiência

Negocial Sim

(Está em produção em 
3 Varas definidas 
como piloto no 

projeto)

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 e-

Gestão

Gestão Sim

GPREC Gestão de precatórios e de 
Requisição de Pequeno 

Valor

Negocial Sim

JTe Backend do aplicativo 
mobile JTe 

Técnica e 
Negocial

Sim

MNI Serviços de 
interoperabilidade 

Técnica Sim
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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

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
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SisconDJ Sistema de alvará 
eletrônico do Banco do 

Brasil 

Negocial Não 

(Previsão de 
implantação em 

03/05/2021)

Shodô Aplicativo de assinatura 
digital

Técnica Sim

 

2.9. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT17) 
2.9.1. FERRAMENTA UTILIZADA PARA AS VIDEOCONFERÊNCIAS 

O Tribunal Regional informa que dispõe de solução de videoconferência corporativa, 
utilizando o Office 365 como plataforma de colaboração. A plataforma oferece o 
Microsoft Teams como serviço de reunião, mensageria instantânea e videoconferência 
corporativa. A partir de 03 de maio, as audiências e sessões de julgamento serão 
realizadas na plataforma Zoom, mantendo-se o Teams para as demais reuniões.

2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS 
(fonte: TRT17) 
2.10.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC  

Há, no âmbito do Tribunal Regional, Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PETIC), publicado em 
https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/144922818?Formato=pdf. O 
órgão está alinhado às diretrizes fixadas na Resolução n.º 211/2015 do CNJ, como 
pode ser visto na página 3 do documento PETIC.

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

Documento Link para acesso 
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PEI – Plano Estratégico 
Institucional

https://www.trt17.jus.br/principal/transparencia/gestao-
e-governanca/gestao-estrategica

PETIC – Plano 
Estratégico de TIC 

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/14
4922818?Formato=pdf

PDTIC – Plano Diretor de 
Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/15
5657101?Formato=pdf

Plano de contratações https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/79
7759561?Formato=pdf

Catálogo de Serviços https://www.trt17.jus.br/principal/transparencia/tecnolo
gia-da-informacao/catalogo-de-servicos-de-tic 

Normativo que institui o 
Comitê de Governança 
de Tecnologia da 
Informação

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/98
7300509?Formato=pdf

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/64
7132924?Formato=pdf

Normativo que institui o 
Comitê Gestor de 
Tecnologia da 
Informação

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/94
3369522?Formato=pdf

Normativo que institui o 
Comitê Gestor de 
Segurança

https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/38
6216029?Formato=pdf
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Política de Segurança https://www.trt17.jus.br/principal/publicacoes/leitor/38
6216029?Formato=pdf

Plano de Continuidade 
de Serviços essenciais de 
TIC

Possui, porém não foi disponibilizado no portal. 

Obs.: Informações constantes dos planos em questão são 
prioritariamente técnicas e sensíveis no que tange a 
própria segurança dos serviços e ativos envolvidos, 
motivo pelo qual não são publicadas no portal.

 

 

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020) – fonte: Sigest 
A missão da Justiça do Trabalho para o período 2015-2020 foi definida como “Realizar 
Justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o 
fortalecimento da cidadania”. Para o período 2021-2026, a missão foi sintetizada para 
“Realizar justiça”. Em ambos os casos, para alcançar esse compromisso, foram fixados 
objetivos e metas estratégicos mensurados a partir de índices estabelecidos. 
Mensalmente, as áreas de gestão estratégica dos Tribunais Regionais cadastram dados 
no Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho – Sigest para o 
monitoramento da estratégia, a partir das regras de negócio definidas no glossário 
anual. O acompanhamento do desempenho das Cortes Regionais é importante, pois 
permite a avaliação de ações para sua alteração ou aperfeiçoamento, objetivando o 
alcance das metas e, consequentemente, dos objetivos estratégicos. 

Os dados apresentados referentes aos anos de 2019 e 2020 (índices referentes ao ciclo 
2015-2020) foram retirados do Relatório de Resultados 2019, desenvolvido pela 
Assessoria de Governança e Gestão Estratégica do CSJT, e do Sigest, respectivamente. 
Em relação ao desempenho acumulado dos dois primeiros meses de 2021, ainda não 
há aferição dos resultados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho. 

 

Ciclo 2015 - 2020 - dados de 2019 e 2020 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 43



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

44

 

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”.

2019: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para 
2019 foi calculada em 115 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (119 dias). O 
TRT17 terminou o ano com prazo médio de 157 dias, 42 dias acima da meta individual. 
Meta não cumprida.

2020: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2018. A meta do 
TRT17 em 2020 era obter TMDP2 igual ou inferior a 122 dias, redução de 4% do 
resultado de 2018 (127 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT17 foi de 161 
dias, 39 dias acima da meta. Meta não 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.

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”.

2019: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para 
2019 foi calculada em 235 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (245 dias). O 
TRT17 terminou o ano com prazo médio de 252 dias, 17 dias acima da meta individual. 
Meta não cumprida. 

2020: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2018. Para 2020, 
a meta do TRT17 era alcançar TMDP1c igual ou inferior a 267 dias, redução de 4% do 
resultado de 2018 (278 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT17 foi de 209 
dias, 58 dias abaixo da meta. Meta cumprida. 
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3.3. META 6 - JULGAR QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE 
CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional.

Indicador: Índice de Processos Julgados (IPJ). 

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

2019: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente. Foram distribuídos 43.287 processos e julgados 44.265. O percentual 
de julgados foi de 102,2%. O TRT17 foi o segundo TRT com maior número de processos 
distribuídos e o terceiro com maior número de julgamentos, dentre os Tribunais 
Regionais de pequeno porte. Meta cumprida. 

2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos 
no ano corrente. Em 2020, foram distribuídos 35.497 processos e julgados 31.123, ou 
seja, 4.374 processos abaixo do esperado. O percentual de processos julgados foi de 
87,68%. Meta não 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. 

2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos 
até 31/12/2017, nos 1º e 2º graus. O TRT17 continha 30.457 processos do universo da 
meta pendentes de julgamento. Desses, foram julgados 29.513, ou seja, 1.493 além da 
meta (28.020). O IPA do TRT17 foi de 97,0%. 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 21.439 processos enquadrados 
nos critérios da meta. Desses, foram julgados 20.318, até dezembro de 2020, gerando 
um IPA de 94,8%. Meta cumprida. 
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3.5. META 8 – IDENTIFICAR E JULGAR AS AÇÕES COLETIVAS 
DISTRIBUÍDAS NOS 1º E 2º GRAUS 
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação 
jurisdicional.

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

3.5.1. Primeiro Grau

2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2016 no 1º grau. O TRT17 contava com 609 ações coletivas distribuídas, tendo 
julgado até dezembro 603 ações. IACJ - 1º grau de 99,0%. Meta cumprida. 

2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2017 no 1º grau. No TRT17 foram identificadas 576 ações coletivas, nos critérios 
da meta, pendentes de julgamento, sendo que todas foram julgadas até dezembro de 
2020. IACJ de 1º grau - 100%. Meta cumprida.

3.5.2. Segundo Grau

2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até 
31/12/2017 no 2º grau. O TRT17 tinha 11 ações coletivas pendentes de julgamento 
dentro dos parâmetros da meta, tendo julgado a totalidade até dezembro de 2019. 
IACJ - 2º grau de 100%. Meta cumprida. O TRT17 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 TRT17 identificou 13 ações coletivas dentro dos critérios da 
meta julgando a sua totalidade. 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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2019: manter o percentual do biênio 2016/2017 no Índice de Conciliação na Fase de 
Conhecimento. O TRT17 deveria manter o percentual de 33,47%. Foram solucionados 
27.946 processos dentro dos critérios da meta. Desses, foram conciliados 8.841, ou 
seja, 996 conciliações aquém da meta (9.837). O ICONc foi de 31,6%. Meta não 
cumprida.

2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no Índice de Conciliação na 
Fase de Conhecimento. Em 2020, o TRT17 deveria obter um índice de 32,38%. Até 
dezembro, foram conciliados 6.013 processos dos 15.989 solucionados, o que resultou 
em um ICONc de 37,61%. Meta cumprida.

 

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

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

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

2019: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 4.167 processos. No 
ano, foram distribuídos 8.320. Portanto, o TRT17 deveria julgar 8.403 (83 + 8.320) 
processos para cumprir a meta. Até dezembro, foram julgados 7.968. IRA: 90,4%. Meta 
não cumprida.

10 Maiores Litigantes para a meta de 2019: (1) Petrobras S/A; (2) Vale S/A; (3) 
Arcelormittal Brasil S/A; (4) Caixa Econômica Federal; (5) Chocolates Garoto S/A; (6) 
Estado do Espírito Santo; (7) Itaú Unibanco S/A; (8) Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos; (9)Município de Vitória; (10) Companhia Espírito Santense de Saneamento -
CESAN.

2020: O acervo do TRT17 dos 10 maiores litigantes do ano anterior era de 4.599 e 
durante o ano foram distribuídos 38.941 processos. Logo, o TRT17 deveria julgar 
39.033 (92 + 38.941), no entanto, foram julgados 37.507 processos até o fim do ano. 
IRA: 74,71%. Meta não cumprida. 

10 Maiores Litigantes para meta de 2020: (1) Petrobras S/A; (2) Caixa Econômica 
Federal; (3) Vale S/A; (4) Arcelormittal Brasil S/A; (5) Chocolates Garoto S/A; (6) 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários no Estado do Espírito Santo; 
(7) Estado do Espírito Santo; (8) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; (9) Órgão 
de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalhador Portuário Avulso; (10) Banco Bradesco S/A. 
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Observa-se que a Petrobras S/A; Vale S/A; Arcelormittal Brasil S/A; Caixa Econômica 
Federal; Chocolates Garoto S/A; Estado do Espírito Santo; Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos estiveram presentes nas listas dos 10 maiores litigantes em 2019 
e 2020. 

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. 

2019: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos 
novos de execução no ano corrente. Em 2019, foram baixadas 21.125 execuções, 
frente a 19.012 iniciadas, gerando um IE de 111,1%. Meta cumprida.

2020: Baixar quantidade maior de processos de execução do que o total de casos 
novos de execução no ano corrente. Em 2020, foram iniciadas 17.318 execuções no 
TRT17 e foram baixadas 16.673 execuções. O IE calculado é de 96,27%. Meta não 
cumprida. 

Ciclo 2021 - 2026 - dados de 2021 (até 28 de fevereiro)
O ATO CSJT.GP.SG n.º 34/2021 aprova o Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PE-
JT) para o período 2021-2026. No anexo do referido ato, constam os indicadores 
aprovados que serão mensurados a fim de dar cumprimento às respectivas metas. 

No período da correição, a mensuração dos indicadores de 2021 ainda não tinha sido 
iniciada, em virtude da necessidade de adaptações no sistema de gestão estratégica -
Sigest.  

Destaca-se que as metas judiciárias do PE-JT são coincidentes com as metas da Justiça 
do Trabalho junto ao Conselho Nacional de Justiça. Em consulta a página eletrônica  do 
referido Conselho para visualização do desempenho dos Tribunais por meta nacional 
(https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qv
w&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shMNRespostas), observou-se 
que os dados de 2021 também não estavam disponíveis no momento da correição. 
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Diante do exposto, não é possível aferir o desempenho do Tribunal Regional da 17ª 
Região nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

3.9. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA 
O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS  
De acordo com informações do Tribunal Regional da 17ª Região, ações e iniciativas são 
adotadas visando alcançar e aprimorar o desempenho nos objetivos e indicadores 
estratégicos. Entre as iniciativas e ações, pode-se citar: 

1. Programa Metas 2020 - início em fevereiro de 2020 e previsão de término em 
junho de 2021; a ação visa aprimorar a prestação jurisdicional, a partir da 
identificação e implantação de melhorias nos processos e procedimentos 
responsáveis pelo atendimento aos quesitos do Prêmio CNJ de Qualidade; 
aprimoramento na adoção das melhores práticas em governança pública, em 
governança e em gestão de TIC e de pessoas, observando diretrizes e 
recomendações dos Conselhos Superiores e dos órgãos fiscalizadores; 
desenvolvimento de melhorias nas ferramentas de apoio à prestação 
jurisdicional. As metas judiciárias relacionadas às referidas ações são Tempo 
Médio de Duração do Processo – 1ª e 2ª Instâncias;  Índice de Conciliação – 
Fase de Conhecimento (ICONc); Índice de Processos Julgados (IPJ); Índice de 
Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA); Índice de Processos Antigos 
(IPA); Índice de Ações Coletivas Julgadas – 2º Grau (IACJ2); Índice de Ações 
Coletivas Julgadas – 1º Grau (IACJ1); Índice de Execução (IE). 

2. Implantação do Sistema NUGEP - realizado de maio a julho de 2020. O sistema 
permitiu o controle e o acompanhamento dos processos judiciais que estavam 
sobrestados aguardando julgamentos de repercussão geral, de casos 
repetitivos e de incidentes de assunção de competência, refletindo no 
desempenho do Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA). 

3. Juízo Auxiliar de Execução e Precatórios (JAEP) - início em abril de 2020 e 
previsão de término em julho de 2021; a ação visa impulsionar a execução e a 
pesquisa patrimonial, avaliando soluções de tecnologia da informação e 
melhorias nas metodologias de trabalho, impactando nos resultados do  Índice 
de Execução (IE). 

4. Incentivo e fomento à adoção de soluções alternativas de conflito - o projeto 
teve início em fevereiro de 2020 e a previsão de término é em agosto de 2021. 
A ação visa o estudo sobre os padrões nos processos judiciais conciliados e a 
disponibilização de painéis que auxiliem na seleção e condução dos processos 
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para conciliação no CEJUSC e nas Unidades Judiciárias. Além disso, há o 
estímulo ao direcionamento de processos para o CEJUSC, junto aos Diretores 
de Vara; realização de cursos de formação de conciliadores, qualificação de 
juízes e servidores; realização das Semanas Nacionais de Conciliação e de 
Execução Trabalhista; criação e disponibilização de solução tecnológica para 
conciliação remota. Infere-se que as referidas ações terão impactos positivos 
no Índice de Conciliação (ICONc).

5. Programa Metas Estratégicas - realizada de março de 2019 a abril de 2020, o 
programa incluiu os projetos Acerte a Meta, Saneamento de dados, Selo Justiça 
em Números 2019, CEJUSC Itinerante, Aprimoramento da Governança Pública 
do TRT (iGovPub), Melhoria da Governança e Gestão de Pessoas (iGovPessoas) 
e Aprimoramento da Governança e Gestão de TIC (iGovTI), com o objetivo de 
atingir as metas estabelecidas aos indicadores estratégicos de 2019. 

6. Acerte a Meta - projeto realizado de março de 2019 a abril de 2020, que 
desenvolveu e implantou a ferramenta "Acerte a Meta" integrada ao Portal de 
Inteligência Corporativa do Tribunal. A ferramenta é composta por painéis de 
dados on-line que possibilitam acompanhar os indicadores das metas 
nacionais, identificar inconsistências nos dados e auxiliar a tomada de decisão 
dos gestores dos órgãos jurisdicionais de primeiro grau, com objetivo de ajudar 
na superação de dificuldades no cumprimento das Metas Nacionais da Justiça 
do Trabalho, estabelecidas pelo CNJ e CSJT. Em dezembro de 2019, foi lançado 
o ‘Acerte a Meta 2ª Instância’ como projeto piloto em alguns Gabinetes. 

 

3.10. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS 
Atendendo ao disposto no capítulo III da Resolução n. 198/2014 do CNJ (alterado pela 
Resolução n. 204/2015), instituiu-se a Divisão de Gestão Estratégica (DIGEST) no 
Tribunal Regional da 17ª Região. A área é composta por três setores: Setor de 
Estatística e Pesquisa (SEPE), Setor de Responsabilidade Socioambiental (SEAMBI); e 
Setor de Gerência de Projetos Institucionais (SEPRIN). A gestão e o cumprimento das 
metas são responsabilidades da Presidência e da Corregedoria, havendo divisão de 
tarefas para o primeiro e o segundo graus. 

O acompanhamento do cumprimento da estratégia compreende a avaliação 
sistemática da organização por meio das Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs) com 
foco nas iniciativas (ações e projetos) e tomada de decisão. Para o exercício de 2020, 
as reuniões ocorreram em 29/06/2020, 18/11/2020 e 11/01/2021; para o exercício de 
2019, em 15/04/2019, 03/09/2019 e 07/11/2019. 
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O acompanhamento periódico do desempenho é realizado pelo Comitê de Gestão 
Estratégica e Participativa a cada quadrimestre; porém, as medições dos indicadores 
estratégicos e do alcance das metas são executadas mensalmente, no nível 
institucional, por unidade judicante e por instância. A cada mês, os resultados são 
acompanhados e registrados nos sistemas nacionais e nos painéis da ferramenta 
“Acerte a Meta” (desenvolvida pelo próprio TRT17) e, ao final do ano, são consolidados 
no Relatório das Metas Nacionais. 

O monitoramento do desempenho é realizado por meio de sistema que disponibiliza 
painéis de Business Intelligence – BI para controle/gestão das referidas metas, além de 
relatórios gerenciais. Apesar de o sistema permitir o acompanhamento mensal dos 
indicadores e das metas, adicionalmente oferecem, a cada dois dias, atualizações das 
informações e dos dados de processos judiciais que potencialmente contribuem para o 
alcance das metas, permitindo o controle quase diário do desempenho. 

O Tribunal Regional informou que durante as correições, são apontados os pontos que 
precisam melhorar para cumprimento da meta, bem como as ferramentas e as boas 
práticas que podem auxiliar nesse aprimoramento. Adicionalmente, a partir dos 
monitoramentos e dos acompanhamentos, realizados pelo Comitê de Gestão 
Estratégica e Participativa, nas RAEs e nas reuniões ordinárias, quando são 
identificados maiores desvios das metas, ações corretivas são executadas, baseadas 
em levantamentos de dados realizados pela área de estatística e pesquisa do TRT. 

Ainda de acordo com o TRT17, o alinhamento com as metas do Poder Judiciário é um 
aspecto avaliado para remoções, promoções, convocações e/ou afastamentos, em 
atenção ao disposto na Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

 

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: TRT17) 
De acordo com o Tribunal Regional da 17ª Região, as condutas que serão adotadas 
pelo Tribunal Regional para o atendimento dos macrodesafios do Poder Judiciário 
2021-2026 ainda estão em fase de planejamento. No entanto, o Tribunal Regional da 
17ª Região elencou as seguintes condutas que foram adotadas visando atender os 
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macrodesafios Poder Judiciário 2015-2020: 1. Combate à corrupção e à improbidade 
administrativa – aprimoramento na adoção das melhores práticas em governança 
pública, observando diretrizes e recomendações dos Conselhos Superiores e dos 
órgãos fiscalizadores. Como resultado, houve a ampliação do quadro da área de gestão 
estratégica, com a criação dos setores de responsabilidade socioambiental e de 
gerência de projetos institucionais; e a instituição da Política de Gestão de Riscos (RA 
n. 63/2019), do Regulamento Geral de Secretaria (RA n. 65/2019), do Processo de 
Aquisição de Bens e Contratação de Serviços (Ato da Presidência n. 120/2019) e do 
Comitê de Gestão de Contratações (Ato da Presidência n. 58/2020). 2. Celeridade e 
produtividade na prestação jurisdicional - incentivo ao alcance das metas durante as 
correições, em reuniões e por meio de campanhas de comunicação; desenvolvimento 
e divulgação das ferramentas de gestão das estatísticas, como: "Acerta a Meta" (1º e 
2º Graus), "Executar é a Meta", "Revista é a Meta" e "SEPESQ é a Meta"; e realização 
de saneamento dos dados estatísticos, por meio da verificação dos dados pelas 
unidades judiciárias, da correção dos extratores de dados e de revisão de 
procedimentos de lançamentos de informações no PJe. 3. Adoção de soluções 
alternativas de conflito – criação do CEJUSC (Centro Judiciário de Métodos 
Consensuais de Solução de Disputas); estímulo ao direcionamento de processos para o 
CEJUSC, junto aos Diretores de Vara; realização de cursos de formação de 
conciliadores, qualificação de juízes e servidores; realização anual das Semanas 
Nacionais de Conciliação e de Execução Trabalhista; criação e disponibilização de 
solução tecnológica para conciliação remota; desenvolvimento e divulgação da 
ferramenta de gestão estatística "Acerte a Meta"; e realização de saneamento dos 
dados estatísticos, por meio da verificação dos dados pelas unidades judiciárias, da 
correção dos extratores de dados e de revisão de procedimentos de lançamentos de 
informações no PJe. 4. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes –
estruturação e organização do Setor de Gerenciamento de Precedentes (SEGER) 
visando a gestão das demandas repetitivas; implantação do Sistema de Gestão de 
Precedentes (NUGEP), que permitiu o controle efetivo e o prosseguimento dos 
processos judiciais que estavam sobrestados aguardando julgamentos de repercussão 
geral, de casos repetitivos e de incidentes de assunção de competência, por meio do 
cadastro das demandas repetitivas e dos precedentes referentes à repercussão geral 
de forma integrada com o Sistema PJe, feito pelas unidades judiciárias e enviados 
automaticamente para o BNPR – CNJ. Além disso, foram realizadas diversas ações que 
impactaram positivamente no macrodesafio como: execução de pautas concentradas 
com as empresas relacionadas entre os Maiores Litigantes; implantação do Centro 
Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC); desenvolvimento 
e divulgação das ferramentas de gestão das estatísticas, como: "Acerta a Meta" (1º e 
2º Graus), "Executar é a Meta", "Revista é a Meta" e "SEPESQ é a Meta"; e realização 
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de saneamento dos dados estatísticos, por meio da verificação dos dados pelas 
unidades judiciárias, da correção dos extratores de dados e de revisão de 
procedimentos de lançamentos de informações no PJe. 5. Impulso às execuções fiscais 
e trabalhistas – reforma e ampliação das instalações e aumento da força de trabalho 
do Setor de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada (SEPESQ); estudo sobre 
boas práticas, por grupo coordenado pelo Juiz Auxiliar da Presidência; 
desenvolvimento e implantação de ferramenta online, chamada de “Executar é a 
Meta”, que possibilita a visualização da listagem de todos os processos na fase de 
execução, do resumo da produtividade, dos acordos realizados por ramo de atividade 
da empresa e do acompanhamento mensal dos indicadores de efetividade (meta 11 
CSJT, prazos médios e taxa de congestionamento); divulgação da ferramenta “Executar 
é a Meta” durante as Correições; e criação e desenvolvimento da ferramenta “SEPESQ 
é a Meta”, cujo objetivo consiste em facilitar, agilizar e aperfeiçoar a gestão de 
processos que tramitam no setor.

3.12. GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA. RESOLUÇÃO nº 
221/2016 do CNJ
O Tribunal Regional informou que o Comitê de Gestão Estratégica e Participativa foi 
instituído por meio da Resolução Administrativa TRT17 n. 130/2018, alterada pela 
Resolução Administrativa TRT17 n. 46/2019. Destacou, ainda, que os princípios de 
gestão participativa e democrática são garantidos por meio de ações de elaboração ou 
revisão dos planejamentos estratégicos nacionais e institucional, promovidas pelo 
Comitê de Gestão Estratégica e Participativa, com o assessoramento da área de Gestão 
Estratégica do Tribunal Regional. Entre as ações estão: as consultas públicas anuais 
sobre a PIME (Proposta Inicial de Metas Nacionais); audiências virtuais públicas com 
entidades da sociedade ligadas ao direito do trabalho; realização de reuniões com 
magistrados e servidores, bem como outros Tribunais Regionais.

 

 

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)
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a) Movimentação Processual

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 2019 2020 2021*

estoque remanescente do ano 
anterior 15.378 12.239 16.153

casos novos 25.997 20.613 2.699 

processos recebidos 26.595 20.932 2.741 

processos solucionados 31.059 17.573 2.345 

pendentes de solução para o ano 
seguinte 12.239 16.153 16.601 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

Abaixo, quadro detalhando a quantidade de processos recebidos, solucionados e 
pendentes de solução por Município.

VARAS - MUNICÍPIO RECEBIDOS SOLUCIONADOS 
PENDENTES DE 

SOLUÇÃO 
(2021*)

1 (uma) - Aracruz 117 67 515 

2 (duas) - Cachoeiro de Itapemirim 394 335 1.544

1 (uma) - Colatina 103 115 651 
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2 (duas) - Guarapari 115 150 592

1 (uma) - Linhares 115 91 718

1 (uma) - Nova Venécia 94 61 402

1 (uma) - São Mateus 79 71 1.122

1 (uma) - Venda Nova do Imigrante 76 103 450 

14 (quatorze) - Vitória 1.648 1.352 10.607 

Total das 24 Varas do Trabalho 2.741 2.345 16.601 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

  

TAXA DE PRODUTIVIDADE 2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 116,79% 83,95% 85,55% 

média dos Tribunais de mesmo 
porte 116,62% 92,02% 72,83% 

média nacional 118,81% 85,20% 77,67% 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 
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TAXA DE CONGESTIONAMENTO 2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 35,19% 50,96% 88,63% 

média dos Tribunais de mesmo 
porte 31,02% 43,23% 86,05% 

média nacional 34,75% 48,51% 89,30%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

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

A quantidade de processos pendentes de solução para o ano seguinte tem sido maior a 
cada ano. Houve incremento de 32% de 2019 para 2020 e crescimento de 3% entre 
2020 e fevereiro de 2021.

A taxa de produtividade do regional, mostrou-se superior à média dos tribunais de 
mesmo porte em 2019, mas inferior em 2020, porém em 2021 a taxa de produtividade 
projetada apresenta valores superiores à ambas as médias.

Quanto à taxa de congestionamento, o regional tem apresentado taxa crescente e 
acima da média dos tribunais de mesmo porte nos três últimos anos. 

b) Prazos Médios:  

PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação 
até a prolação da sentença 

2019 2020 2021* 

média do Tribunal analisado 249 dias 207 dias 265 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 194 dias 171 dias 190 dias 
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média nacional 245 dias 216 dias 240 dias 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

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

2019 2020 2021* 

média do Tribunal analisado 58 dias 89 dias 119 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 68 dias 90 dias 115 dias 

média nacional 81 dias 105 dias 139 dias 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

 

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

2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 186 dias 177 dias 219 dias

média dos Tribunais de mesmo porte 122 dias 121 dias 178 dias 

média nacional 174 dias 159 dias 226 dias 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 
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PRAZO MÉDIO da conclusão até a 
prolação da sentença 

2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 29 dias 18 dias 17 dias 

média dos Tribunais de mesmo porte 122 dias 20 dias 19 dias 

média nacional 174 dias 22 dias 17 dias 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

Constatou-se que, no último ano do triênio 2019-2020-2021 (até fevereiro/21), o 
Tribunal Regional apresentou prazos médios superiores às médias dos tribunais de 
mesmo porte  nos indicadores do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, e 
da realização da 1ª audiência ao encerramento da instrução.  Apenas o indicador da 
conclusão até a prolação da sentença se mostrou com prazos inferiores à média dos 
tribunais de mesmo porte em todo o período analisado.  

c) Recursos Interpostos: No ano de 2019, foram interpostos nas Varas do Trabalho do 
Tribunal Regional 23.078 recursos, 3% a mais do que no ano de 2018, quando foram 
interpostos 22.394 recursos. Em 2020, foram interpostos nas Varas do Trabalho do 
Tribunal Regional 15.279 recursos, 33% a menos do que no ano de 2019. Já no ano de 
2021, até fevereiro, foram interpostos 2.323 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 28 de fevereiro de 2021, do total de 819 
processos do Tribunal Regional com instrução encerrada aguardando a prolação de 
sentença, 55 estão com mais de 30 dias para a prolação de sentença. Observou-se que 
9 processos contam com mais de 60 dias de atraso e destes 5 contam mais de 90 dias 
de atraso. 

e) Processos pendentes de solução nas Varas do Trabalho e Audiências 
Telepresenciais: A Corregedoria-Geral 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 determinou aos 
juízes que designassem imediatamente as audiências pendentes (iniciais e de 
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instrução) pela via telepresencial. Ressaltou as dificuldades práticas em realizar 
audiências telepresenciais, e demonstrou por meio de relatórios extraídos do PJe que 
as audiências iniciais e de prosseguimento estão sendo designadas pelo próprio 
sistema, pois no TRT da 17ª Região todos os processos tramitam 100% 
eletronicamente. 

4.1.2. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTP-
TST/e-Gestão) 

4.1.2.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA 
FASE DE LIQUIDAÇÃO

2019 2020 2021*

Liquidações iniciadas 9.219 7.741 700 

Liquidações encerradas 10.771 7.505 722 

Liquidações de sentenças pendentes* 3.383 3.330 3.346 

Desarquivados na fase de liquidação 8.338 992 04

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas de 1º/01 a 28/02/2021. 

No ano de 2020, as liquidações iniciadas diminuíram 16% e as encerradas diminuíram 
30,3%, em relação ao ano de 2019. A taxa de produtividade na liquidação verificada 
em 2019 foi de 116,8%, em 2020 de 97,0% e em 2021 (até fevereiro) foi de 103,1%. No 
ano de 2020, cada Vara do Trabalho iniciou, em média, 322,5 liquidações; e encerrou, 
em média, 312,7 liquidações.  

Em dezembro de 2020, restavam 3.642 liquidações pendentes no resíduo, incluídas as 
que estavam em arquivo provisório, um acréscimo de 1,6% em relação a dezembro de 
2019. A média no Regional foi de 151,8 liquidações pendentes por Vara do Trabalho.

4.1.2.2. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS POR ANO  
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MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS 2019 2020 2021* 

Liquidações iniciadas no TRT17 9.219 7.741 700

Média de liquidações iniciadas nos 
Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte

8.542 5.834 671

Média de liquidações iniciadas no 
País

30.755 26.201 2.848 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

No triênio analisado, o Tribunal Regional iniciou mais liquidações que a média dos 
Tribunais de Pequeno Porte e bem menos com relação à média do País. 

4.1.2.3. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR ANO

MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS 2019 2020 2021*

Liquidações encerradas no TRT17 10.771 7.505 722

Média de liquidações encerradas nos 
Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte

8.099 6.025 674 

Média de liquidações encerradas no 
País

33.928 26.861 3.005 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

Nos três anos analisados, o TRT17 encerrou mais liquidações em relação à média dos 
Tribunais de mesmo porte e menos em relação à média do País.
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4.1.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO

MÉDIA DE RESÍDUOS NA FASE DE 
LIQUIDAÇÃO

2019 2020 2021*

Resíduos no TRT17 3.383 3.330 3.346

Média de resíduos nos Tribunais 
Regionais de Pequeno Porte

4.100 3.069 2.980

Média de resíduos no País 15.708 15.305 14.818

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

Quanto ao resíduo na fase de liquidação, em comparação aos Tribunais de Pequeno 
Porte, o resíduo do Regional foi menor em 2019 e maior em 2020, e 2021 (até 
fevereiro). Todavia, com relação à média no País, teve resíduo bem menor nos três 
anos analisados.

4.1.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO 
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 

2019 2020 2021*

Prazo médio na liquidação no TRT17 161,62 dias 184,01 dias 208,09 dias

Prazo médio na liquidação nos 
Tribunais de Pequeno Porte 

187,03 dias 211,22 dias 233,79 dias

Prazo médio na liquidação no país 197,04 dias 231,17 dias 265,21 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

O prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, que era de 161,6 dias em 
2019, (menor que a média nacional de 197,0 dias e do que a média dos Tribunais de 
Pequeno Porte de 187,7 dias, no período), aumentou para 184,0 dias em 2020, (menor 
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que a média nacional de 231,2 dias e do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte 
de 211,2 dias, no período), aumentou para 208,1 dias em 2021 (menor que a média 
nacional de 265,2 dias e do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte de 233,8 dias, 
no período).  

Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, em 
2020, o Tribunal Regional registrou o décimo primeiro menor prazo médio no País, e 
considerando somente os regionais de mesmo porte, registrou o quinto menor prazo.

4.1.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS  

PERCENTUAL DE SENTENÇAS LÍQUIDAS 
POR ANO 

2019 2020 2021* 

Percentual de sentenças líquidas no 
TRT17

43,67% 50,42% 50,76%

Percentual de sentenças líquidas 
nos Tribunais de Pequeno Porte 

42,56% 47,73% 53,41%

Percentual de sentenças líquidas no 
país

16,5% 19,06% 18,64%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal Regional teve uma taxa 
média de sentenças líquidas muito acima da média no País nos três anos avaliados. No 
entanto, em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, esteve acima nos anos 
de 2019 e 2020 e abaixo no ano de 2021. O percentual de sentenças líquidas nas Varas 
Trabalhistas do TRT17 foi de 43,7% em 2019, 50,4% em 2020 e de 50,8% em 2021 (até 
fevereiro). 

Das 24 Varas do Trabalho da Região Judiciária, nos três anos avaliados, 18 (dezoito) 
estiveram acima da média no País.   

Percentualmente, entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, no ano de 2020, a 1ª Vara 
do Trabalho de Guarapari teve um percentual de 91,8% de sentenças líquidas no ano, 
sendo o 48º maior percentual do País. 
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4.1.3. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTP-
TST/e-Gestão)

4.1.3.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE 
DE EXECUÇÃO 

2019 2020 2021*

Execuções iniciadas 13.737 12.683 1.483

Execuções encerradas 21.511 17.823 1.613

Pendentes de execução 30.944 31.547 31.527

Saldo de Processos no Arquivo 
Provisório na Execução

8.245 8.375 7.813

 *Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021. 

No ano de 2020, houve decréscimo de 7,7% no quantitativo de execuções iniciadas e 
de 17,1% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2019. A taxa de 
produtividade na execução em 2019 foi de 156,6%, em 2020 foi de 140,5% e em 2021 
(até fevereiro) foi de 108,8%. 

No ano de 2020, cada Vara do Trabalho iniciou, em média, 528,5 execuções; e 
encerrou, em média, 742,6 execuções. 

O resíduo do regional, incluindo as que estavam em arquivo provisório, em dezembro 
de 2020, foi de 39.922 execuções, um acréscimo de 1,9% em relação a dezembro de 
2019. Em média, o resíduo de execuções por Vara foi de 1.663,4.

4.1.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO 

EXECUÇÕES INICIADAS 2019 2020 2021*

Execuções iniciadas no TRT17 13.737 12.683 1.483 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 63



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

64

 

Execuções iniciadas nos Tribunais 
Regionais de Pequeno Porte

11.375 10.873 1.471 

Execuções iniciadas no País 34.903 31.849 4.090 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

Nos três últimos anos, em comparação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, a 17a

Região iniciou mais execuções. No entanto, comparado à média do País, o Tribunal  
iniciou bem menos execuções.

4.1.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO

EXECUÇÕES ENCERRADAS 2019 2020 2021*

Execuções encerradas no TRT17 21.511 17.823 1.613 

Execuções encerradas nos Tribunais 
Regionais de Pequeno Porte

15.052 12.322 1.523 

Execuções encerradas no País 38.561 30.836 4.436

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

Nos três últimos anos, em comparação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, o 
TRT17 encerrou mais execuções. Entretanto, com relação à média no País encerrou 
bem menos. 

Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, o TRT17 teve duas Varas do 
Trabalho entre as 50 que mais encerraram execuções no País: a 1ª VT de Linhares com 
1.599 execuções encerradas, sendo o 21º maior quantitativo do País; e a 7ª VT de 
Vitória com 1.439, sendo o 28º maior quantitativo do País. 

4.1.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO 
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RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO 2019 2020 2021*

Resíduo de execução no TRT17 39.189 39.406 39.339

Média de resíduo na execução nos 
Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte

33.632 33.682 33.688

Média de resíduo na execução no 
país

118.720 123.565 115.367

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

Quanto ao resíduo na fase de execução, o TRT17 possui resíduo maior quando 
comparado aos Tribunais de idêntico porte. Todavia, em comparação com a média do 
País, apresenta resíduo menor.

4.1.3.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU 
ENCERRAMENTO

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO 
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO

2019 2020 2021*

No Tribunal Regional da 17ª Região 964,92 dias 955,29 dias 840,43 dias

Nos Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte

1.091 dias 982,48 dias 896,98 dias

No País 1.488 dias 948,14 dias  1.041 dias

  *Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

O prazo médio entre o início e a extinção da execução, que era de 964,9 dias em 2019, 
(menor que a média nacional de 1.488 dias e do que a média dos Tribunais de 
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Pequeno Porte de 1.091 dias, no período), diminuiu para 955,29 dias em 2020, (maior 
que a média nacional de 948,14 dias e menor do que a média dos Tribunais de 
Pequeno Porte de 982,48 dias, no período) e diminuiu para 840,43 dias em 2021 até 
fevereiro (menor que a média nacional de 1.041 dias e do que a média dos Tribunais 
de Pequeno Porte de 897,98 dias, no período).  

Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, em 
2020, a Região apresentou o 10º maior prazo médio no País, e considerando apenas os 
Tribunais de porte idêntico, teve o 5º menor prazo médio. 

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

2019 2020 2021* 

No Tribunal Regional da 17ª Região 2.086 dias 2.104 dias 1.435 dias

Nos Tribunais Regionais de Pequeno 
Porte

1.735 dias 1.601 dias 1.429 dias

No País 2.349 dias  1.583 dias 1.670 dias

  *Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/2021.

O prazo médio entre o ajuizamento da ação e a extinção da execução, que era de 
2.086,2 dias, em 2019, (menor que a média nacional de 2.349,5 dias e maior do que a 
média dos Tribunais de Pequeno Porte de 1.735,4 dias, no período), aumentou para 
2.104,6 dias, em 2020, (bem maior que a média nacional de 1.583,8 dias e do que a 
média dos Tribunais de Pequeno Porte de 1.601,4 dias, no período) e diminuiu para 
1.435,6 dias em 2021 (menor que a média nacional de 1.670,3 dias e do que a média 
dos Tribunais de Pequeno Porte de 1.429,5 dias, no período).  

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 
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sessão de audiência e que aguardam o encerramento da instrução; 3) Processos 
conclusos aguardando a prolação da sentença. Não existe previsão para que um 
processo fique pendente em mais de um dos itens acima simultaneamente. Partindo 
dessa premissa, não foram identificados processos pendentes de solução, em fevereiro 
de 2021, 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: 

ANO DE 2019

No período de 1º/01/2019 a 31/12/2019: 3.387 execuções extintas por acordo; 3.968 
extintas por pagamento do crédito do exequente e 13.058 outras formas de extinção.  

ANO DE 2020

De 1º/01/2020 a 31/12/2020: 2.343 execuções extintas por acordo; 2.732 execuções 
extintas por pagamento do crédito do exequente; 2.182 execuções extintas pela 
prescrição intercorrente; 351 execuções extintas por cumprimento de obrigação de 
fazer ou não fazer; e 13.906 outras formas de extinção. 

ANO DE 2021 (até fevereiro)

No período de 1º/01/2021 a 28/02/2021: 200 execuções extintas por acordo; 255 
extintas por pagamento do crédito do exequente; 299 extintas pela prescrição 
intercorrente; 44 extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; e 
1.373 por outras formas de extinção.

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

a) Movimentação Processual

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL 2019 2020 2021*

estoque remanescente do ano anterior 8.189 8.758 6.731

casos novos 17.613 13.147 1.596

processos recebidos 24.149 18.910 2.469
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recursos e ações originárias julgados 16.943 14.747 1.514

total julgado 22.261 19.695 1.984

pendentes de solução para o ano seguinte 8.758 6.731 7.150

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

TAXA DE PRODUTIVIDADE 2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 92,18% 104,15% 80,36%

média dos Tribunais de mesmo porte 95,80% 107,53% 96,07%

média nacional 94,95% 94,53% 87,03%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO 2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 45,97% 41,61% 83,32%

média dos Tribunais de mesmo porte 42,00% 41,65% 81,89%

média nacional 45,69% 44,66% 87,06%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 
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NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR 
DESEMBARGADOR 2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 2.415 1.891 247 

média dos Tribunais de mesmo porte 1.787 1.437 153

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR 
DESEMBARGADOR 2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 2.226 1.970 198 

média dos Tribunais de mesmo porte 1.712 1.545 147 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2019 foram pautados em 
média por sessão 94,1 processos e julgados 84,5 processos. Em 2020, foram pautados 
em média, por sessão, 172,7 processos e julgados 125,3. Em 2021, a média por sessão 
foi de 140,2 processos pautados e 89,8 processos julgados.

b) Prazos Médios

PRAZO MÉDIO da distribuição à 
restituição com visto do relator

2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 80 dias 86 dias 85 dias

média dos Tribunais de mesmo porte 104 dias 123 dias 140 dias
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média nacional 104 dias 111 dias 123 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

PRAZO MÉDIO da distribuição ao 
julgamento do recurso

2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 152 dias 162 dias 167 dias

média dos Tribunais de mesmo porte 137 dias 166 dias 192 dias

média nacional 160 dias 168 dias 183 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

PRAZO MÉDIO total, da distribuição até 
a baixa do recurso

2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 276 dias 293 dias 327 dias

média dos Tribunais de mesmo porte 281 dias 287 dias 325 dias

média nacional 306 dias 322 dias 327 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

c) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores 

CARGA DE TRABALHO PER CAPITA DOS 
DESEMBARGADORES 2019 2020 2021*

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 70



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

71

 

magistrados atuando em turmas e que participaram da 
distribuição de processos 10 10 10

estoque inicial por magistrado 819 876 673 

processos recebidos por magistrado 2.415 1.891 247

carga de trabalho por magistrado 3.234 2.767 920 

processos solucionados por magistrado 2.226 1.970 198 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

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

MOVIMENTAÇÃO 
PROCESSUAL DOS 

DESEMBARGADORES 
EM EXERCÍCIO 

2019 2020 2021*

 

RECEBIDOS JULGADOS 

 

RECEBIDOS JULGADOS RECEBIDOS

 

JULGADOS

ALZENIR BOLLESI DE 
PLÁ LOEFFLER 

(Desembargador) 

1 37 1056 386 413 214 

ANA PAULA 
TAUCEDA BRANCO 

(Desembargadora) 

270 660 49 59 157 2

CARLOS HENRIQUE 
BEZERRA LEITE 

1 0 1 0 0 0
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CLAUDIA CARDOSO 
DE SOUZA

(Desembargadora)

2175 1880 1895 1843 240 149

CLÁUDIO ARMANDO 
COUCE DE MENEZES 

(Desembargador) 

2230 2171 1880 1696 218 201 

DANIELE CORRÊA 
SANTA CATARINA 

(Desembargadora) 

2223 2079 1920 1844 300 181 

GERSON FERNANDO 
DA SYLVEIRA NOVAIS 

(Desembargador)  

2245 1934 1875 1813 236 233 

JAILSON PEREIRA DA 
SILVA 

(Desembargador) 

2418 2229 1462 1380 0 0

JOSÉ CARLOS RIZK

(Desembargador)

2354 1997 1888 1716 264 219

JOSÉ LUIZ SERAFINI 

(Desembargador) 

2203 2169 2045 2125 184 262 

MARCELLO MACIEL 
MANCILHA 

(Desembargador) 

2090 1718 1717 2070 24 86 

MÁRIO RIBEIRO 1977 948 1961 1579 247 204 
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CANTARINO NETO

(Desembargador)

MARISE MEDEIROS 
CAVALCANTI 

CHAMBERLAIN 

- - - - 37 1

NEY ALVARES 
PIMENTA FILHO 

21 24 0 0 - -

SÔNIA DAS DORES 
DIONÍSIO MENDES 

(Desembargadora) 

2123 2159 1787 1651 297 122 

WANDA LÚCIA COSTA 
LEITE FRANÇA 

DECUZZI 

(Desembargadora) 

2306 2256 1874 1533 227 110 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

e) Resíduo processual

RESÍDUO PROCESSUAL 2019 2020 2021*

aguardando manifestação do MPT 37 78 159 

pendentes de conclusão ao relator 29 24 20

pendentes com o relator 3.694 1.924 1.723 

pendentes em diligência 26 28 13
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pendentes suspensos ou sobrestados 489 318 324 

resíduo total 8.758 6.731 7.150 

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21.

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

2019 2020 2021*

média do Tribunal analisado 1.184 dias 1.274 dias 923 dias

média dos Tribunais de mesmo porte 1.064 dias 1.039 dias 968 dias

média nacional 1.012 dias 933 dias 1.003 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo, o 
Tribunal Regional registrou média de 1.184 dias em 2019. Em 2020, o prazo médio 
aumentou para 1.274 dias e, em 2021 (até fevereiro), a média diminuiu, alcançando 
923 dias. Registra-se que tanto em 2019 como em 2020, o prazo médio do Regional se 
mostrou maior tanto em relação à média dos Tribunais de pequeno porte como em 
relação à média nacional.

4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão)  

ARRECADAÇÃO  

NO 1º GRAU

2019 2020 2021*

recolhimentos R$ 130.289.290,39 R$ R$ 5.787.449,88
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previdenciários 49.536.108,01

recolhimentos fiscais R$ 8.216.909,05 R$ 8.096.469,48 R$ 1.062.449,48

custas processuais e 
emolumentos R$ 7.867.594,03 R$ 7.896.652,49 R$ 656.153,81

multas R$ 4.088.113,69 R$ 207.592,44 R$ 0,00

TOTAL R$ 150.461.907,16
R$ 

65.736.822,42 R$ 7.506.053,17

 

ARRECADAÇÃO  

NO 2º GRAU

2019 2020 2021*

recolhimentos 
previdenciários R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

recolhimentos fiscais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

custas processuais e 
emolumentos R$ 788.832,30 R$ 557.022,34 R$ 72.539,18

TOTAL R$ 788.832,30 R$ 557.022,34 R$ 72.539,18

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

 

No ano de 2019, o Tribunal Regional arrecadou 145,36% a mais do que em 2018. No 
ano de 2020, o Tribunal Regional arrecadou 56,17% a menos do que no ano anterior. 
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Nos três anos avaliados, em relação às Varas do Trabalho, a 17a Região arrecadou bem 
menos do que a média do País e em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, 
o Regional arrecadou mais nos anos de 2019 e 2020 e menos no ano de 2021.

 

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

VALORES PAGOS AOS 
RECLAMANTES 2019 2020 2021*

decorrentes de execução
R$ 

232.725.957,26
R$ 

366.956.824,96 
R$ 

22.037.699,24

decorrentes de acordo 
R$ 

236.236.606,52
R$ 

219.329.510,14 
R$ 

32.092.782,83

decorrentes de pagamento 
espontâneo

R$ 
55.677.653,63

R$ 
80.302.328,61 

R$ 
14.651.787,45

TOTAL
R$ 

524.640.217,41
R$ 

666.588.663,71 
R$ 

68.782.269,52

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 28/02/21. 

Constata-se que, no ano de 2019, foram pagos aos reclamantes R$ 524.640.217,41, 
valor 39,33% maior em relação ao ano de 2018. No ano de 2020, o Tribunal Regional 
pagou R$ 666.588.663,71, 27,06% a mais do que em 2019.  Nos três anos avaliados, a 
17a Região pagou menos do que a média do País e pagou mais do que a média dos 
Tribunais de mesmo porte.

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

Em relação ao percentual de conciliação nos anos de 2019, 2020 e 2021 (até fevereiro), 
o Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação abaixo da média dos tribunais de 
pequeno porte e da média nacional nos três períodos avaliados.  

ANO DE 2019: Total de processos conciliados: 8.484; processos solucionados: 28.244; 
percentual de conciliação líquida: 30,0% (média nacional: 42,9%; média dos TRTs de 
pequeno porte: 37,8%). No ano de 2019, das 24 VTs do TRT17, 02 estiveram acima da 
média nacional de 42,9%, são elas: Aracruz - 01a Vara (47,6%); Cachoeiro de 
Itapemirim - 02a Vara (44,9%).  

ANO DE 2020: Total de processos conciliados: 5.571; processos solucionados: 15.985; 
percentual de conciliação líquida: 34,8% (média nacional: 43,7%; média dos TRTs de 
pequeno porte: 38,0%). No ano de 2020, das 24 VTs do TRT17, 05 estiveram acima da 
média nacional de 43,7%, são elas: Cachoeiro de Itapemirim - 02a Vara (57,2%); Venda 
Nova do Imigrante - 01a Vara (46,9%); Cachoeiro de Itapemirim - 01a Vara (46,8%); 
Aracruz - 01a Vara (45,2%); São Mateus  - 01a Vara (44,9%). 

ANO DE 2021 (até 28 de fevereiro): Total de processos conciliados: 603; processos 
solucionados: 2.109; percentual de conciliação líquida: 28,6% (média nacional: 44,8%; 
média dos TRTs de pequeno porte: 37,5%). No ano de 2021, das 24 VTs do TRT17, 03 
estiveram acima da média nacional de 44,8%, são elas: São Mateus - 01a Vara (56,3%); 
Venda Nova do Imigrante - 01a Vara (55,4%); Cachoeiro de Itapemirim - 02a Vara 
(48,4%).

A Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim - 02a Vara apresenta média de 
conciliação superior à média nacional nos três períodos analisados.

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

ANO DE 2019: Total de liquidações finalizadas por acordo: 270; liquidações encerradas: 
10.771; percentual de conciliação: 2,5%. 

ANO DE 2020: Total de liquidações finalizadas por acordo: 237; liquidações encerradas: 
7.505; percentual de conciliação: 3,2%. 

ANO DE 2021 (até 28 de fevereiro): Total de liquidações finalizadas por acordo: 41; 
liquidações encerradas: 722; percentual de conciliação: 5,7%. 

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

ANO DE 2019: Total de processos extintos por acordo: 3.387; execuções encerradas: 
21.511; percentual de conciliação: 15,7%. 
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ANO DE 2020: Total de processos extintos por acordo: 2.343; execuções encerradas: 
17.823; percentual de conciliação: 13,1%. 

ANO DE 2021 (até 28 de fevereiro): Total de processos extintos por acordo: 200; 
execuções encerradas: 1.613; percentual de conciliação: 12,4%. 

 

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: TRT17)

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informa 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. A 
Resolução Administrativa n. 23/2018 do TRT17 institui e disciplina as atribuições do 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (NUPEMEC) e do 
Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC). 

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC
não conta com quadro de servidores ou estrutura física próprios, compartilhando o 
espaço físico e servidores do CEJUSC.

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC está 
localizado no 5o andar da sede do TRT17 e contempla 2 (duas) salas de conciliação, 1 
(uma) sala de apoio e 1 (uma) sala de espera, além de 1 (uma) Secretaria e 1 (um) 
Gabinete do Juiz Coordenador e dos Supervisores. Há três servidores lotados no 
Centro, sendo um chefe de setor e dois conciliadores. Durante a reunião com os 
responsáveis pelo CEJUSC, informou-se que na nova sede do TRT17 o CEJUSC ocupa 
um amplo espaço com salas designadas para conciliação com mesas redondas.

A atuação do CEJUSC engloba processos que tramitam em primeiro e segundo graus 
(mesma equipe e espaço físico), pois o CEJUSC de 2º Grau ainda não foi oficialmente 
instituído, embora haja um projeto que preveja sua instituição. No momento da 
correição, a Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, Coordenadora do 
NUPEMEC, está oficialmente designada para a supervisão das audiências de processos 
que tramitam  no segundo grau de jurisdição. Durante o período de correição, o TRT17 
informou que o Juiz Fabricio Boschetti Zocolotti é o Coordenador do CEJUSC e, em 
fevereiro, dois juízes atuaram como supervisores: Roque Messias Calsoni e Suzane 
Schulz Ribeiro.
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De acordo com o artigo 7º da Resolução Administrativa n. 23/2018, o CEJUSC-JT17 
possui jurisdição sobre todo o território do Espírito Santo e sua atuação poderá ser 
itinerante, de  acordo com a avaliação de conveniência e oportunidade feita pelo 
Coordenador Geral do NUPEMEC, condicionada à aprovação do Presidente do TRT17. 
Segundo o TRT17, iniciou-se o Projeto CEJUSC Itinerante, no qual são realizadas pautas 
temáticas em outras comarcas do Tribunal Regional, porém, em virtude da pandemia 
causada pelo COVID-19, o projeto encontra-se paralisado.

Diante das informações prestadas, registra-se que a Resolução CSJT n. 288/2021, com 
vigência a partir da sua publicação no DEJT, em 09/04/2021, elenca diretrizes sobre a 
criação e instalação de Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de 
Disputas – CEJUSCs-JT, bem como sua estrutura física e de pessoal mínima. Nesse 
sentido, observa-se a necessidade de adequação da estrutura atual ao disposto no 
referido normativo, com o intuito de fortalecer a política conciliatória. 

O Tribunal Regional informou que são utilizados meios tecnológicos para a realização 
de contatos com as partes, como telefone, e-mail e whatsapp.  A Resolução 
Administrativa n. 23/2018, em seu art. 14, dispõe que:  "Para fins de cumprimento 
desta Resolução, poderá o CEJUSC-JT17 utilizar-se de instrumentos eletrônicos, digital, 
de meio de telecomunicação e similares, inclusive whatsapp e videoconferência, 
cabendo à Presidência do Tribunal proporcionar os meios necessários para a 
efetividade dessas ferramentas”.  

Informou-se que há a possibilidade de que pelos aludidos meios sejam homologados 
acordos sem a necessidade do comparecimento das partes em juízo. No entanto, no 
período da correição, o TRT17 esclareceu que a homologação de acordo sem a 
presença das partes ocorre em ata de audiência ou despacho quando há manifestação 
prévia, inclusive do reclamante, a critério do magistrado, por meio de petição ou de 
comunicação eletrônica. Diante do exposto, reitera-se a importância da presença ou 
manifestação expressa e inequívoca de ambas as partes na homologação do acordo. 

5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS 
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS 
(fonte: TRT17) 

A RA n. 23/2018 dispõe que o Presidente do Tribunal tem a competência para escolher 
os membros da coordenação do NUPEMEC: 01 Desembargador do Trabalho, que será 
o Coordenador Geral do NUPEMEC; 01 Juiz do Trabalho Titular; e 01 Juiz do Trabalho 
Substituto. 

Em relação ao CEJUSC, segundo informações do Tribunal Regional, a designação do Juiz 
do Trabalho, titular ou substituto, para coordenação do CEJUSC é feita pela Presidência 
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do Tribunal, mediante decisão fundamentada, para o exercício da função durante todo 
o mandato da direção. Destaca-se que o magistrado coordenador não é designado 
exclusivamente para atuar no CEJUSC.

O Presidente também é o responsável por designar o Juiz Supervisor do CEJUSC-JT e 
seu substituto, cujas funções consistem em supervisionar os serviços dos conciliadores 
e mediadores e homologar os acordos ali entabulados. A RA n. 23/2018 prevê que a 
atuação dos magistrados supervisores se dará na forma de rodízio mensal, de forma 
que o magistrado atue por um curto período de tempo.  

A Resolução CSJT n. 288/2021, em seu artigo 4o, dispõe sobre diretrizes quanto à 
designação de magistrados coordenadores e supervisores e duração do mandato, 
sendo necessária adequação dos normativos do TRT17 a fim de atender ao previsto na 
aludida resolução.

5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT17)

De acordo com o Tribunal Regional, os processos podem ser submetidos ao CEJUSC 
por meio de solicitação das partes ou iniciativas das unidades judiciárias, sem 
possibilidade de avocação de processos.

O artigo 9o da Resolução Administrativa n. 23/2018 dispõe que as partes mediante 
petição de requerimento ao Juiz do Trabalho competente para julgar a sua lide, 
poderão solicitar para passarem pela conciliação do Centro antes da primeira 
audiência de conciliação e julgamento designada pelo Juiz da Vara do Trabalho para o 
qual foi distribuído do seu processo. Além disso, prevê que mesmo após ter iniciado ou 
findado a instrução e o julgamento, os magistrados competentes poderão solicitar que 
o CEJUSC entabule tentativa conciliatória que, logrando bom êxito, levará à extinção 
do referido com resolução do mérito e, em caso de não haver possibilidade de 
conciliação, será devolvido à competente unidade judiciária a fim de que se prossiga 
com a sua regular tramitação.

O mesmo normativo dispõe que a solicitação de audiência conciliatória ou de 
organização de pauta temática pode ser realizada pelas Varas do Trabalho, Gabinetes 
de Desembargadores, Coordenadoria de Recurso de Revista e Divisão de Precatórios e 
Pesquisa Patrimonial, ficando a decisão quanto à sua conveniência e oportunidade a 
critério do coordenador do CEJUSC-JT. Quando necessário, poderão, também, ocorrer 
triagens dos processos direcionados ao CEJUSC-JT pelas Varas do Trabalho, Gabinetes 
de Desembargadores, Coordenadoria de Recurso de Revista, Setor de Precatórios e 
Setor de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada, sendo que, em relação a esta 
última, será observado o inteiro teor da Emenda Constitucional n. 94/2016.
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Chama atenção o artigo 10 da Resolução Administrativa n. 23/2018 que dispõe sobre a 
possibilidade de mediação pré-processual de conflitos coletivos. Considerando a 
recente publicação da Resolução CSJT n. 288/2021, observa-se necessidade de 
adequação do disposto no normativo do Tribunal Regional, tendo em vista que a 
resolução prevê procedimento de mediação pré-processual para os conflitos 
individuais e coletivos, a cargo dos respectivos CEJUSCs-JT de primeiro e segundo 
graus, bem como aos NUPEMECs-JT, conforme o caso.

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: TRT17) 

Em 2019 foram realizadas 2.337 audiências, com homologação de 1.163 acordos, 
resultando em um índice de conciliação no percentual de 49,8%.

Em 2020 foram realizadas 1.536 audiências, com homologação de 736 acordos, 
resultando em um índice de conciliação no percentual de 48%.

Em 2021 (até 28 de fevereiro) foram realizadas 148 audiências, com homologação de 
58 acordos, resultando em um índice de conciliação no percentual de 39,2%.

Observa-se declínio no número de audiências em 2020, mas estabilidade no 
percentual de conciliação. Em 2021, houve a diminuição de aproximadamente 10 
pontos percentuais no índice de conciliação, mas destaca-se que foram considerados 
apenas os dois primeiros meses do ano.

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: TRT17) 

Segundo informa o Tribunal Regional, caso frustrada a tentativa de conciliação no 
âmbito do CEJUSC, não há o recebimento da defesa e demais documentos e não é  
designada a audiência de prosseguimento, a ocorrer no âmbito da Vara do Trabalho. 
Ademais, não há exame da questão jurídica que envolve a matéria e não há 
possibilidade de realização de outros atos além da tentativa de conciliação. 

O artigo 11 da Resolução CSJT n. 288/2021 dispõe sobre procedimentos que podem 
ser adotados em caso de frustrada a conciliação ou o não comparecimento da 
reclamante. 
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5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS 
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT17)

O Tribunal Regional informa que a Corregedoria do TRT17 realiza correições ordinárias. 
Durante a realização da correição, a Corregedoria Regional observa os mesmos 
critérios de atuação realizados nas Correições Ordinárias das Varas do Trabalho. 
Destaca-se que a resolução administrativa que institui e regulamenta o CEJUSC e o 
NUPEMEC não trata sobre os procedimentos das correições nos respectivos órgãos.  

 

5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO 
ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão) 
Em 2019 foram realizadas 5.438 audiências de conciliação, (1.990 realizadas na fase de 
conhecimento e 3.448 na fase de execução) e homologados 11.517 acordos (9.299 na 
fase de conhecimento, 270 na fase de liquidação e 1.948 na fase de execução). 

No ano de 2020, foram realizadas 5.745 audiências de conciliação (3.346 na fase de 
conhecimento e 2.391 na fase de execução) e homologados 7.885 acordos (6.061 na 
fase de conhecimento, 237 na fase de liquidação e 1.587 na fase de execução). 

No ano de 2021 (até 28 de fevereiro), foram realizadas 420 audiências de conciliação, 
(179 realizadas na fase de conhecimento e 241 na fase de execução) e homologados 
998 acordos (778 na fase de conhecimento, 41 na fase de liquidação e 179 na fase de 
execução). 

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

5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO 
GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO 
(fonte: TRT17) 
No ano de 2019, foram realizadas 272 audiências de conciliação e homologados 103 
acordos; índice de conciliação: 37,9%.  

No ano de 2020, foram realizadas 167 audiências de conciliação e homologados 97 
acordos; índice de conciliação: 58,1%.  
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No ano de 2021 (até 28 de fevereiro), foram realizadas 12 audiências de conciliação e 
homologados 04 acordos; índice de conciliação: 33,3%. 

Observa-se aumento expressivo no percentual de conciliações de 2019 para 2020.

 

5.5. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE 
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT17) 
O Tribunal Regional informa que há tentativas de conciliação em processos que se 
encontram na fase de admissibilidade de Recurso de Revista. A Coordenadoria de 
Recurso de Revista é responsável por fazer a seleção dos processos com maior 
possibilidade de acordo. 

No que se refere às tentativas de conciliação em processos que se encontram na fase 
de Recurso de Revista, informa-se que, considerando os anos de 2019, 2020 e 2021 
(até 28 de fevereiro), foram realizadas 451 audiências e 204 acordos foram celebrados 
(2019- 103; 2020- 97; 2021- 04). 

 

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL 
(fonte: TRT17) 
Em 2019, não foram realizadas audiências de conciliação. 

Em 2020, foram realizadas 08 audiências, sem sucesso na composição das partes.

Em 2021 (até 28 de fevereiro), foi realizada 01 audiência, sem sucesso na composição 
das partes.

5.7. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: TRT17) 
O TRT da 17ª Região participou de todas as Semanas Nacionais de Conciliação 
promovidas pelo CSJT e CNJ, bem como das Semanas Nacionais da Execução 
Trabalhista de 2018 e 2019. Os resultados alcançados foram os seguintes:  

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): 361; audiências 
realizadas (fases de conhecimento e execução, 1º grau): 311; acordos homologados 
(fases de conhecimento e execução, 1º grau): 121; índice de conciliação: 39,0%. 
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IX Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 16 a 20 de setembro de 
2019): 

Audiências designadas (1º grau): 187; audiências realizadas (1º grau): 159; acordos 
homologados (1º grau): 53; índice de conciliação: 33,3%.

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

Audiências designadas (todas as fases, 1º grau): 477; audiências realizadas (todas as 
fases, 1º grau): 433; acordos homologados (todas as fases, 1º grau): 196; índice de 
conciliação: 45,3%.

VI Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (2020):

A realização da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT foi suspensa pelo 
Ato n. 51/CSJT.GP.SG, de 20 de março de 2020, devido à suspensão da prestação 
presencial de serviços no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e na Justiça do 
Trabalho de 1º e 2º graus como medida de emergência para prevenção da 
disseminação do Novo Coronavírus, causador da COVID-19. No entanto, a Justiça do 
Trabalho promoveu, em novembro, o Mês Nacional da Conciliação, no qual cada 
Tribunal Regional do Trabalho teve autonomia para avaliar a situação e as 
circunstâncias sanitárias de sua região e verificar a possibilidade de promover ou não 
mutirões de conciliação. 

O Tribunal Regional da 17a Região realizou ações de conciliação durante todo o mês de 
novembro, sendo que na semana de 23 a 27 de novembro de 2020, foi realizado um 
mutirão, visando fortalecer o modelo de semana conciliatória adotado nos anos 
anteriores. No período, foram realizadas 125 audiências e homologados 45 acordos 
(36%). Ao longo do mês, foram realizadas 481 audiências de conciliação e 136 acordos 
foram homologados (28,3%).

X Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 30 de novembro a 04 de 
dezembro de 2020): 

Audiências designadas (1º grau): 277; audiências realizadas (1º grau): 393; acordos 
homologados (1º grau): 113; índice de conciliação: 28,8%.

XV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 30 de novembro a 04 de dezembro de 
2020):

Audiências designadas (todas as fases, 1º grau): 384; audiências realizadas (todas as 
fases, 1º grau): 378; acordos homologados (todas as fases, 1º grau): 82; índice de 
conciliação: 21,7%.
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5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT17)
O TRT17 informa que, com o intuito de fomentar a conciliação, foram realizadas 
pautas temáticas em 2019, 2020 e 2021 (até 28 de fevereiro). Além disso, em 2019, 
houve o CEJUSC itinerante. Não houve o cômputo de forma separada dos resultados 
alcançados com as pautas temáticas. Diante das informações prestadas, registra-se a 
importância de avaliar as iniciativas adotadas em prol da conciliação, com o intuito de 
aprimorá-las e alavancar as atividades conciliatórias.  

 

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT17) 
O TRT17 informou que os servidores lotados no CEJUSC foram capacitados em 
métodos consensuais de solução de disputas e são submetidos a cursos regulares de 
capacitação. Os cursos realizados são oferecidos pela ENAMAT e pelo Tribunal 
Regional. O magistrado coordenador/supervisor do CEJUSC também foi capacitado na 
temática a partir da participação no curso promovido pela ENAMAT sobre supervisão 
de centros de conciliação. 

Durante a reunião com os responsáveis pelo CEJUSC, informou-se que em 2020 
realizou-se o Curso de Formação de Supervisores e Coordenadores do CEJUSC com 
ampla participação. Atualmente, em torno de 37% dos magistrados de 1o grau estão 
capacitados para serem supervisores ou coordenadores do CEJUSC. Posteriormente, o 
TRT17 informou que 10 magistrados de 1o grau foram capacitados em 2018 e 11 em 
2020.

Destaca-se que o artigo 11 da Resolução Administrativa n. 23/2018 do TRT17 dispõe 
que os magistrados e servidores que irão atuar no CEJUSC deverão cursar e serem 
aprovados em capacitação oferecida pela ENAMAT. Além disso, magistrados e 
servidores conciliadores e mediadores deverão se submeter à reciclagem continuada.

Registra-se que a Resolução CSJT nº 288/2021 dispõe sobre a formação de magistrados 
e da capacitação de servidores que atuam nos CEJUSC-JT, sendo necessária a 
observância ao previsto no mencionado normativo.

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT17) 
O Tribunal informou que não foi instituído o procedimento de mediação no âmbito do 
Regional. 
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5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT17)
O Tribunal Regional informa que a divulgação das atividades conciliatórias é promovida 
por meio de sítio eletrônico (https://www.trt17.jus.br/principal/atividade-
judiciaria/semana-nacional-da-conciliacao) e das redes sociais do Tribunal Regional. A 
mencionada página eletrônica apresenta aspectos como formas de contato, avaliação 
do usuário, estatísticas da conciliação, estrutura do CEJUSC, bem como a 
disponibilização de formulário para que a parte solicite inclusão do processo na pauta 
de conciliação do CEJUSC. Observa-se, no entanto, a necessidade de atualização dos 
dados constantes no portal, bem como reformulação para atender ao disposto no 
artigo 23,  da Resolução CSJT n. 288/2021.

 

 

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO 
6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT17 e sítio eletrônico do TRT17) 
No âmbito do Tribunal Regional da 17ª Região, o Setor de Pesquisa Patrimonial e 
Execução Concentrada - SEPESQ foi instituído pela Resolução Administrativa n.º 
1/2018, de 30.01.2018, que fixou “a estrutura das áreas de apoio direto e indireto à 
atividade judicante do Tribunal Regional do Trabalho da 17.ª Região” e alterou a 
denominação do setor que havia sido criado pela Resolução Administrativa n.º 
119/2014, em 19.11.2014. Atualmente, a Resolução Administrativa n.º 102/2018 
regulamenta o SEPESQ e dispõe sobre as atribuições do Setor.

De acordo com as informações prestadas pelo TRT17, atualmente, o SEPESQ é 
composto por um juiz coordenador e mais cinco servidores efetivos. 

As atribuições do SEPESQ, estabelecidas no art. 1º, incisos I a XI, da Resolução 
Administrativa nº 102/2018, estão em consonância com o previsto na Resolução CSJT 
n.º 138/2014. O SEPESQ atua nos casos que envolvam grandes devedores que tenham 
frustrado execuções trabalhistas nas Varas de origem. O procedimento de pesquisa 
patrimonial poderá ser deflagrado de ofício pelo magistrado responsável pelo SEPESQ 
ou a pedido de qualquer unidade judiciária do TRT17.

Dispõe ainda a Resolução Administrativa que a solicitação de pesquisa patrimonial 
deverá preencher os seguintes requisitos: existência de Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas do executado, mediante consulta ao Banco Nacional de Débitos 
Trabalhistas (BNDT);  e frustração da utilização das ferramentas básicas disponíveis na 
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execução (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
Nacional - CCS) nos últimos 3 (três) meses.

No que se refere à escolha do magistrado para atuar na coordenação do SEPESQ, 
foram estabelecidos os seguintes critérios: 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. Prevê, 
ainda, a rotatividade periódica do juiz coordenador do SEPESQ, preferencialmente, a 
cada 2 (dois) anos, de modo a assegurar a transição de magistrados entre rodízios e o 
maior nível de envolvimento dos Juízes no âmbito da pesquisa patrimonial e da 
execução concentrada. 

Conforme informações prestadas pelo Tribunal, atualmente a coordenação do SEPESQ 
é exercida pelo juiz Alvino Marchiori Junior, tendo sido designado através do ATO 
PRESI SECOR n.º 04/2019, em 21/01/2019. Neste particular, nos termos do art. 6º da  
Resolução CSJT n.º 138/2014 que estabelece o critério da rotatividade do juiz 
coordenador do SEPESQ, verifica-se que o prazo de permanência a ser observado, 
preferencialmente, a cada 2 (dois) anos, expirou em 21/01/2021.

Informou, ainda, que a Resolução Administrativa n.º 102/2018 permite a mitigação da 
dedicação exclusiva do juiz coordenador do SEPESQ, conforme autorizado pelo art. 9º, 
§ 2º, da Resolução CSJT n.º 138/2014 

Questionado sobre o Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa, conforme orienta o 
art. 6º, parágrafos 3º e 4º, da Resolução CSJT GP n.º 138/2014, o TRT17 informou que 
não foi elaborado o referido Manual. 

Quanto aos relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores 
contumazes, informou o Tribunal Regional que não foram elaborados, sem que 
houvesse a consequente disponibilização na intranet. 

 

6.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT17) 
Conforme informado pelo TRT17, a fim de garantir maior efetividade à execução, são 
utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa patrimonial:  

Junta Comercial do Estado do Espírito 
Santo – JUCEES 

Tem por objetivo facilitar o acesso à base 
de dados e a visualização do cadastro das 
empresas registradas na JUCEES.
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Rede Nacional para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de Empresas e 
Negócios – REDESIM 

A REDESIM é uma rede de sistemas 
informatizados que possibilita consultar 
empresas e negócios, tanto no âmbito da 
União como dos Estados e Municípios. 

BACEN-CCS Permite consultas às informações 
contidas no Cadastro de Clientes do 
Sistema Financeiro Nacional. Cumpre um 
papel importante para o rastreamento de 
possíveis “laranjas” em esquemas de 
desvio de dinheiro. 

Restrições Judiciais Sobre Veículos 
Automotores – RENAJUD 

Possibilita a imposição de restrições 
judiciais em veículos por meio de sistema 
que interliga o Poder Judiciário ao 
Departamento Nacional de Trânsito – 
Denatran. A ferramenta permite 
consultas e envios, em tempo real, à base 
de dados do Registro Nacional de 
Veículos Automotores – Renavam, de 
ordens judiciais de restrições, inclusive de 
penhora, em face de pessoas físicas e 
jurídicas. 

Penhora Online O sistema Penhora Online, que integra a 
Central de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados dos Registradores de 
Imóveis, foi desenvolvido pela Associação 
dos Registradores de Imobiliários de São 
Paulo – Arisp com o objetivo de 
estabelecer uma comunicação direta 
entre os Cartórios de Registro de Imóveis 
e o Poder Judiciário, permitindo aos 
magistrados procederem à averbação do 
registro de penhora eletronicamente, 
primando pelo princípio da economia dos 
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atos processuais e da celeridade 
processual. Além disso, essa ferramenta 
possibilita a consulta dos registros de 
imóveis, tornando-se dispensável a 
expedição de ofícios em papel para se 
obter informações sobre bens imóveis em 
nome dos executados perante os 
Cartórios de Registro de Imóveis, o que 
muito auxilia no combate à ocultação de 
patrimônio.  

INFOJUD/e-CAC Trata-se de ferramenta fruto de parceria 
entre o Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ e a Receita Federal do Brasil – RFB e 
permite consultas à Declaração de 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - 
DIPJ/PJ SIMPLES; Declaração de Imposto 
de Renda da Pessoa Física – DIRPF; 
Declaração de Operações Imobiliárias –
DOI; Declaração de Imposto Territorial 
Rural – DITR, bem como recuperar 
número de inscrição e dados na RFB de 
pessoas físicas e jurídicas. Ressalvada a 
DOI, as demais informações estão 
protegidas por sigilo, conforme Lei 
Complementar 104/2001. 

Sistema de Busca de Ativos do Poder 
Judiciário – SISBAJUD 

Por meio desse sistema os magistrados 
protocolam ordens judiciais de requisição 
de informações, bloqueio e desbloqueio e 
transferência de valores bloqueados que 
são transmitidas às instituições bancárias 
para cumprimento e resposta.

Sistema de Investigação de 
Movimentações Bancárias – SIMBA

Tem por objetivo permitir o intercâmbio, 
pela internet, de dados de instituições 
financeiras e órgãos públicos, mediante 
prévia autorização judicial de afastamento 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 89



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

90

 

de sigilo bancário. É a principal ferramenta 
utilizada para casos de lavagem de 
dinheiro.

Sistema de Informações do Conselho de 
Controle de Atividades Financeiras –
SISCOAF 

Possibilita cooperação e troca de 
informações entre as autoridades 
competentes. É um sistema de grande 
importância para viabilizar ações rápidas e 
eficientes na prevenção e no combate à 
lavagem de dinheiro.

SERASAJUD

Tem por objetivo encaminhar ao SERASA 
ordens judiciais de inclusão de restrição, 
levantamento temporário ou definitivo de 
restrição nos cadastros por ela mantidos e 
solicitação de informações cadastrais. Por 
conta da configuração da atuação do 
Sepesq, que não alcança a adoção de 
medidas constritivas, ficando estas a cargo 
das Varas do Trabalho após o recebimento 
dos Relatórios de Pesquisa elaborados pelo 
Sepesq; a utilização da ferramenta 
SERASAJUD é rara, mantida apenas para 
eventual necessidade em caso de pesquisa 
no interesse do Juízo Auxiliar de Execução 
Concentrada, por exemplo, nos casos de 
Regime Especial de Execução Forçada –
REEF.

Central Nacional de Indisponibilidade de 
Bens – CNIB 

Tem por objetivo realizar pesquisas 
visando localizar titularidade de bens 
imóveis de pessoas físicas ou jurídicas, 
solicitar e/ou requisitar informações e 
certidões digitais, enviar mandados 
judiciais e certidões para inscrições de 
penhora, arrestos e sequestro, bem como 
receber as respectivas respostas dos 
Cartórios de Registro de Imóveis.
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Central Notarial de Serviços Eletrônicos –
CENSEC

Tem como finalidade fornecer dados com 
informações sobre existência de 
testamentos, procurações e escrituras 
públicas de qualquer natureza, inclusive 
separações, divórcios e inventários 
lavrados em todos os cartórios do Brasil. 

REDELAB

Sua principal característica é o 
compartilhamento de experiências, 
técnicas e soluções voltadas para a análise 
de dados financeiros e, também, para a 
detecção da prática de lavagem de 
dinheiro, corrupção e crimes relacionados.

Sistema de Informações Eleitorais – SIEL 

Tem por objetivo atender às solicitações 
de dados constantes no Cadastro Eleitoral, 
com bastante utilidade especialmente em 
pesquisas de endereço, falecimento de 
pessoas,e grau de parentesco.

Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas - INFOSEG-SINESP 

É uma rede integrada de dados 
compartilhados entre órgãos públicos para 
auxiliar na execução, acompanhamento e 
avaliação da política de segurança pública 
e execução penal, fazendo uso da 
inteligência policial. Disponibiliza, através 
da Internet, consultas de pessoas (nome, 
endereços, filiações, etc), veículos, 
habilitação para veículos, registros de 
armas, processos criminais de suas 
capitulações no CP e informações fiscais. O 
sistema é de simples operação e muito 
importante para todos, especialmente para 
os oficiais de justiça, pois permite 
“conhecer”, previamente, as pessoas com 
quem terão contato nos processos, 
audiências e cumprimento de mandados, 
além de informações patrimoniais. 
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SACI/RAB – ANAC
Disponibiliza informações sobre 
propriedade de aeronaves, mediante 
acesso com login e senha.

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, não há um controle 
fiscalizatório e/ou estatístico referente à utilização de ferramentas de pesquisa 
patrimonial utilizadas pelos magistrados.

 

6.3. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT17) 
Quanto ao Procedimento de Reunião de Execuções - PRE no âmbito do Tribunal 
Regional da 17ª Região, verificou-se que, em atendimento à recomendação anterior 
para que fosse instituído regulamento próprio quanto ao tema, o Tribunal aprovou a 
RA n.º 102/2018, que dispõe sobre o Setor de Pesquisa Patrimonial e Execução 
Concentrada - SEPESQ, onde são processados os pedidos de reunião de execuções. 
Assim dispõe o normativo em comento: “Capítulo II - Da Execução Concentrada e do 
Regime Especial de Execução Forçada (REEF) Art. 8º O SEPESQ adotará na 
integralidade os procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento 
Trabalhista (PEPT) e de Regime Especial de Execução Forçada (REEF) disciplinados no 
Provimento n.º 1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT), inclusive 
em relação à expropriação do patrimônio dos devedores em prol da coletividade dos 
credores. Parágrafo único. O requerimento do Plano Especial de Pagamento 
Trabalhista (PEPT) deverá ser apresentado à Presidência desta Corte, que poderá 
delegar sua apreciação ao Juízo centralizador de execuções, bem como a adoção das 
providências estabelecidas no §1º e seguintes do art. 5º do Provimento citado no 
caput.”  

Depreende-se do aludido capítulo que, ao dispor sobre a instituição do PRE, o Tribunal 
adotou o Provimento n. 1/CGJT, de 9 de fevereiro de 2018, como instrumento 
balizador do processo de reunião de execuções, sem que houvesse regulamentação 
específica. Ressalta-se que à época da aprovação da RA n.º102/2018, que fez constar 
mencionada previsão, o Provimento n. 1/CGJT, de 9 de fevereiro de 2018 ainda era 
vigente, tendo sido revogado, posteriormente, pela Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 19/12/2019, que passou a regular a 
matéria em enfoque. 

Registre-se, no ponto, que em correição ordinária anterior o então Ministro 
Corregedor-Geral, ante a ausência de normatização específica quanto ao 
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Procedimento de Reunião de Execuções (PEPT/REEF), havia recomendado ao Tribunal 
a expedição de ato normativo regulamentando a padronização de tais procedimentos.

O Tribunal Regional informou que, atualmente, tramitam 3 (três) processos por meio 
da reunião de execuções . Questionado sobre o processamento dos pedidos de 
reunião de execuções, o Tribunal esclareceu que não foi expedido normativo posterior 
à RA n.º 102/2018 e que, em virtude da revogação do Provimento n.º 1/CGJT, de 9 de 
fevereiro de 2018, adotou a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho como instrumento norteador do procedimento de reunião de 
execuções.  

Verificou-se, por exame de amostragem, que os processos em reunião de execuções, 
n.ºs  0075100-47.2009.5.17.0001 e 0025300-48.2009.5.17.0131, tramitam de forma 
regular. No entanto, registre-se que, quando da digitalização dos autos nos processos 
afetos à reunião de execuções, seja observada a ordem cronológica dos documentos, 
de modo que possibilite a análise objetiva dos fatos e também as decisões mais 
relevantes. 

 

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA 
(fonte: TRT17) 
Em 2019, o Tribunal participou da 9ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no 
período de 16 a 20 de setembro. Os resultados obtidos foram os seguintes: audiências 
realizadas - 180;  acordos homologados - 57;  valores dos acordos homologados - R$ 
4.280.091,79;  leilões realizados - 1; valor arrecadado nos leilões - R$ 0,00 (zero);  
bloqueios efetivados (BACENJUD) – 102; valor arrecadado com bloqueios efetivados 
(BACENJUD) – R$ 809.047,93.

Em 2020, o Tribunal participou da 10ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no 
período de 30/11/2020 a 04/12/2020. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
audiências realizadas - 393; acordos homologados - 113; valores dos acordos 
homologados - R$ 3.797.521,53; leilões realizados - 82; valor arrecadado nos leilões -
R$ 366.154,00; bloqueios efetivados (BACENJUD) – 0 (zero); valor arrecadado com 
bloqueios efetivados (BACENJUD) – R$ 1.070.908,28. 

 

6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT17) 
Conforme informado pelo TRT17, foram ofertados os seguintes cursos relacionados à 
efetividade da execução:
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Em 2019: CÁLCULO TRABALHISTA NO SISTEMA DO PJE-CALC – NÍVEL AVANÇADO 
(PRESENCIAL); PENHORA E AVALIAÇÃO PATRIMONIAL – ÊNFASE EM IMÓVEIS 
(PRESENCIAL); PESQUISA PATRIMONIAL (PRESENCIAL); CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NA 
JUSTIÇA DO TRABALHO (PRESENCIAL). 

Em 2020: OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO GARIMPO – I CURSO DE UTILIZAÇÃO 
DO SISTEMA DE GESTÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS (PRESENCIAL); EXECUÇÃO 
TRABALHISTA – INTERPRETAÇÃO DE DADOS DE PESQUISA PATRIMONIAL (EAD); 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA NO SISTEMA PJE-CALC (EAD). 

 

 

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL 
7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT17) 

2019 2020 2021 

(até 
fevereiro)

Interpostos 7.634 7.036 860

Despachados Admitidos 1.436 1.420 116

Parcialmente 
Admitidos 

2 5 4 

Não Admitidos 7.480 6.173 458

TOTAL 8.918 7.598 578 

Taxa de Admissibilidade No TRT da 17ª 16,1% 18,8% 20,8%
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Região 

No pequeno porte 11,6% 11,0% 13,9%

Média Nacional 16,3% 14,7% 13,5%

Pendentes Exceto suspensos 
ou sobrestados 

1.872 1.057 1.271

Suspensos ou 
sobrestados

345 357 376 

TOTAL 2.217 1.414 1.647

 

7.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão e TRT17) 

 2019 2020 2021 

(até fevereiro) 

Interpostos 6.732 6.474 671 

Remetidos 6.188 6.463 1.051 

Pendentes de Remessa 1.265 1.470 1.167 
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7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA  -
DA CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE 
(fonte: e-Gestão e TRT17) 

2019 2020 2021

(até fevereiro)

No TRT da 17ª Região 51,6 dias 31,1 dias 56,2 dias

No pequeno porte 37,5 dias 27,2 dias 11,7 dias 

Média Nacional 30,6 dias 28,7 dias 36,9 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: e-
gestão e TRT17) 

2019 2020 2021

(até fevereiro)

No TRT da 17ª Região 104,9 dias 63,5 dias 99,5 dias 

No pequeno porte 101,5 dias 99,1 dias 100,0 dias 
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Média Nacional 109,8 dias 87,6 dias 110,1 dias 

 

7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE 
REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT17) 
O setor responsável pela admissibilidade de Recurso de Revista do TRT17 é a 
Coordenadoria de Recurso de Revista, vinculada à Presidência do Tribunal. 
Atualmente, o referido setor possui em sua lotação 12 servidores, mesmo número dos 
anos de 2019 e 2020.  

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

Na Coordenadoria de Recurso de Revista (CREVIS) existe um servidor responsável por 
distribuir os processos e movimentá-los, cabendo aos demais servidores elaborar as 
minutas das decisões, que passam pela revisão do coordenador, a quem também cabe 
o controle estatístico e de produtividade. Cada servidor tem uma meta de 30 recursos 
por semana.

Esclarece o Tribunal Regional que, no ambiente do PJE, o servidor responsável 
identifica os processos da triagem de responsabilidade da CREVIS e atribui aqueles que 
ainda dependam de lançamento de custas no PJe à responsabilidade da Divisão 
Judiciária (DIJUD), que faz a anotação pendente. Ato contínuo, o processo é 
encaminhado à tarefa "elaborar decisão", onde fica aguardando a distribuição aos 
servidores e a elaboração da minuta. Em seguida, o processo é movimentado à 
responsabilidade do Coordenador, que confere o trabalho e transfere o processo para 
a tarefa "assinar decisão", onde o Desembargador analisa a minuta pronta e a assina, 
se aprová-la. Assinada a decisão, o processo “cai” na tarefa "aguardando prazo", 
ficando a cargo dos servidores da DIJUD acompanhar o transcurso do prazo e eventual 
interposição de Agravo de Instrumento pela parte. Transcorrido o prazo in albis, o 
processo é remetido ao TST ou ao juízo de origem pela DIJUD, a depender da decisão 
proferida. De outro prisma, em caso de interposição de Agravo de Instrumento em 
Recurso de Revista, o andamento do feito fica a cargo da DIJUD, que profere a decisão, 
encaminhando os autos ao TST e cumprindo-a em seguida. 

 

7.5.2. Prazo médio para a admissibilidade de Recurso de Revista 
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O TRT17 informou, quando do envio da resposta do questionário dinâmico desta 
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que havia a imediata conclusão quando o 
processo é movimentado para o setor responsável pela admissibilidade de Recurso de 
Revista. 

Durante a correição ordinária, o setor de admissibilidade reforçou que segue a 
orientação de concluir os processos de imediato, procedimento que, ainda que não 
seja realizado no mesmo dia precisamente, não ultrapassa mais do que uma semana 
em média, tempo suficiente para o servidor fazer a triagem dos processos e selecionar 
aqueles aptos para despacho ou decisão. 

Esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, ao demonstrar que há uma 
disparidade entre o número de dias do prazo médio contado da conclusão até a 
prolação da decisão (de 56 dias em 2021) com o número de dias do prazo médio 
contado da chegada no setor até a prolação da decisão (100 dias em 2021), obteve do 
Tribunal Regional a informação de que, no início da mudança de gestão em 2021, 
foram identificados alguns processos paralisados há meses na tarefa de triagem, o que, 
apesar de não ter sido a regra da gestão anterior, pode ter impactado na disparidade 
entre os números de dias do prazo médio em questão.

Registre-se, no ponto, que em correição ordinária anterior o então Ministro 
Corregedor-Geral havia recomendado ao Tribunal Regional a imediata conclusão dos 
processos que aguardam exame de admissibilidade de Recurso de Revista.

 

7.5.3. Procedimento adotado em caso de juízo positivo de admissibilidade

Em caso de juízo de admissibilidade positivo, o Tribunal Regional realiza a sua 
publicação (normalmente de maneira automática, pelo sistema) e o processo, em 
seguida, “cai” na tarefa "aguardando prazo", onde a DIJUD acompanha o transcurso do 
prazo para contrarrazões e, em seguida, remete os autos ao TST.

 

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

O TRT17 observa os critérios de precedência e de preferências legais no exame de 
admissibilidade dos recursos de revista. 

 

7.5.5. Sobrestamentos das matérias submetidas à repercussão geral e aos recursos 
repetitivos 
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O TRT17 descreve que, na admissibilidade de recurso de revista, identificado que o 
objeto do apelo é um tema afetado e que há expressa ordem de suspensão pelo TST, 
STF ou STJ, que o feito é sobrestado, sendo proferida a decisão respectiva e intimadas 
as partes. Nesse diapasão, o processo passa para a respectiva tarefa "sobrestamento" 
no PJE, inclusive com identificação dos temas de acordo com a tabela processual 
unificada do CNJ, procedimento adotado tanto para os recursos de revista já admitidos 
quanto para aqueles pendentes de juízo de admissibilidade. Esclarece que tal 
sobrestamento é feito a partir da divulgação da ordem de suspensão. 

Nessa senda, destaca que há controle sistematizado dos processos sobrestados, 
inclusive com a possibilidade de geração de relatórios. 

Por fim, informa que  a retirada do sobrestamento para efetivação de novo juízo de 
conformidade com a decisão vinculante ocorre com a publicação do acórdão ou do 
trânsito em julgado definitivo da referida decisão. 

 

7.6. RECORRIBILIDADE INTERNA E EXTERNA (fontes: e-Gestão e Setor 
de estatística do TST) 
No ano de 2020, a recorribilidade interna foi da ordem de 361,21%. Foram interpostos 
5.736 recursos internos (agravos, agravos regimentais e embargos de declaração) em 
1.588 acórdãos publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram 
desconsiderados 193 recursos internos publicados. No ano de 2019, a recorribilidade 
interna foi de 29,8%.

No ano 2020, a recorribilidade externa foi da ordem de 46,9%. Foram interpostos 
7.140 recursos de revista e recursos ordinários em 15.141 acórdãos publicados e 
decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram desconsiderados 63 embargos 
de declaração publicados. No ano de 2019, a recorribilidade externa foi de 35,6%.

 

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

 2019 2020 2021

(até 
fevereiro) 
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RR providos (ainda que parcialmente) 758 480 24 

RR julgados 1.400 1.368 74

Taxa de Reforma da 
Decisão

No TRT da 17ª 
Região

54,1% 35,1% 32,4%

No pequeno porte 60,3% 42,5% 33,2% 

Média Nacional 66,1% 45,2% 34,2% 

 

7.7.2. Agravos de Instrumento

 2019 2020 2021

(até 
fevereiro)

AIRR providos (ainda que parcialmente) 171 251 26

AIRR julgados 3.280 3.970 411 

Taxa de Reforma da 
Decisão

No TRT da 17ª 
Região

5,2% 6,3% 6,3% 

No pequeno porte 9,0% 8,0% 7,1%
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Média Nacional 10,5% 7,9% 6,6%

Extrai-se dos dados acima que, no ano de 2020, apenas 6,3% dos agravos de 
instrumento interpostos contra decisão de inadmissibilidade dos recursos de revista 
foram providos pelo TST, índice que se repetiu nos dois primeiros meses do ano de 
2021, sendo menor que a média nacional nos anos de 2020 (7,9%) e 2021 (6,6%).

 

7.8. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, 
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES 
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT17) 
O Regimento Interno do TRT17 regulamenta a uniformização de jurisprudência no seu 
Título III, no qual constam os Capítulos I (Da Uniformização de Jurisprudência), do art. 
136 ao 145-B, II (Da Assunção de Competência), do art. 146 ao 154, e II-A (Do Incidente 
de Resolução de Demandas Repetitivas), do art. 154-A a 154-L. Verificou-se no 
regimento interno que a matéria em questão foi atualizada pela Emenda Regimental 
nº 32, de 20 de março de 2019, estando, portanto, de acordo com o Código de 
Processo Civil de 2015 e atende recomendação anterior desta Corregedoria Geral da 
Justiça do Trabalho. 

No ano de 2016 foram instaurados dois IUJ: (i) 0000263-77.2016.5.17.0000 (tema 25), 
que se encontra pendente de resolução por aguardar decisão do TST sobre o tema 
(Responsabilidade subsidiária. Obra Pública. OJ 191 da SDI-I do TST. Súmula 331, V, do 
TST); (ii) 0000602-36.2016.5.01.0000 (tema 35), que se encontra pendente de solução 
para aguardar decisão do STF sobre o tema (Jornada de 12 x 36. Negociação coletiva 
não mais vigente. Ultratividade. Possibilidade de aplicação da Súmula 277 do TST). 

Em decorrência dos referidos incidentes, o TRT17 tinha os seguintes processos 
sobrestados em 28 de fevereiro de 2021: 

IUJ Quantidade de Sobrestados 

No 1º Grau No 2º Grau 
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0000263-77.2016.5.17.0000 11 155 

0000602-36.2016.5.01.0000 0 11 

 

No ano de 2019 foram instaurados dois IRDRs: (i) 0000254-13.2019.5.17.0000 (tema 
01), extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual, à luz do 
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; e (ii) 0000337-29.2019.5.17.0000 
(tema 02), não admitido.

No ano de 2020 foi instaurado mais um IRDR, 0000762-22.2020.5.17.0000 (tema 03 -
“Assistência judiciária gratuita - Sindicato atuando na qualidade de substituto 
processual”), admitido em 24/02/2021, ainda pendente de julgamento de mérito. 

No ano de 2021 foi instaurado o IRDR nº 0000091-62-2021.5.17.0000 (tema 04), em 
26/02/2021, pendente de juízo de admissibilidade. 

Em decorrência dos referidos incidentes, o TRT17 tinha os seguintes processos 
sobrestados em 28 de fevereiro de 2021: 

IRDR Quantidade de Sobrestados 

No 1º Grau No 2º Grau 

0000762-22.2020.5.17.0000 0 1 

0000091-62-2021.5.17.0000 0 1 
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Por fim, no ano de 2020 foi proposto o IAC nº  0000468-67.2020.5.17.0000 (tema: 
Adicional de Periculosidade. Vigia contratado pela Administração Pública) em 
06/08/2020, ainda pendente.

Em decorrência do referido incidente, o TRT17 tinha o seguinte processo sobrestado 
em 28 de fevereiro de 2021: 

IAC Quantidade de Sobrestados

No 1º Grau No 2º Grau 

0000468-67.2020.5.17.0000 0 1 

 

7.9. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT17) 
7.9.1. Estrutura do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes

O Setor de Gerenciamento de Precedentes (SEGER) do TRT17 foi instituído pelo Ato 
TRT 17.ª PRESI N.º 75/2020, de 14 de outubro de 2020, tendo sua nomenclatura sido 
alterada para SEGEPAC (Setor de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas) 
pelo Ato TRT 17.ª PRESI N.º 93/2020, de 05 de janeiro de 2021, que atribuiu ao setor as 
obrigações elencadas na Resolução CNJ nº 339/2020, consolidando nele a gestão dos 
precedentes e das ações coletivas.

A partir da análise das informações prestadas pelo TRT17 e dos atos normativos 
internos, depreende-se que as atribuições do SEGEPAC estão em consonância com 
aquelas estabelecidas no artigo 7º da Resolução CNJ nº 235/2016 e no artigo 4º da 
Resolução CNJ nº 339/2020. Nesse sentido, o artigo 1º do Ato TRT 17.ª PRESI N.º 
75/2020, com as alterações introduzidas pelo Ato TRT 17.ª PRESI N.º 93/2020.

O SEGEPAC está vinculado à Divisão do Tribunal Pleno (DITRI), que, por sua vez, está 
vinculada à Presidência do Tribunal (PRESI), conforme estabelecido no Organograma 
do Tribunal do Trabalho da 17ª Região aprovado na Resolução Administrativa 94/2018.

De acordo com o TRT17, o SEGEPAC é integrado por apenas uma servidora, efetiva, 
que possui graduação em direito e exerce função de chefia. 
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Solicitados esclarecimentos adicionais, o Tribunal informou que, em atenção à 
Resolução CNJ nº 235/2016, foi editado pelo Tribunal o Ato TRT 17.ª PRESI nº 3/2017, 
que instituiu o Grupo de Trabalho para Gerenciamento de Precedentes, composto por 
05 servidores designados na ocasião e lotados nas Secretarias do Tribunal Pleno, das 
1ª, 2ª e 3ª Turmas e da Tecnologia da Informação e Comunicações, para cumprir, 
provisoriamente as atribuições do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), 
e que, posteriormente, o art. 2º do Ato TRT 17.ª PRESI N.º 65/2018, que organizou e 
estruturou o Setor de Gerenciamento de Precedentes (SEGER), atual SEGEPAC, 
estabeleceu que “o Setor de Gerenciamento de Precedentes (SEGER) será integrado por 
quatro (4) servidores, sendo um lotado no setor, com função FC4 – Chefe de Setor, e os 
demais servidores (3), que serão designados por cada um dos presidentes de Turmas, 
lotados nas respectivas Divisões de Turmas ou em Gabinetes dos Desembargadores 
que as integram”. 

O setor é supervisionado pela Comissão de Jurisprudência, composta por três 
desembargadores, designados por meio da Resolução Administrativa nº 41/2020 do 
TRT17, a saber, Daniele Corrêa Santa Catarina (Presidente), Wanda Lúcia Costa Leite 
França Decuzzi e Mário Ribeiro Cantarino Neto – além de 1 (uma) suplente, Claudia 
Cardoso de Souza, que se reúnem trimestralmente, atendendo ao disposto no artigo 
6º, § 9º, da Resolução CNJ nº 235/2016 e ao artigo 2º, § 6º, da Resolução CNJ nº 
339/2020. 

7.9.2. Banco de dados pesquisável no sítio do Tribunal Regional

Em 2020 o TRT17 implantou o Sistema de Gestão de Precedentes, que permite o 
cadastro, o gerenciamento e a  consulta ao acervo dos processos paradigmas e de 
todos os processos sobrestados, vinculados aos respectivos casos repetitivos. 

O TRT17 disponibiliza ao público um banco de dados no seu sítio eletrônico, no link 
https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/jurisprudencia/casos-
repetitivos-precedentes, 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 e incidentes de 
assunção de competência. 

De acordo com o Tribunal, o referido banco de dados contempla as informações 
mínimas exigidas pelos Anexos da Resolução CNJ nº 235/2016 (com redação dada pela 
Resolução CNJ nº 286/2019), o que pode ser confirmado em consulta ao indicado sítio. 

Em consulta ao banco de dados no site do TRT17, durante o período de correição, 
constatou-se que há registros dos incidentes solucionados e pendentes de julgamento, 
bem como dos processos sobrestados. 
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7.9.3. Transmissão de dados ao Banco Nacional de Dados (BNPR)

O SEGEPAC envia informações atualizadas para o Banco Nacional de Dados de 
Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR) por meio de rotinas diárias 
de web service. 

 

 

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)
8.1. NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT17) 
As normas que regulamentam o pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno 
Valor no âmbito do TRT17 são: arts. 102 a 131 do Provimento Consolidado SECOR n° 
01/2005 (dispõe sobre os procedimentos  serem adotados em matéria constitucional 
de precatórios e RPVs no âmbito do TRT17); Resolução Administrativa n° 119/2014 do 
Tribunal Pleno (criação do Núcleo de Precatórios e Pesquisa Patrimonial - NUPREP); 
Decreto Estadual - ES n° 4049-R, de 26 de dezembro de 2016 (dispõe sobre a adoção 
do regime geral de pagamento de precatórios pelo Estado do Espírito Santo, suas 
autarquias e fundações); Ato Presi/SECOR n° 004/2019 (designação do Juiz do Trabalho 
Substituto Alvino Marchiori Júnior para atuar como Juízo Auxiliar de Conciliação de 
Precatórios, Juízo Auxiliar de Pesquisa Patrimonial e de Execução Concentrada). 

 

8.2. ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT17)
O Tribunal informou que o Juízo Auxiliar de Precatórios é composto pelo Setor de 
Precatórios, ambos vinculados à Presidência do Tribunal, conforme estabelece o art. 
119-C do Provimento Consolidado SECOR 01/2005. O Setor de Precatórios tem como 
atribuições: atuar nas atividades relacionadas aos precatórios e requisições de 
pequeno valor expedidas em face da União, suas autarquias e fundações, competindo-
lhe ainda: receber, conferir, registrar e controlar os precatórios requisitórios, 
obedecendo a data de apresentação do ofício precatório perante o Tribunal, bem 
como as requisições de pequeno valor expedidas em face da União, suas autarquias e 
fundações, conforme o disposto no "caput" do art. 100 da Constituição da República; 
realizar as diligências processuais nos precatórios e requisições de pequeno valor 
expedidas em face da União, suas autarquias e fundações determinadas pelo Juiz 
Auxiliar de Precatórios; fazer o controle estatístico de todos os precatórios e 
requisições de pequeno valor expedidas em face da União, suas autarquias e 
fundações; elaborar planilha consolidada dos precatórios para inclusão no orçamento 
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das entidades públicas federal, estadual e municipal, bem como suas autarquias e 
fundações, quando necessário; encaminhar ao Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho a relação de precatórios requisitórios incluídos no orçamento dos entes 
públicos da União, suas autarquias e fundações, quando necessário; controlar os 
pagamentos dos precatórios e requisições de pequeno valor expedidos em face da 
União, suas autarquias e fundações; analisar as petições apresentadas pelas partes e 
elaborar minutas de despacho de competência da Presidência do Tribunal e do Juiz 
Auxiliar de Precatórios; cumprir os despachos exarados pela Presidência do Tribunal e 
pelo Juiz Auxiliar de Precatórios; atender os pedidos de informações emanados do 
Conselho Nacional de Justiça, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal 
Superior do Trabalho acerca de precatórios e requisições de pequeno valor expedidas 
em face da União, suas autarquias e fundações; organização e controle de listas 
cronológicas de credores de precatórios, decorrentes de sentenças deferidas no 
âmbito deste Tribunal; certificar a regularidade dos dados exigidos na expedição do 
ofício Precatório e, constatada alguma irregularidade, devolvê-lo à Vara do Trabalho 
de origem para regularização independentemente de despacho (GPREC); proceder à 
baixa dos precatórios quando solicitada pelo Juízo da Execução independentemente de 
despacho. O Tribunal informou que o Setor de Precatórios é composto pelos seguintes 
servidores, todos com função comissionada FC4: José Carlos Gonçalves Gabriel, 
analista judiciário; Jair Loureiro, técnico judiciário; Giovanna Regina Merlo di Pianti, 
técnico judiciário; e Nazareth Silva Anyzewsky, técnico judiciário. Registrou o Tribunal 
que adota o Juízo Auxiliar de Precatórios, cuja criação foi efetivada pela Resolução 
Administrativa n° 119/2014 do Tribunal Pleno. 

 

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA 
RESOLUÇÃO 303 DO CNJ (fonte: TRT17) 
O TRT17 informou que, a partir da edição da Resolução CNJ n° 303/2019, o Setor de 
Precatórios vem envidando esforços para adaptação das rotinas, procedimentos e 
sistemas, tendo adotado as seguintes providências: elaboração de minuta de um novo 
Provimento Geral Consolidado, que resultará em normativo interno prevendo rotina 
de pagamento de RPVs e precatórios na forma disciplinada pela Resolução CNJ n° 
303/2019; adoção de medidas necessárias para implementação do pagamento de 
precatórios aos beneficiários diretamente pelo Tribunal, por meio de ofício de 
transferência em suas respectivas contas bancárias; implementação do Sistema de 
Controle de Depósitos Judiciais (SisconDJ) do Banco do Brasil, o que permitirá o 
pagamento de RPVs e precatórios de forma eletrônica via transferência bancária 
diretamente aos beneficiários, com maior celeridade e segurança; utilização do 
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Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios (GPrec), com a atualização de novas 
versões pelo setor de informática para fins de atendimento da Resolução CNJ n° 
303/2019. Demandado pela equipe de Correição quanto à situação atual da minuta de 
novo Provimento Geral Consolidado, o TRT17 elucidou que em relação à matéria de 
precatórios e RPVs o documento já está em fase final de elaboração, todavia optou-se 
por adiar o envio à Corregedoria do Tribunal, e aguardar uma eventual diretriz dos 
Conselhos Superiores (CSJT e CNJ) relativamente à aplicação da Resolução CNJ n° 
303/2019. 

 

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO 
ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT17) 
O TRT17 informou que não atualiza o valor do precatório antes da requisição ao ente 
público devedor. Registrou que os ofícios precatórios são encaminhados ao ente 
público com o seu valor originário, sem atualização, e, no momento do pagamento, o 
ente público solicita a atualização dos precatórios a serem quitados. Após o depósito, 
os valores são atualizados até a data do depósito ou revisados, em caso de 
necessidade. Destacou que os ofícios precatórios são encaminhados aos entes 
devedores, por e-mail, até o dia 20 de julho, para inclusão na proposta orçamentária 
do exercício subsequente com planilha consolidada contendo todos os precatórios que 
foram autuados no período de 2 de julho do ano anterior até 1° de julho do ano em 
curso. Afirmou o Tribunal que todos os precatórios recebidos até 1° de julho de 2020 
foram cientificados à entidade ou ao TJES, no caso dos entes públicos, até 20 de julho 
de 2020. Pontuou que os valores requisitados são depositados pelo executado em 
contas abertas por eles nos Bancos Oficiais (Caixa Econômica Federal ou Banco do 
Brasil), no momento do pagamento dos precatórios. Quanto ao fluxo de 
procedimentos, o Tribunal informou que no Setor de Precatórios tramitam processos 
físicos e eletrônicos, variando o fluxo padrão de procedimento adotado de acordo com 
o tipo de processo, conforme segue: Processos físicos: tendo em vista que não são 
mais autuados processos físicos, os que ainda ostentam essa condição permanecem no 
Setor de Precatórios aguardando pagamento. As partes podem peticionar no Setor de 
Protocolo Único e Distribuição de feitos, que, sendo o caso, encaminha a petição física 
para o Setor de Precatórios e registra seu andamento pelo sistema. A petição é 
recebida no Setor de Precatórios e, após, juntada aos autos para posterior conclusão 
ao Juiz Auxiliar de Precatórios. Especificamente quanto ao fluxo de pagamento, nos 
processos de entes devedores em Regime Especial, quando realizado o depósito pelo 
ente devedor, o Tribunal de Justiça, por e-mail, solicita atualização dos precatórios que 
estão na vez para o pagamento. Os processos relacionados são enviados para a 
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Contadoria do Seprec, que procede à atualização dos valores. Em seguida, com o valor 
atualizado, encaminha-se por e-mail ao TJES para que o valor seja repassado para o 
Setor de Precatórios para o efetivo pagamento. Após, os autos físicos são devolvidos 
para as varas para arquivamento. Processos eletrônicos (“Híbridos”): São aqueles que 
embora tramitando originalmente em PJ-e, ainda não tinham o sistema de Precatórios 
nesta situação online. Então, editou-se o Ato n° 31/2016 da Presidência do TRT, no
sentido de “criar” autos físicos no Seprec, a partir do encaminhamento das peças do 
PJ-e, via e-mail, pelas Varas do Trabalho. Neste caso, após todas as diligências a serem 
efetivadas pelo Seprec, os valores depositados pelos entes públicos são transferidos 
para as Varas do Trabalho para posterior liberação aos beneficiários. Processos 
eletrônicos (GPrec): Todos os processos que foram autuados a partir de 2/7/2020 se 
encontram em formato eletrônico. Nesse contexto, o trabalho se desenvolve no 
Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios – GPrec. Dessa forma, todos os processos 
de precatórios e RPVs federais são expedidos pelas Varas do Trabalho por meio do 
Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios – GPrec, sistema satélite que está 
interligado ao PJe-JT. Uma vez feito o pré-cadastro da Requisição de Pagamento pela 
Vara do Trabalho, o processo do PJe-JT é encaminhado para o posto avançado do Setor 
de Precatórios, bem como o pré-cadastro da RP - Requisição de Pagamento, elaborada 
no sistema GPrec, é enviado para validação pelo Setor de Precatórios. Recebido o 
processo no PJe-JT, e a RP - GPrec, o servidor designado adota os procedimentos para 
autuação. Nos processos do PJe-JT e GPrec, os servidores são responsáveis por fazer a 
triagem inicial no ofício precatório, e, caso haja alguma irregularidade, é elaborada 
certidão e o processo devolvido à Vara do Trabalho para correção. Caso o ofício 
precatório esteja regular, realiza-se sua atuação no GPrec, de sorte que é gerado o 
número da RP, e, em seguida, elaborada a minuta de despacho para o Juiz Auxiliar de 
Precatórios determinando a autuação do referido precatório, que segue nos autos do 
PJe-JT, com a mesma numeração. Assinado o despacho, as partes são intimadas da 
autuação do precatório e/ou RPV.  

O Tribunal explicou, ainda, que após a disponibilização do crédito, o Setor de 
Precatórios prioriza a liberação aos beneficiários. Assim, os autos são encaminhados à 
Contadoria do SEPREC que, após conferência dos valores, atualiza os cálculos e envia 
ao Juiz, que profere despacho determinando a apresentação de dados bancários para 
que seja expedido o ofício de transferência bancária. De acordo com o Tribunal, o 
prazo médio para que todas essas etapas sejam cumpridas é de 15 dias. Questionado 
pela equipe de Correição quanto aos momentos de registro da quitação e da baixa dos 
autos dos precatórios, o TRT17 pontuou que adota como critério de identificação do 
momento de baixa do precatório a disponibilização do crédito ao Juízo, após a 
verificação da Contadoria da SEPREC de que o valor depositado é suficiente para quitar 
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o débito. Por fim, registrou o TRT17 que está iniciando os pagamentos dos precatórios 
no âmbito do próprio Tribunal.

8.4.1. PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT17)

Informou o TRT17 que já foi adotada a padronização do ofício precatório constante no 
GPrec, o que constará futuramente do novo Provimento Consolidado. Destacou que o 
Sistema GPrec foi adotado pelo Tribunal em setembro de 2020. Afirmou que exige nos 
ofícios precatórios as informações do art. 6° da Resolução CNJ n° 303/2019, 
destacando que na versão atual do GPrec faltam campos de preenchimento dos 
requisitos previstos nos itens “VIII – data do reconhecimento da parcela incontroversa, 
se for o caso;” e “IX – a indicação da data de nascimento do beneficiário, em se 
tratando de crédito de natureza alimentícia e, na hipótese de liquidação da parcela 
superpreferencial do crédito alimentar perante o juízo da execução, o registro desse 
pagamento;”, encontrando-se na mesma situação os itens X, XI e parte do item XII, no 
que se refere ao registro de “quando se tratar de ação de natureza salarial, com a 
indicação da condição de ativo, inativo ou pensionista”. Observou o Tribunal que os 
ofícios precatórios são expedidos individualmente pela Vara do Trabalho, gerando uma 
requisição de pagamento - RP para cada beneficiário, e, ainda, são expedidos ofícios 
precatórios autônomos em relação aos honorários sucumbenciais.

8.4.2. INSCRIÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS NO BANCO 
NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS – BNDT (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que não inclui os entes públicos do regime comum no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, pois após constatado atraso nos 
precatórios, os entes públicos são inicialmente contatados por e-mail/telefone para 
quitação de seus débitos e, posteriormente, com requerimento do exequente, 
procede-se ao bloqueio das contas dos executados. Apenas após todo o procedimento 
citado seria incluído o ente devedor no BNDT, o que, de acordo com o TRT17, não foi 
necessário até o momento, pois os bloqueios têm sido totalmente suficientes para a 
garantia da execução.  

 

8.5. TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT17) 
O TRT17 informou que divulga a lista dos precatórios elaborada estritamente pelo 
critério de ordem cronológica para cada entidade devedora no seguinte link: 
https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/precatorios/. A partir da 
página inicial do Tribunal na internet é possível acessar a página dos Precatórios e 
RPVs clicando no ícone “Serviços”, disponível na parte superior do site, e, após, 
escolhendo entre os links “Credores de Precatórios” e “Credores de RPV”. Em consulta 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 109



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

110

na manhã do dia 22 de abril de 2021, observou-se que o link “Credores de Precatórios” 
abre uma nova página onde é possível realizar consulta a partir do número do 
processo e uma consulta genérica por esfera, onde estão disponíveis as seguintes 
opções: todas; municipal, estadual, federal e outras. Os resultados da pesquisa por 
ente devedor apresentam as seguintes informações: data de autuação, valor 
requisitado, situação e executado, além de um link denominado “visualizar processo”, 
que remete à consulta processual do Tribunal e está vinculado à reclamação 
trabalhista que deu origem ao precatório analisado. O link “Credores de RPV” abre 
uma página de pesquisa com as opções “por vara”, “por processo” e “por ente 
público”. Os resultados da pesquisa por ente público apresentam as seguintes 
informações: vara, expedição, valor requisitado e reclamado, além de um link 
denominado “visualizar processo”, que também remete à consulta processual do 
Tribunal e está vinculado à reclamação trabalhista que deu origem à RPV analisada. 
Logo, embora o TRT17 tenha respondido que observa a vedação de veicular dados 
relativos à identificação do beneficiário, tanto a pesquisa de precatórios quanto a de 
RPVs apresentavam link que encaminha diretamente à pesquisa processual da 
reclamação trabalhista vinculada, o que permite conhecer não só o titular do crédito 
como também seus dados pessoais. Desta feita, é imperioso que o Tribunal Regional 
observe a vedação de veicular tais informações, na maneira disciplinada pelo art. 12, 
§3º, da Resolução CNJ nº 303/2019 e, ainda, no art. 108-A, parágrafo único, do 
Provimento Consolidado SECOR n° 01/2005 do TRT17. Outrossim, constatou-se a 
ausência das seguintes informações no site do Tribunal (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. Por 
derradeiro, também observou-se que não estão publicados no site do TRT17 os seus 
normativos e os dados dos precatórios do Regime Especial, incluindo as atas das 
reuniões do Comitê Gestor das Contas Especiais. 

 

8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2019 E 2020 
(fonte: TRT17)  
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 
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desta definição, informou o TRT17 a dívida consolidada dos entes públicos dos regimes 
comum e especial para os anos de 2019 e 2020, conforme segue:

ENTE PÚBLICO VALOR DA DÍVIDA (R$) 

2019 2020

Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS 20.194.821,32  20.263.963,01  

Universidade Federal Do Espírito Santo - UFES 8.269.934,61  8.269.934,61  

Município De Guarapari 820.574,37  1.398.645,60  

Município De Barra De São Francisco 6.002.223,92  6.002.223,92  

União Federal 1.759.145,98  2.090.679,35  

Município De Vila Velha 5.620.779,50 5.620.779,50 

Município De Muqui 646.419,7 711.292,75  

Município De Cariacica 1.813.490,53  2.007.556,67  

Município De Alto Rio Novo 982.113,02  1.577.232,70  

Município De Baixo Guandu 28.787,94 28.787,94  

Município De Serra 6.624.347,31  7.556.127,77  

Município De Viana 105.677,89 120.413,37  
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Serviço Autônomo Água E Esgoto Baixo Guandu 20.639,4 20.639,40 

Município De Alegre 181.068,76  181.068,76  

Município De Água Doce Do Norte 37.125,48 80.766,86  

Departamento De Estradas E Rodagem Do Estado Do ES -
DER-ES 

- 3.332.702,54 

Departamento De Imprensa Oficial - 145.777,82  

Departamento Estadual De Trânsito -  212.548,68  

ECT - Empresa Brasileira De Correios E Telegr - 2.428.457,91  

Estado Do Espírito Santo - 18.543.313,27 

Faculdade De Filosofia, Ciências E Letras De Alegre - FAFIA - 45.418,24  

Incaper Inst Cap De Pesq Ass Tec E Ext Rural - 43.394,68 

Instituto De Atendimento Sócio-educativo Do Espírito Santo 
- IASES 

-  776.991,53  

Instituto Jones Dos Santos Neves -  4.862.245,62  

Município De Anchieta -  261.994,93  

Município De Apiacá - 17.364,55  
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Município De Cachoeiro De Itapemirim - 199.805,88 

Município De Colatina - 14.404,99  

Município De Ibatiba - 91.320,61  

Município De Montanha - 72.953,77 

Município De Pedro Canário - 30.332,01  

Município De Pinheiros -  1.163.496,74  

Município De São José Do Calçado -  9.245,58  

Município De São Mateus -  232.191,72  

Município De Vitória -  1.687.043,51  

TOTAL 53.107.149,73 90.101.116,79 

 

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2019, 2020 E 2021 (ATÉ 
28/2) (fonte: TRT17) 
Conforme informações prestadas pelo TRT17, em 2019, foram expedidos (ano civil) 
408 precatórios, no valor total de R$69.491.612,74, e pagos pelo Tribunal 587 
precatórios, no montante de R$218.930.599,20. Em 2020, por sua vez, foram 
expedidos (ano civil) 357 precatórios, no valor total de R$43.604.143,38, e pagos 576 
precatórios, no importe de R$114.525.080,30. Em 2021 (até 28/2), foram expedidos 
(ano civil) 20 precatórios, no valor total de R$632.938,99 e pagos pelo Tribunal 154 
precatórios, no valor de R$37.551.582,25. Por fim, o Tribunal informou a existência de 
703 precatórios aguardando pagamento em 31/12/2020, no valor total de 
R$110.743.329,04, e 127 precatórios com prazo vencido em 28/2/2021, no valor total 
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de R$27.251.812,48. Indagado quanto ao fato de os números de precatórios pagos 
serem bem superiores aos números de precatórios expedidos, o Tribunal explicou que 
houve repasse pelo TJES de um grande montante, o que permitiu a quitação de muitos 
precatórios da lista unificada do regime especial. Os quadros a seguir demonstram os 
precatórios expedidos e os montantes pagos em cada regime em 2019, 2020 e 2021 
(até 28/2): 

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2019 

 Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

União 4 1.251.600,23 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

3 12.427.341,94 0 0 

Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos 

30 4.300.846,90 0 0 

Estado 109 5.751.777,39 0 0

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 52 2.904.177,13 0 0 

Municípios 87 2.882.366,49 94 2.773.826,23 

Total 285 29.518.110,08 94 2.773.826,23 
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PRECATÓRIOS PAGOS - 2019

Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 

Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

União 12 35.082.239,81 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

4 2.430.023,72 0 0 

Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos 

 

39 

 

6.956.389,25 

 

0 

 

0 

Estado 82 9.957.865,57 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 126 102.561.957,12 0 0 

Municípios 154 14.033.262,97 170 47.908.860,76 

Total 417 171.021.738,44 170 47.908.860,76 

 

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2019 

 Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 
Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 

União 4 789.331,84 0 0 

União (autarquias e 3 499.033,30 0 0 
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fundações públicas)

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

26 3.341.298,05 0 0

Estado 60 41.716.048,51 0 0

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

89 12.319.078,94 0 0 

Municípios 135 7.628.720,53 91 3.198.101,57

Total 317 66.293.511,17 91 3.198.101,57 

 

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2020 

Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

União 4 789.331,84 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

3 499.033,30 0 0

Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos 

26 3.341.298,05 0 0 

Estado 60 41.716.048,51 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

89 

 

12.319.078,94 

 

0 

 

0 
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Municípios 135 7.628.70,53 91 3.198.101,57

Total 317 66.293.511,17 91 3.198.101,57 

PRECATÓRIOS PAGOS - 2020 

Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

União 2 8.909.891,04 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

4 2.622.153,58 0 0 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

25 3.855.641,36 0 0

Estado 84 4.183.735,80 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 28 5.092.648,09 0 0 

Municípios 77 2.824.467,40 356 87.036.543,03 

Total 220 27.488.537,27 356 87.036.543,03 
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PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2020 

Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 
Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 

União 3 273.141,72 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas) 

3 750.820,71 0 0 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

54 11.853.233,58 0 0 

Estado 54 6.842.993,00 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

35 2.520.011,82 0 0 

Municípios 122 12.839.666,19 86 8.524.276,36 

Total 271 35.079.867,02 86 8.524.276,36 

 

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2021 (ATÉ 28/2) 

Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

União 3 273.141,72 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

3 750.820,71 0 0 

Empresa Brasileira 
de Correios e 

54 11.853.233,58 0 0 
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Telégrafos

Estado 54 6.842.993,00 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

35 

 

2.520.011,82 

 

0 

 

0 

Municípios 122 12.839.666,19 86 8.524.276,36 

Total 271 35.079.867,02 86 8.524.276,36 

 

PRECATÓRIOS PAGOS - 2021 (ATÉ 28/2) 

 Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

 

Valor (R$) 

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de 
precatórios) 

 

Valor (R$) 

União 0 0 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 0 0

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

2 205.131,95 0 0 

Estado 43 22.964.985,86 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

 

24 

 

2.645.289,47 

 

0 

 

0 
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Municípios 11 551.177,05 74 11.184.997,92

Total 80 26.366.584,33 74 11.184.997,92 

 

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2021 (ATÉ 28/2) 

 Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 
Regime Especial de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 

União 0 0 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 0 0 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 

1 128.827,65 0 0 

Estado 1 93.780,23 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 0 0

Municípios 17 369.142,56 1 41.118,55 

Total 19 591.750,44 1 41.188,55 

 

PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO (em 31/12/2020) 

 
Regime Geral de 
Pagamento (total 
de precatórios) 

Valor (R$) 

Regime Especial 
de Pagamento 

(total de 
precatórios) 

Valor (R$) 
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União 5 974.875,47 0 0 

União (autarquias e 
fundações públicas) 4 819.962,40 0 0 

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 79 15.061.965,67 0 0 

Estado 110 48.448.770,73 0 0 

Estado (autarquias e 
fundações públicas) 114 14.748.112,24 0 0 

Municípios 226 19.279.009,54 165 11.410.632,99 

Total 538 99.332.696,05 165 11.410.632,99 

 

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO - 2021  (até 28/2/2021) 

Regime Geral de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

Regime 
Especial de 
Pagamento 

(total de 
precatórios)

Valor (R$)

União 4 659.399,08 0 0

União (autarquias e 
fundações públicas) 

0 0 0 0 

Empresa Brasileira 
de Correios e 
Telégrafos

0 0 0 0 
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Estado 0 0 0 0

Estado (autarquias 
e fundações 
públicas)

2 36.968,92 0 0

Municípios 2 6.022.863,32 118 20.444.895,56

Total 8 6.719.231,32 118 20.444.895,56

*O TRT17 esclareceu, quanto ao último quadro acima, que os precatórios devidos pela 
União são relativos ao processo n° 0089500-62.1992.5.17.001, que está suspenso até o 
trânsito em julgado de Ação Rescisória.

 

8.8. PRECATÓRIOS. PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS (fonte: 
TRT17) 
O TRT17 informou que não expede RPV para cobrança dos créditos superpreferenciais. 
Explicou o Tribunal que os pagamentos superpreferenciais dos precatórios do regime 
especial são feitos da seguinte maneira: o credor requer a superpreferência; após o 
deferimento, a solicitação é encaminhada ao TJES com pedido de urgência no repasse; 
com a disponibilização do crédito, o Setor de Precatórios prioriza a liberação aos 
beneficiários; os autos são encaminhados à Contadoria do SEPREC que, após 
conferência, atualiza os cálculos e minuta o despacho ao Juiz; referido despacho
concede prazo para as partes se manifestarem sobre os cálculos atualizados e 
determina apresentação de dados bancários para que seja expedido o ofício de 
transferência bancária.  

Especificamente em relação aos pagamentos superpreferenciais realizados a doentes 
graves, deficientes e idosos, o TRT17 informou todos os realizados o foram a entes que 
estão ou à época ainda estavam no regime especial, conforme segue:  

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2019 

Ente Devedor Quantidade Valor (R$)

Município de Alto Rio Novo 29 734.213,63
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Município de Baixo Guandu 7 184.761,81

Município de Boa Esperança 1 3.136.200,00

Município de Cariacica 62 23.553.893,02

Município de Guarapari 14 294.176,24

Município de Muqui 3 67.544,27

Município de São Mateus 1 105.400,00

Município de Serra  19 8.042.456,33

Município de Vila Velha 39 17.157.873,36

TOTAL 175 53.276.518,66

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2020 

Ente Devedor Quantidade Valor (R$) 

Município de Alto Rio Novo 67 2.785.898,53

Município de Cariacica 155 8.939.884,20

Município de Guaçuí 9 29.256.174,75

Município de Guarapari 1 27.264,23

Município de Muqui 2 96.000,00

Município de São Mateus 2 1.773.184,93

Município de Serra  21 6.026.579,42

Município de Viana 1 2.600,00

Município de Vila Velha 103 38.759.233,66
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TOTAL 361 87.666.819,72

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2021 (até 28/2)

Ente Devedor Quantidade Valor (R$)

Município de Alto Rio Novo 5 123.495,42

Município de Baixo Guandu 1 7.220,50

Município de Cariacica 47 1.425.563,16

Município de Guaçuí 1 36.392,00

Município de Muqui 2 320.753,82

Município de São Mateus 1 21.047,37

Município de Serra 15 5.370.316,41

Município de Viana 2 65.448,81

Município de Vila Velha 2 236.819,66

TOTAL 76 7.607.057,15

 

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM 
2019, 2020 E 2021 (ATÉ 28/2/2021) (fonte: TRT17) 
O Tribunal Regional informou os 5 (cinco) entes públicos com as maiores dívidas em 
precatório, com os respectivos valores, em 2019, 2020 e 2021 (até 28/2), a saber: 2019
- 1º - Estado do Espírito Santo, 56 precatórios, no total de R$40.362.186,46; 2° -
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, 43 precatórios, no total de 
R$7.418.137,67; 3° - Instituto Jones dos Santos Neves, 10 precatórios, no total de 
R$4.862.245,62; 4° - Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito 
Santo - DER-ES, 42 precatórios, no total de R$3.439.428,95; 5° - Município de Muqui, 
13 precatórios, no total de R$3.245.631,98; 2020 - 1º - Empresa Brasileira de Correios 
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e Telégrafos - EBCT, 30 precatórios, no total de R$7.026.315,48; 2° - Estado do Espírito 
Santo, 24 precatórios, no total de R$4.226.135,19; 3° - Município de Vila Velha, 10 
precatórios, no total de R$1.716.456,01; 4° - Município de Pinheiros, 21 precatórios, 
no total de R$1.580.635,06; 5° - Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito 
Santo - IASES, 24 precatórios, no total de R$1.537.951,53; 2021 (até 28/2) - 1º - Estado 
do Espírito Santo, 4 precatórios, no total de R$637.553,17; 2° - Município de Colatina, 
15 precatórios, no total de R$304.643,66; 3° - Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - EBCT, 1 precatório, no total de R$128.827,65; 4° - Município de Ponto 
Belo, 2 precatórios, no total de R$53.687,48; 5° - Município de Baixo Guandu, 1 
precatório, no total de  R$41.188,55.  

 

8.10. PRECATÓRIOS COM PRAZO DE PAGAMENTO VENCIDO E 
VINCENDO (fonte: TRT17) 
De acordo com as informações enviadas pelo TRT17, os seguintes entes públicos do 
regime comum possuem precatórios vencidos, com os respectivos valores: União 
Federal, 4 precatórios, R$659.399,08 (os valores já estão disponibilizados, mas 
aguardam o trânsito em julgado de ação rescisória para eventual liberação); Instituto 
Estadual de Saúde Pública, 1 precatório, R$8.967,79; Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo - IASES, 1 precatório, R$28.001,13; Município de Barra de 
São Francisco, 1 precatório, R$6.002.223,92; Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
Baixo Guandu, 1 precatório, R$20.639,40. Os seguintes entes públicos dos regimes 
comum e especial possuem precatórios vincendos, com os respectivos valores: União 
Federal, 5 precatórios, R$974.875,47; Autarquias e fundações públicas da União, 4 
precatórios, R$819.962,40; ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 79 
precatórios, R$15.061.965,67; Estado do Espírito Santo, 110 precatórios, 
R$48.448.770,73; autarquias e fundações públicas do Estado, 114 precatórios, 
R$14.748.112,24; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre – FAFIA, 2 
precatórios, R$45.418,24; Município de Água Doce do Norte, 3 precatórios, 
R$76.209,42; Município de Alegre, 5 precatórios, R$891.290,60; Município de Alto Rio 
Novo, 39 precatórios, R$1.466.380,12; Município de Anchieta; 18 precatórios, 
R$1.163.585,26; Município de Apiacá, 3 precatórios, R$893.140,45; Município de 
Aracruz, 3 precatórios, R$295.615,71; Município de Baixo Guandu, 5 precatórios, 
R$544.877,07; Município de Cachoeiro de Itapemirim, 3 precatórios, R$2.018.550,19; 
Município de Cariacica, 21 precatórios, R$1.015.209,34; Município de Colatina, 37 
precatórios, R$1.692.163,91; Município de Conceição do Castelo, 1 precatório, 
R$53.576,19; Município de Governador Lindenberg, 10 precatórios, R$316.457,72; 
Município de Guarapari, 30 precatórios, R$1.163.214,35; Município de Ibatiba, 12 
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precatórios, R$249.606,93; Município de Irupi, 1 precatório, R$99.441,43; Município 
de Montanha, 3 precatórios, R$133.477,37; Município de Muqui, 17 precatórios, 
R$3.663.445,15; Município de Pancas, 10 precatórios, R$1.085.721,55; Município de 
Pedro Canário, 3 precatórios, R$52.449,87; Município de Pinheiros, 56 precatórios, 
R$3.662.844,02; Município de Presidente Kennedy, 2 precatórios, R$162.586,55; 
Município de Rio Bananal, 1 precatório, R$44.870,49; Município de São Gabriel da 
Palha, 2 precatórios, R$503.113,33; Município de São José do Calçado, 1 precatório, 
R$9.245,58; Município de São Mateus, 10 precatórios, R$367.076,11; Município de 
Serra, 32 precatórios, R$1.662.432,15; Município de Venda Nova do Imigrante, 16 
precatórios, R$1.288.090,10; Município de Viana, 1 precatório, R$14.735,48; 
Município de Vila Velha, 10 precatórios, R$1.513.263,22; Município de Vitória, 33 
precatórios, R$4.510.062,43; Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento 
Ambiental – Sanear, 1 precatório, R$31.492,20.  

 

8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2019 ATÉ 28 DE 
FEVEREIRO DE 2021 (fonte: TRT17) 
O TRT17 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios pagos desde 2019:  

 N°  PRECATÓRIO 
 

ENTE PÚBLICO VALOR (R$) 

1 0139640-08.1989.5.17.0001 Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do 
ES - DER-ES 72.647.455,50

2 0057500-77.1990.5.17.0001 União Federal 29.343.312,54

3 0016500-19.1994.5.17.0111 Município de Guaçuí 22.871.100,00

4 0163440-65.1989.5.17.0001 Município de Vila Velha 21.541.300,00

5 0157600-06.1991.5.17.0001 Estado do Espírito Santo 16.180.158,44

6 0144940-69.1994.5.17.0002 Município de Cariacica 15.855.800,00

7 0093800-96.1994.5.17.0001 Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do 
ES - DER-ES 13.844.263,60

8 0128440-04.1989.5.17.0001 Município de Vila Velha 9.797.600,00

9 0005600-95.1994.5.17.0007 União Federal 8.831.199,48
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10 0016240-09.1993.5.17.0003 Município de Vila Velha 8.547.232,26

11 0036940-11.1990.5.17.0003 IESBEM 7.470.520,74

12 0248541-51.1981.5.17.0001 Município de Vitória 6.914.900,00

13 0007840-02.1995.5.17.0111 Município de Guaçuí 6.094.400,00

14 0134741-56.1992.5.17.0002 Município de Vila Velha 5.300.900,00

15 0129200-50.1989.5.17.0001 União Federal 4.432.850,51

16 0295500-94.1992.5.17.0001 Município de Cariacica 3.845.300,00

17 0016540-98.1994.5.17.0111 Município de Guaçuí 3.639.200,00

18 0054100-48.2001.5.17.0008 Município de Serra 3.530.084,98

19 0134840-26.1992.5.17.0002 Município de Cariacica 3.462.600,00

20 0060740-57.2006.5.17.0181 Município de Boa Esperança 3.136.200,00

A equipe de Correição solicitou o envio dos precatórios n° 0139640-08.1989.5.17.0001, 
0144940-69.1994.5.17.0002, 0128440-04.1989.5.17.0001 e 0016540-
98.1994.5.17.0111 para análise e o TRT17 disponibilizou o acesso aos autos pelo PJe, 
sendo que da sua análise não há destaques a serem feitos.  

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO 
DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT17) 
De acordo com informações prestadas pelo TRT17, os seguintes entes públicos estão 
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios: União Federal; União 
Federal (Minist. Da Marinha); União Federal - Requisição Pequeno Valor; Fundação 
IBGE; Fundação Legião Brasileira de Assistência Fund. Centro Brasil. P/ Inf. e 
Adolescência; Fundação Nacional de Saúde; FUNDACENTRO; Instituto Nacional Do 
Seguro Social – INSS; Instituto Brasileiro Do Meio Ambiente – Ibama; Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES; Departamento Nacional de Estradas De Rodagem; 
Escola Técnica Federal do Espírito Santo; Banco Nacional de Crédito Cooperativo –
BNCC; INCRA - Inst. Nac. Colonização e Ref. Agrária; SUNAB; INAMPS; IPHAN-Instituto 
Do Patrimônio Histórico Artístico Nacional; Escola Agrotécnica Federal de Alegre; ECT -
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo; Estado do Espírito Santo; DEARES; 
Departamento de Comunicação Social; Empresa Fornecedora de Material; 
Departamento Estadual de Cultura; Secretaria de Estado da Saúde; Secretaria de 
Estado da Educação – SEDU; Secretaria de Estado de Segurança Pública; Companhia 
Integrada Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo – CIDA; Fundação Hospitalar do 
Espírito Santo; Fundação Ceciliano Abel de Almeida; Departamento de Edificações, 
Rodovias e Transportes do Est.Es – DERTES; Departamento Estadual de Trânsito; 
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo – IASES; Instituto Estadual 
de Saúde Pública; Instituto Jones dos Santos Neves; Rádio e Televisão Espirito Santo; 
Escola de Música do Estado do Espírito Santo; Departamento de Imprensa Oficial; Fac. 
De Farmácia e Bioquímica do Esp. Santo; SUPPIN - Superint. Proj. Polarização 
Industrial; Junta Comercial do Estado do Espírito Santo; INCAPER - Inst Cap de Pesq Ass 
Tec e Ext Rural; IDAF - Inst. Defesa Agropec. Florestal Es.; ITCF - Instituto Terras, 
Cartografia, Floresta; Instituto Estadual de Terras e Cartografia; Instituto de Obras 
Públicas do Estado do Espírito Santo – IOPES; Escola de Serviço Público do Espírito 
Santo; IPAJM - Inst. Prev. Assist. Jerônimo Monteiro; Instituto de Pesos e Medidas de 
MG; Município de Afonso Cláudio; Município de Água Doce do Norte; Município de 
Águia Branca; Município de Alegre; Município de Alfredo Chaves; Município de 
Anchieta; Município de Apiacá; Município de Aracruz; Município de Atílio Vivacqua; 
Município de Barra de São Francisco; Município de Boa Esperança; Município de Bom 
Jesus Do Norte; Município de Cachoeiro de Itapemirim; Município de Castelo; 
Município de Colatina; Município de Conceição da Barra; Município de Conceição do 
Castelo; Município de Divino de São Lourenço; Município de Ecoporanga; Município de 
Fundão; Município de Ibatiba; Município de Ibiraçu; Município de Iconha; Município de 
Itaguaçu; Município de Itapemirim; Município de Iúna; Município de Jaguaré; 
Município de Jerônimo Monteiro; Município de João Neiva; Município de Laranja Da 
Terra; Município de Linhares; Município de Mantenópolis; Município de Marilândia; 
Município de Mimoso do Sul; Município de Marataízes; Município de Montanha; 
Município de Mucurici; Município de Muniz Freire; Município de Marechal Floriano; 
Município de Nova Venécia; Município de Pancas; Município de Pedro Canário; 
Município de Pinheiros; Município de Piúma; Município de Presidente Kennedy; 
Município de Rio Bananal; Município de Rio Novo do Sul; Município de Santa Maria de 
Jetibá; Município de Santa Leopoldina; Município de Santa Teresa; Município de São 
Gabriel da Palha; Município de São José do Calçado; Município de São Mateus; 
Município de Sooretama; Município de Vargem Alta; Município de Vila Pavão; 
Município de Vitória; Fundação Assistencial de Alfredo Chaves Fundação Médico 
Assistencial do Vale do Itaúnas – FUMAVI; Fundação Assistencial Comunitária de 
Piúma; Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre – FAFIA; Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de Aracruz; Serviço Autônomo Água e Esgoto Cachoeiro; Faculdade 
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de Direito - Cach. de Itapemirim; Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Colatina); 
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental – SANEAR; Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Ibiraçu; Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(Linhares). 

8.12.1. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. REGULARIDADE (fonte: TRT17) 

O Tribunal informou que alguns poucos entes públicos submetidos ao regime geral de 
pagamento de precatórios não estão cumprindo regularmente os pagamentos devidos, 
apresentando valores em atraso. O TRT17 apresentou a seguinte tabela com os dados 
dos entes públicos do regime geral em atraso: 

ENTE PÚBLICO  QUANTIDADE VALOR TOTAL EM 
ATRASO (R$) 

Instituto Estadual de Saúde Pública 1 8.967,79 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto Baixo Guandu 1 20.639,40 

Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do ES 1 28.001,13 

Município de Barra de São Francisco* 1 6.002.223,92

* Indagado pela equipe de Correição quanto ao precatório em atraso do Município de 
Barra de São Francisco, especialmente em razão do seu expressivo valor, o Tribunal 
explicou que referido precatório é oriundo do EXTAC 0013700- 84.2003.5.17.181, em 
que o MPT figura como exequente, sendo que o pano de fundo é o descumprimento 
do princípio constitucional do concurso público e da sistemática de contratações 
temporárias. Houve ausência de contestação do executado, quando o Juízo proferiu 
decisão acolhendo a pretensão do exequente, decisão esta mantida pelo TRT17. No 
curso do feito foi expedido ofício ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do 
Estado para apuração de responsabilidade do Exmº. Sr.º Prefeito.  Após a expedição do 
precatório e em audiência, as partes entabularam suspensão da execução por cento e 
oitenta dias, tendo o exequente informado que caso houvesse adequação da conduta, 
no aludido período, desistiria da execução. O executado então requereu prorrogação 
da suspensão por mais trinta dias. Por requerimento do exequente, realizou-se 
audiência que culminou com manifestação do Parquet no sentido de suspender a 
tramitação processual por sessenta dias, o que foi deferido. Após dificuldades na 
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realização do certame o MPT requereu nova suspensão da tramitação processual por 
sessenta dias, diante da necessidade de verificar na Câmara de Coordenação e Revisão 
do Ministério Público do Trabalho (CRMPT) possibilidade de destinação alternativa do 
valor constante do precatório. O executado acostou edital que divulgou resultado final 
do concurso público, bem como o decreto de homologação do concurso. Houve 
manifestação do exequente no sentido de requerer nova suspensão da tramitação 
processual por sessenta dias, bem como necessidade de o executado nomear os 
candidatos aprovados em substituição aos contratados temporariamente. O pleito de 
suspensão foi deferido e publicado resultado de consulta à CCRMPT, que autorizou 
renúncia ao crédito constante do precatório. O executado juntou edital de convocação 
dos candidatos aprovados e o exequente se manifestou no sentido de reiterar 
petitórios anteriores de que os documentos ofertados são insuficientes para 
demonstrar ajustamento de conduta. Alegou, ainda, impossibilidade de extinção da 
execução. O executado acostou ato de nomeação e convocação para posse dos 
candidatos aprovados e o exequente demonstrou que as obrigações constantes do 
TCAC ainda não foram cumpridas, pois nem todos candidatos aprovados foram 
empossados e há inúmeros cargos ocupados por servidores contratados a título 
precário. Ademais, apontou existência de projeto de lei que, caso aprovado, 
autorizaria a contratação de 1.371 temporários. O executado alegou que as 
nomeações estão sendo feitas de forma gradativa e que a lei autorizadora da 
contratação de temporários foi revogada, tendo juntado TCAC firmado com o MPE 
sobre o tema concurso público, assumindo compromisso de realizar concurso público, 
mas com a possibilidade de contratar temporariamente. No parecer do MPT, de 
22.9.2020, foi determinada a apresentação de um novo cronograma do Plano de Ação 
para a instauração de concurso público bem como a juntada aos autos de 
comprovação da constituição da comissão de concurso público e da publicação do 
edital. Em consulta ao PJe, constata-se que o executado apresentou petição em 
11.2.2021, indicando as razões que inviabilizaram a realização do concurso público e 
solicitando a concessão do prazo de 12 (doze) meses para tanto. O MPT, em parecer 
de 24.3.2021, opinou em aguardar nova manifestação do executado por mais 45 
(quarenta e cinco) dias.  

8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT17) 

Quanto às medidas adotadas em caso de atraso, destacou o TRT17 que, no início de 
cada exercício financeiro, verifica os atrasos no pagamento de precatórios do regime 
geral que deveriam ter sido quitados até o final do exercício anterior. Em seguida, o 
Setor de Precatórios entra em contato, por telefone ou e-mail, com as procuradorias 
dos devedores, informando a dívida consolidada para as devidas providências. O TRT17 
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destacou que, após toda a diligência inicial efetivada no Setor de Precatórios, o credor 
é contactado para que requeira expressamente o sequestro das verbas públicas, 
conforme disposto no art. 100, §6°, da CF/88. O TRT17 enviou certidão assinada em 
19/4/2021 pelo chefe do Setor de Precatórios, José Carlos Gonçalves Gabriel, 
atestando a “ocorrência de sequestro de verbas públicas para pagamento de 
precatórios sob o Regime Comum em relação ao ente devedor Município de 
Alegre/ES”. Indagado pela equipe de Correição quanto à ocorrência de audiências de 
conciliação, o Tribunal respondeu que já promoveu referidas audiências anteriormente 
para os precatórios em atraso, mas com a pandemia da Covid-19 o procedimento que 
tem sido adotado é de contato telefônico com as procuradorias informando sobre os 
precatórios atrasados, o que tem surtido efeito no pagamento espontâneo, sem a 
necessidade, até o momento, de realização de audiências de conciliação.  

 

8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – ASPECTOS 
GERAIS (fonte: TRT17)  
O TRT17 registrou que não adota lista em separado para pagamento de precatórios e 
que os ganhos auferidos nos termos do art. 55, §3°, da Resolução CNJ n° 303/2019 não 
estão sendo rateados conforme a proporcionalidade do montante do débito presente 
em cada tribunal. Destacou que não há contrato em vigor pactuado com a entidade 
financeira para a administração e remuneração das contas especiais de precatórios, 
nos termos do Ato CSJT.GP.SG n° 293/2016. Informou que são comunicados ao TJES, 
até 20 de julho, os precatórios apresentados até 1° de julho. Explicou que a listagem 
de precatórios dos entes públicos do regime especial é encaminhada ao TJES para ser 
incluída na lista unificada do Tribunal com o valor originário, sem atualização. 
Posteriormente, quando o TJES solicita informações para a efetivação do repasse ao 
TRT17, os valores são atualizados. Anotou o Tribunal que a relação dos precatórios 
devidos pelos entes públicos que se encontram no regime especial é encaminhada ao 
TJES, por e-mail, para inclusão na listagem unificada constante do sítio do Tribunal de 
Justiça. Pontuou que não inscreve os entes devedores do regime especial no BNDT, 
pois tais entes depositam o percentual da sua RCL no TJES, e que, segundo 
informações obtidas junto ao TJES, não há inscrição de entidades devedoras no 
CEDINPREC, pois não há inadimplência no âmbito do TJES.  

8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT17) 

Segundo informado pelo TRT17 em certidão assinada em 19/4/2021 pelo Chefe do 
Setor de Precatórios, José Carlos Gonçalves Gabriel, são os seguintes entes públicos 
sob sua jurisdição que estão submetidos ao regime especial de pagamento de 
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precatórios: Município de Alto Rio Novo, Município de Baixo Guandu, Município de 
Cariacica, Município de Guaçuí*, Município de Guarapari, Município de Muqui, 
Município de Serra e Município de Vila Velha. Registre-se que, de acordo com as 
informações do TRT17, o Município de Guaçuí quitou seus precatórios e sairá 
brevemente do regime especial.  

8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que o Comitê Gestor das Contas Especiais foi instituído por meio 
dos Atos Normativos TJES n° 38/2010 e 14/2012 e os magistrados designados para 
integrar o Comitê são os representantes do TJES, TRF2 e TRT17. Atualmente, pontuou 
o TRT17, o representante da Justiça do Trabalho no Comitê Gestor das Contas 
Especiais é o Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios, Dr. Alvino Marchiori Junior. Eis 
as principais deliberações do Comitê, descritas pelo TRT17: manutenção das listas 
unificadas dos entes públicos sob o regime especial; obrigatoriedade do 
direcionamento do pedido de complementação de cálculos ao Juízo da execução para 
nova requisição e precatório; e a organização, por cada Tribunal, da sua pauta de 
acordo, que deverá ser submetida posteriormente ao Comitê para análise e 
homologação. A equipe de correição verificou no sítio eletrônico do TJES que a única 
reunião do Comitê Gestor no triênio 2019, 2020 e 2021 (até 28/2) ocorreu em 
21/2/2020. 

8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES 
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANOS DE PAGAMENTO – RCL (fonte: TRT17) 

O Tribunal informou que os entes públicos que optaram pelo regime especial de 
pagamento dos precatórios repassam tempestivamente e de forma regular os valores 
devidos e que o Tribunal de Justiça repassa o valor integral de cada parcela. Registrou 
que o Setor de Precatórios do TJES encaminha, por e-mail, toda a documentação 
relativa ao repasse, tais como, decisão do Juiz de Precatórios, comprovação de 
transferência por meio de ofício e o número dos precatórios trabalhistas alcançados 
pelo repasse, não havendo atraso no repasse de recursos ao TRT17. O TRT17 enviou 
certidão assinada em 19/4/2021 pelo chefe do Setor de Precatórios, José Carlos 
Gonçalves Gabriel, atestando “que, conforme informação prestada pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo, não há registro de entidades inadimplentes com 
aquele Tribunal no Regime Especial”. O Tribunal pontuou, ainda, a existência de 10 
precatórios que, em 28 de fevereiro de 2021, apresentavam valores disponibilizados 
pelos entes públicos, ou seja, já cumpridos, mas que se encontravam em trâmite para 
pagamento aos beneficiários. 
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8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS 
(fonte: TRT17) 

O Tribunal Regional informou que não dispõe de mecanismos próprios de controle dos 
repasses ao TJES realizados pelos entes públicos do regime especial, embora o TJES 
repasse tais informações via e-mail, além de não solicitar providências ao TJES na 
hipótese de atraso no repasse de parcelas pelo ente público ou de atraso pelo próprio 
Tribunal de Justiça. O TRT17 enviou certidão assinada em 19/4/2021 pelo chefe do 
Setor de Precatórios, José Carlos Gonçalves Gabriel, atestando “que, conforme 
informação prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, não há 
registro de ocorrência de sequestro de verbas públicas no triênio 2019, 2020 e 2021 
das entidades sob o Regime Especial”. 

8.13.5. PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS DIRETOS (fonte: 
TRT17) 

O TRT17 informou que os seguintes entes públicos devedores do regime especial 
optaram pelo acordo direto: Município de Cariacica, Município de Vila Velha, 
Município de Muqui e Município de Guarapari. O Tribunal enviou, para análise da 
equipe de Correição, os editais de acordo direito dos referidos municípios, com 
exceção do Município de Guarapari, que optou pelo acordo no final de 2020 e o edital 
ainda não foi confeccionado. 

 

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR  
O TRT17 informou que desde setembro de 2020 utiliza o Sistema de Gestão Eletrônica 
de Precatórios - GPrec para recebimento, processamento e pagamento de RPVs. 
Destacou que não expede RPV para cobrança dos créditos superpreferenciais dos 
entes do regime comum. Pontuou que, no caso de pluralidade de exequentes, o 
Tribunal adota como critério para definir a modalidade de requisição o valor devido a 
cada litisconsorte, destacando que o sistema GPrec já abarca a individualização dos 
exequentes na expedição da RPV. 

8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte: TRT17 e 
e-Gestão)

O Tribunal informou que no ano de 2019 foram expedidas 40 RPVs, no valor total de 
R$600.652,16, e pagas 49 RPVs, no importe de R$2.247.087,69. Relativamente ao ano 
de 2020, foram expedidas 59 RPVs, no valor total de R$940.080,11 e pagas 32 RPVs, no 
valor global de R$602.694,26. Em 2021 (até 28/2), 11 RPVs haviam sido expedidas, no 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 133



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

134

valor total de R$305.218,36, e pagas 21 RPVs, no montante de R$302.558,76. O 
Tribunal destacou que em 31/12/2020 não havia RPV aguardando pagamento e, em 
28/2/2021, não havia RPV com prazo vencido. Registre-se que todos os dados de RPVs 
fornecidos pelo TRT17 referem-se apenas às federais, não tendo o Tribunal informado 
qualquer dado sobre RPVs do Estado e dos municípios. 

8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: 
TRT17)  

Informou o Tribunal que a Corregedoria Regional, juntamente com a equipe de 
informática, desenvolveu um programa informatizado para controle das requisições de 
pequeno valor expedidas pelas Varas do Trabalho, o que é exercido pela Corregedoria 
Regional. Destacou que o relatório desses processos pode ser acessado diretamente 
no Portal do Tribunal, inclusive pelo público externo.

8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT17) 

Informou o TRT17 que somente autua e processa as RPVs em desfavor da União, suas 
autarquias e fundações. Destacou que, tendo em vista que os referidos entes públicos 
não atrasam o pagamento, pois efetivada a solicitação de crédito direto junto ao TST, 
não há casos de inadimplência. Ressaltou que, caso constatado eventual atraso, 
procede-se ao bloqueio via SISBAJUD, o que ocorre imediatamente após a constatação 
do atraso e segue o rito dos arts. 19 e seguintes da Resolução CNJ n° 303/2019. O 
TRT17 enviou certidão assinada em 19/4/2021 pelo chefe do Setor de Precatórios, José 
Carlos Gonçalves Gabriel, atestando que “não houve ocorrência de sequestro de 
verbas públicas no triênio 2019, 2020 e 2021 para pagamento de Requisição de 
Pequeno Valor”. Acerca do acompanhamento das RPVs do Estados e dos Municípios, a 
Corregedoria Regional do TRT17 esclareceu que as Varas do Trabalho cadastram o 
processo no GPrec para controle das ordens de pagamento e fazem toda a 
movimentação processual no sistema PJe. Explicou, ainda, que nos últimos anos os 
municípios e o Estado têm realizado o pagamento correto das RPVs. Destacou que no 
ano de 2020 o Tribunal concedeu certificado negativo de RPVs a 17 entes públicos, 
como o Estado do Espírito Santo e os municípios de Vitória, Cariacica, Serra, Vila Velha, 
Viana, Guarapari, Colatina, dentre outros. Pontuou, por fim, que quando da realização 
das correições ordinárias, a Corregedoria Regional sempre analisa, por amostragem, o 
andamento de processos com RPVs expedidas e que as Varas do Trabalho expedem as 
RPVs com previsão de ordem de sequestro em caso de não pagamento no prazo 
estabelecido, podendo a ordem ser efetivada por meio de bloqueio no sistema 
SISBAJUD.  

 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 134



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

135

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE OS DADOS DO E-GESTÃO E OS 
INFORMADOS PELO TRT17 
O Tribunal informou que há diferenças entre os dados estatísticos informados e os 
disponíveis no sistema e-Gestão. Observou que o e-Gestão busca os dados no sistema 
antigo (SIJ), que é utilizado pelo Setor de Precatórios para proceder as tramitações, 
podendo ocorrer algumas inconsistências. Explicou, ainda, que o sistema antigo já está 
sendo substituído pelo GPrec e que nos campos do e-Gestão são informados somente 
os processos do legado, pois os precatórios autuados a partir de setembro de 2020 
pelo Gprec, na versão atual em uso, ainda não estão conectados ao e-Gestão.  

Das informações inicialmente prestadas pelo Tribunal, observou-se o seguinte conflito 
estatístico entre as informações oriundas dos sistemas internos do TRT17 (dados 
relativos ao ano civil) e as colhidas pelo sistema e-Gestão, seguido das explicações 
apresentadas pelo Tribunal:  

 e-Gestão Respostas TRT17 

Precatórios expedidos em 2019 366 408 

Precatórios expedidos em 2020 204 357 

Precatórios expedidos em 2021 (até 28/2) - 20 

 

 e-Gestão Respostas TRT17 

Precatórios pagos em 2019 848 587 

Precatórios pagos em 2020 568 576 

Precatórios pagos em 2021 (até 28/2)  154 154 

 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 135



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

136

e-Gestão Respostas TRT17

RPVs federais expedidas em 2019 51 40 

RPVs federais expedidas em 2020 26 59 

RPVs federais expedidas em 2021 (até 28/2) 5 11

 

e-Gestão Respostas TRT17 

RPVs federais pagas em 2019 41 49 

RPVs federais pagas em 2020 32 32 

RPVs federais pagas em 2021 (até 28/2)  - 21 

O TRT17 esclareceu que os valores corretos são os constantes de suas respostas. 
Destacou, quanto ao motivo das divergências, que estas podem ocorrer devido às 
tramitações no SIP não serem absorvidas totalmente pelo e-Gestão, por exemplo: 
autuação duplicada; falta de registro da tramitação de expedição dos ofícios no SIJ (a 
pessoa esquece de lançar o “x” na tramitação ou de escrever algo e salvar); falta de 
cancelamento quando é necessário; tramitação de expedição em casos que não é feito 
o lançamento na data certa. Exemplo: RPVs federais expedidas em 2021 - as 5 que 
aparecem no e-Gestão são de 2020, pois em 2021 são todas do GPrec. Esclareceu, por 
fim, que no sistema GPrec, com a recente versão 3.2.0, essas e outras divergências 
provavelmente deixarão de acontecer.

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS 
9.1. INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA 
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9.1.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. (fonte: TRT17)

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região: 

Desembargador Marcello Maciel Mancilha

Órgãos de atuação:

Tribunal Pleno e 2ª Turma 

Tempo de atuação do magistrado na Presidência do Tribunal: 

O Desembargador Marcello Maciel Mancilha tomou posse no cargo de Presidente do 
Tribunal e Corregedor Regional em 15/01/2021. Portanto, no primeiro dia da correição 
ordinária, exercia a Presidência há 84 (oitenta e quatro) dias. 

Períodos de afastamento nos últimos 12 meses: 

Férias: 23/02/2021 a 28/02/2021

Licenças: Não houve 

Folga compensatória: 22/02/2021

Juiz Auxiliar da Presidência:

Magistrado

 

Número de assessores

Juiz do Trabalho Ney Alvares Pimenta Filho                 - 

Nos termos do art. 85 do RITRT17, compete ao juiz auxiliar da Presidência exercer a 
função de assessoramento especial, cabendo-lhe, sob orientação superior, coordenar 
estudos e pesquisas atinentes a projetos que visem à melhoria dos trabalhos do 
Tribunal Regional e das Varas do Trabalho, sem prejuízo da delegação de outras 
competências administrativas, mediante atos específicos. 

 

9.1.2.  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT17)

Na estrutura administrativa da Presidência do Tribunal Regional, a Secretaria Geral da 
Presidência representa a unidade de apoio, sendo integrada pelo Setor de 
Comunicação Social e Cerimonial, Setor de Precatórios, Setor de Pesquisa Patrimonial 
e Execução Concentrada, Setor de Saúde, Divisão de Gestão Estratégica, Assessoria 
Jurídica da Presidência, Coordenadoria de Recurso de Revista e Divisão Judiciária.
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Atribuições das unidades/setores diretamente vinculados à Presidência

Unidade Atribuições

Secretaria Geral da Presidência Art. 57 do Regulamento Geral de Secretaria 

Setor de Comunicação Social e 
Cerimonial 

Art. 63 do Regulamento Geral da Secretaria 

Setor de Precatórios Art. 38 do Regulamento Geral da Secretaria 

Setor de Pesquisa Patrimonial e 
Execução Concentrada 

Art. 40 do Regulamento Geral da Secretaria 

Setor de Saúde Art. 65 do Regulamento Geral da Secretaria 

Divisão de Gestão Estratégica Art. 60 do Regulamento Geral da Secretaria

Assessoria Jurídica da 
Presidência

Art. 58 do Regulamento Geral da Secretaria

Coordenadoria de Recurso de 
Revista 

Art. 33 do Regulamento Geral da Secretaria 

Divisão Judiciária Art. 34 do Regulamento Geral da Secretaria 

 

9.1.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT 17)

Apurou-se que, em 28/2/2021, estavam lotados no gabinete da Presidência do 
Tribunal 9 (nove) servidores e 1 (um) estagiário, conforme o seguinte quadro:
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Quadro de Pessoal do Gabinete da Presidência

Gabinete da Presidência
Órgão de 

Assessoramento do 
Presidente

Servidores efetivos 5 4

Servidores sem vínculo 0 0 

Servidores requisitados 0 0 

Terceirizados 0 0 

Estagiários 1 0 

TOTAL 6 4

No tocante aos cargos e funções comissionadas, o gabinete da Presidência 
apresentava a seguinte situação em 28/2/2021: 

Cargos e funções comissionadas do Gabinete da Presidência 

CARGOS EM COMISSÃO 

Gabinete da 
Presidência

Órgão de Assessoramento 
do Presidente 

CJ-1 0 0 

CJ-2 0 0 
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CJ-3 0 1 

CJ-4 1 0 

Total de cargos em comissão 1 1

FUNÇÕES COMISSIONADAS 

Gabinete da 
Presidência

Órgão de Assessoramento 
do Presidente 

FC-1 0 0 

FC-2 0 0 

FC-3 0 0 

FC-4 4 4 

FC-5 0 0 

FC-6 0 0 

Total de funções 
comissionadas

4 4 

TOTAL 5 5

9.1.4. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA 

9.1.4.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT17) 
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Gabinete da Presidência

Carga horária semanal dos servidores 35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade 12h às 19h 

Horário de atendimento ao público externo 12h às 19h

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

0

Os servidores lotados no gabinete da Presidência cumprem jornada de 7 horas diárias 
ininterruptas (Resolução CNJ n. 88, de 2010, art. 1º), exceto os servidores 
comissionados, que contam com uma jornada de trabalho diferenciada.

Quanto ao horário de trabalho da Presidência é o mesmo definido para as demais 
unidades do Tribunal, das 12h às 19h (Resolução Administrativa n. 212/2008). Nesse 
mesmo horário são realizados os atendimentos internos e externos.

Durante a pandemia, os atendimentos externos, inclusive dos advogados, vêm sendo 
realizados por telefone, e-mail e mediante reuniões telepresenciais. 
Excepcionalmente, poderá haver atendimento presencial.

Não havia servidores em regime de teletrabalho no gabinete da Presidência. 

9.1.4.2. DIVISÃO DE TRABALHO (fonte: TRT17)

No gabinete da Presidência o trabalho é distribuído levando-se em consideração a 
especialização dos setores. 

9.1.4.3. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL 
DE JUSTIÇA (fonte: TRT17)

O Tribunal Regional informou que nas dependências da Presidência existe 
equipamento que permite realizar videochamada por meio do Sistema de 
videoconferência da Corregedoria Nacional de Justiça.

9.1.5. ACERVO DA PRESIDÊNCIA

9.1.5.1. PROCESSOS JUDICIAIS (fonte: TRT17) 
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O TRT17 informou que os processos judiciais tramitam pelo Sistema PJe e que o 
controle do acervo é realizado mediante a análise de relatórios extraídos do aludido 
sistema.

O Presidente do Tribunal atua nos seguintes processos judiciais: dissídio coletivo, 
inclusive o de greve; pedido de revisão do valor da causa; restauração de autos; 
suspensão de liminar e de sentença; e suspensão de segurança cível.

Apurou-se, por outro lado, que o Presidente permanece vinculado aos processos que 
constituíam seu acervo antes de assumir a Presidência. 

No início da atual gestão, havia 1.038 processos nessa condição. No entanto, em 
28/02/2021, esse saldo havia reduzido para 860 processos.  

O quadro abaixo se refere aos processos judiciais sob a relatoria do Presidente, em 
28/02/2021: 

Processos Judiciais sob a Relatoria do Presidente do Tribunal 

(exceto RR e AIRR) 

Processos Judiciais Físicos Eletrônicos Total

Acervo - 1 1

Autuados nos últimos 12 meses - 18 18

Finalizados nos últimos 12 meses - 8 8

Conclusos - - -

Paralisados há mais de 100 dias no 
gabinete

- - -

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

- - -

NA SECRETARIA - - -

Paralisados há mais de 100 dias na 
Secretaria

- - -

Com carga/vista/outras situações 
semelhantes

- - -

Em outros gabinetes por força de 
vista regimental 

- - -

Em admissibilidade de recurso 
especial e/ou extraordinário

- - -

Acervo é o total de processos sob a relatoria do Presidente não finalizados, incluindo-
se os recursos e os sobrestados. 

9.1.5.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT17) 

O quadro abaixo se refere aos processos administrativos em tramitação na 
Presidência, em 28/02/2021:

Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total

Acervo - 24 24 

Autuados nos últimos 12 
meses

- 19 19 

Finalizados nos últimos 12 
meses

- - -
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Conclusos - - -

Paralisados há mais de 100 
dias 

- - -

Procedimentos disciplinares 
contra desembargador

- - -

Representações por excesso 
de prazo contra 
desembargador

- - -

 

9.2. INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA REGIONAL  
9.2.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT17)  

Corregedor Regional:

Desembargador Marcello Maciel Mancilha

Órgãos de atuação:

Tribunal Pleno e 2ª Turma

Tempo de atuação do magistrado na Corregedoria Regional:

O Desembargador Marcello Maciel Mancilha tomou posse no cargo de Presidente do 
Tribunal e Corregedor Regional em 15/01/2021. Portanto, no primeiro dia da correição 
ordinária, exercia a Corregedoria Regional há 84 (oitenta e quatro) dias.

Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:

Férias: 23/02/2021 a 28/02/2021

Licenças: Não houve

Folga compensatória: 22/02/2021

Juízes Auxiliares da Presidência: Não há

9.2.2. ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT17)
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A estrutura administrativa da Corregedoria Regional limita-se à Secretaria da 
Corregedoria Regional, cujas atribuições estão relacionadas no art. 43 do Regulamento 
Geral da Secretaria.

9.2.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: 
TRT17)

Apurou-se que estão lotados na Corregedoria Regional 4 (quatro) servidores, todos 
ocupantes de cargos efetivos.

No tocante aos cargos e funções comissionadas, a Corregedoria Regional dispõe de 1 
(um) cargo em comissão e 3 (três) funções comissionadas. 

9.2.4. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.2.4.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT17)

Gabinete da Corregedoria Regional 

Carga horária semanal dos servidores 35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade 12h às 19h 

Horário de atendimento ao público externo 12h às 19h

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

0

Os servidores da Secretaria da Corregedoria Regional cumprem, em regra, jornada de 
trabalho de 7 horas diárias e ininterruptas, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 
88, de 2010. 

Existe meta de produtividade definida para cada servidor, cujo controle é realizado 
pelo Secretário da Corregedoria Regional.

Na Corregedoria Regional não existem servidores em regime de teletrabalho.

9.2.4.2. DIVISÃO DE TRABALHO (fonte: TRT17)

A Corregedoria Regional esclareceu que o trabalho é distribuído entre todos os 
servidores, não havendo especialização diante do reduzido quadro de pessoal. 
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9.2.5. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO. 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE 
JUSTIÇA (fonte: TRT17)

A Corregedoria Regional informou que em suas dependências existe equipamento que 
permite realizar videochamada por meio do sistema de videoconferência da 
Corregedoria Nacional de Justiça, bem assim que houve a plena implementação do 
Provimento n. 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.

9.2.6. SISTEMA ELETRÔNICO E CONTROLE MENSAL DO ACERVO (fonte: TRT17)

A Corregedoria Regional informou que adotava os Sistemas SIC.DOC e o PAE (Processo 
Administrativo Eletrônico) para a tramitação dos seus processos, mas que, 
recentemente, implantou o Sistema PJeCor para tramitação dos pedidos de 
providência, representações por excesso de prazo e reclamações disciplinares. 

9.2.7. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO DO CORREGEDOR REGIONAL 
(fonte: TRT17) 

Foi informado pelo Tribunal Regional que o Corregedor Regional não se declarou 
suspeito ou impedido nos últimos 12 meses. 

9.2.8. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA 
REGIONAL (fonte: TRT17) 

A Corregedoria Regional informou que observa a ordem cronológica dos processos e 
os critérios de tramitação preferencial, como também que exerce o controle mensal 
do acervo, monitorando o total de feitos recebidos em distribuição e o total de 
processos solucionados e baixados.  

Tramitam na Corregedoria Regional apenas processos eletrônicos. 

Não existem petições aguardando juntada. 

Relativamente aos processos administrativos em tramitação na Corregedoria Regional, 
foram apresentadas as seguintes informações, referentes a 28/02/2021: 

 

Processos Administrativos Físicos Eletrônicos Total 

Acervo* - - -

Autuados nos últimos 12 - 65 65 
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meses 

Finalizados nos últimos 12 
meses 

- 65 65

Conclusos - - -

Paralisados há mais de 100 dias - - - 

Sobrestados - - - 

Acervo é o total de processos sob a relatoria do Corregedor Regional e não finalizados, incluindo-se os recursos e os 
sobrestados. 

9.2.9. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO 
GRAU(fonte: TRT17) 

De acordo com a Corregedoria Regional, no biênio 2019/2020, houve a instauração de 
apenas um processo administrativo disciplinar relativo a magistrado, conforme o 
seguinte quadro:

Número do 
Processo

Motivo Decisão Andamento

PAE 0000657-
97.2020.5.17.050

0 

Descumprimento 
de acórdão 

Arquivamento Arquivado 

Relativamente à metodologia de trabalho relacionada aos processos disciplinares 
envolvendo magistrados, a Corregedoria Regional informou que observa a Resolução 
CNJ n. 135/2011.

Sob o ponto de vista formal, o exame do Processo PAE 0000657-97.2020.5.17.0500 
demonstrou a ausência de irregularidades quanto a sua tramitação.

9.2.10. COMUNICAÇÃO DAS DECISÕES DISCIPLINARES À CORREGEDORIA-GERAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 33 DA CPCGJT) 
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A Corregedoria Regional informou que cumpre a determinação prevista no art. 33 da 
CPCGJT de comunicar 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”. 

9.2.11. COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO CNJ 
Nº 135/2011)

A Corregedoria Regional informou que cumpre a 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. 

9.2.12. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NAS UNIDADES JUDICIAIS DE PRIMEIRO GRAU 
(fonte: TRT)

As correições ordinárias realizam-se anualmente nas unidades judiciárias da 17ª Região 
da Justiça do Trabalho, de acordo com o calendário previamente divulgado pelo 
Corregedor Regional. A Corregedoria Regional salientou que são realizadas, em média, 
2 (duas) ou 3 (três) correições ordinárias, mensalmente.

Apurou-se que não houve interrupção das correições ordinárias durante a pandemia, 
que passaram a ser realizadas por meio telepresencial a partir de junho/2020, tal como 
autorizado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

Conforme se infere das informações prestadas pela Corregedoria Regional, todas as  
unidades judiciais de primeiro grau sofreram correição ordinária no período de 2019 a 
2021 (até 28/02). 

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 (quadro de pessoal, afastamento de servidores, etc); das manifestações 
apresentadas perante a Ouvidoria Regional; da movimentação processual (taxa de 
recorribilidade, prazos médios, etc); dos processos em atraso para prolação de 
sentença; do cumprimento das metas; da utilização das ferramentas de incremento da 
execução (convênios – SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, etc) e do cumprimento dos 
provimentos consolidados da Corregedoria Regional e da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho. Também salientou que é verificado o cumprimento das recomendações 
da correição anterior. A conclusão dos trabalhos é feita por meio de reunião, momento 
em que é apresentado um resumo dos dados analisados, com destaque para os pontos 
positivos e para as recomendações. Ao final da correição, elabora-se a ata contendo 
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todas as informações compiladas e analisadas, além de observações específicas e as 
recomendações.

A Corregedoria Regional informou que as ocorrências mais comuns verificadas nas 
correições ordinárias realizadas em 2019/2020 foram as seguintes: processos 
aguardando cumprimento de decisões e despachos com prazo excessivo; petições 
aguardando conclusão ao magistrado para análise; processos aguardando a prolação 
de sentença, liberação de valores incontroversos, utilização do sistema Garimpo, 
inclusão de devedores no BNDT; processos aguardando inclusão em pauta para 
encerramento da instrução processual; processos recebidos de Instância Superior ou 
aguardando remessa ao Tribunal sem movimentação; e decurso de prazo concedido às 
partes sem a conclusão ao magistrado.

Foi esclarecido que não existe um setor específico para acompanhamento e 
tratamento dos problemas detectados nas correições ordinárias, tarefa que é realizada 
pela própria Corregedoria Regional. 

9.2.13. RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS E PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS (fonte: TRT17) 

No tocante aos processos autuados e solucionados nas classes Reclamação Correcional 
e Pedido de Providências, a Corregedoria Regional prestou as seguintes informações, 
relativas aos anos de 2019 a 2021 (até 28/02): 

Reclamações correicionais/Correições parciais 

2019

Autuadas 32

Solucionadas 32

2020 Autuadas 37

Solucionadas 37

2021

(até 28/02)

Autuadas 2

Solucionadas 2
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Pedido de providências

2019 Autuados 24

Solucionados 24

2020 Autuados 21

Solucionados 21

2021

(até 28/02)

Autuados 1

Solucionados 1

O exame, por amostragem, dos processos autuados sob as classes correição parcial e 
pedido de providências não demonstrou, sob o ponto de vista formal, irregularidades 
na tramitação dos feitos. Foram analisados, na oportunidade, os seguintes processos: 
CorPar – 257-20.2019.5.17.0500, CorPar – 1045-34.2019.5.17.0500, CorPar – 2-
28.2020.5.17.0500, CorPar- 693-42.2020.5.17.0500, PP- 617-52.2019.5.17.0500 e PP –
1385-75.2019.5.17.0500.

9.2.14. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES (fonte: TRT17)

No período objeto da correição ordinária (2019 a 28.02.2021), a Corregedoria Regional 
editou 6 (seis) Provimentos e 5 (cinco) Recomendações, a saber:

Provimentos

Ano Provimento Assunto 

2019 01 Condições que cessam a vinculação para 
julgamento (alteração da redação do art. 62-B do 
Provimento Consolidado)
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  02 Precatórios (alteração da redação dos artigos 105 
e 106 do Provimento Consolidado)

2020 01 Regulamenta o Sistema Eletrônico de Assistência 
Judiciária e o Cadastro Eletrônico de Peritos, 
Órgãos Técnicos ou Científicos, Tradutores e 
Intérpretes.

  02 Suspende, excepcionalmente, os efeitos do art. 
79-A do Provimento Consolidado n.º 1/2005, para 
autorizar a carga de autos no Setor de Arquivo, 
exclusivamente por advogados.

  03 Regulamenta as atividades dos oficiais de justiça.

  04 Regulamenta o sistema AJJT.

 

Recomendações 

Ano Recomendação Assunto

2019 01 Procedimentos a serem adotados nos casos de 
proferimento de sentença parcial.

  02 Liberação de valores incontroversos. 

2020 01 6ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista 
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  02 COVID-19 - Estabelece diretrizes a serem 
observadas em cumprimento à Recomendação 
GCGJT n.º 3/2020.

  03 COVID-19 - Destinação de recursos

9.3. MAGISTRADOS 
9.3.1. CONTROLE DA PRESENÇA (fonte: TRT17)

A Corregedoria Regional informou que realiza o controle da presença dos magistrados 
nas Varas do Trabalho, por meio da análise das pautas de audiências e despachos 
disponibilizados no Sistema PJE, como também durante as correições ordinárias. 

9.3.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE 1º GRAU (fonte: 
TRT17) 

O controle de produtividade dos magistrados de primeiro grau é realizado 
mensalmente, por meio de consulta ao Sistema e-Gestão.

9.3.3. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES DE 
JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS (fonte: TRT17)

A Corregedoria Regional informou que exerce o controle dos prazos dos processos 
conclusos aos juízes de primeiro grau com a finalidade de evitar atrasos injustificáveis. 

Salientou, ainda, que os magistrados com processos em atraso, por prazo superior a 30 
(trinta) dias, são oficiados para que regularizem a pendência em 10 (dez) dias. Em caso 
de persistência do problema, o juiz é instado a apresentar um cronograma de 
regularização desses processos. Permanecendo o magistrado em mora, instaura-se o 
procedimento previsto na Resolução CNJ n. 135.

O Tribunal Regional asseverou, também, que, em 28/2/2021, não havia processos 
conclusos a juízes de primeiro grau com prazos vencidos superiores a 60 (sessenta) 
dias. Esclareceu que os registros de atrasos na prolação de sentença ocorreram por 
equívocos no lançamento da movimentação processual no Sistema PJe. Salientou, 
entretanto, que os juízes do trabalho e as Secretarias das Varas do Trabalho já foram 
orientados quanto ao procedimento a ser adotado no caso de conversão do  
julgamento em diligência. 
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Em 29/4/2021, a Secretaria da Corregedoria-Geral gerou um novo relatório, com 
dados diários, que demonstra a inexistência de processos com prazos vencidos 
superiores a 60 (sessenta) dias para a prolação de sentença.

9.3.4. VITALICIAMENTO. ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS. 
REGULAMENTAÇÃO 

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

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informou que a Resolução 
Administrativa n. 137/2013 dispõe sobre o procedimento de vitaliciamento no âmbito 
do Tribunal Regional, tendo sido alterada pela Resolução Administrativa n. 006/2014.

9.3.4.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE 
VITALICIAMENTO 

A Resolução Administrativa n. 137/2013, alterada pela Resolução Administrativa n. 
006/2014, dispõe que o procedimento de vitaliciamento ocorrerá sob a condução e 
responsabilidade do Desembargador Corregedor e será iniciado a partir do exercício na 
magistratura. A Secretaria da Corregedoria é responsável por formar autos de 
procedimento administrativo para cada juiz vitaliciando com os documentos 
necessários para avaliação.  

O processo também é acompanhado pela Comissão de Vitaliciamento composta de 03 
(três) Desembargadores, eleitos pelo Tribunal Pleno, um dos quais integrante da 
Direção ou Conselho da Escola Judicial do TRT da 17ª Região – EJUD. O mandato dos 
membros da Comissão de Vitaliciamento coincide com o mandato dos 
desembargadores integrantes da Administração do Tribunal.

O Desembargador Corregedor e o Diretor da EJUD são os responsáveis por avaliar o 
desempenho do juiz vitaliciando considerando critérios objetivos de caráter qualitativo 
e quantitativo do trabalho desenvolvido. O Diretor da EJUD avaliará: (i) a frequência e 
o aproveitamento no Curso de Formação Inicial, Módulo Nacional, ministrado pela 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - 
ENAMAT; (ii) a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação Inicial, Módulo 
Regional, ministrado por Escola Judicial; (iii) a permanência, no mínimo, de 60 
(sessenta) dias à disposição da Escola Judicial, com aulas teórico-práticas intercaladas e 
integradas com prática jurisdicional; (iv) a submissão à carga semestral e anual de 
horas-aula de atividades de formação inicial nacionalmente definida pela ENAMAT, 
conjugadas com aulas teóricas e práticas, sob a supervisão da EJUD; (v) a frequência 
e/o aproveitamento nos demais cursos de que participou o magistrado, para 
aperfeiçoamento profissional; (vi) a estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos 
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decisórios emitidos. 

O Desembargador Corregedor avaliará: (i) a presteza e a segurança no exercício da 
função jurisdicional; (ii) a solução de correições parciais e os pedidos de providências 
contra o magistrado; (iii) os elogios recebidos e as penalidades sofridas; (iv) o número 
de audiências presididas pelo juiz em cada mês, bem como o daquelas a que não 
compareceu sem causa justificada; (v) o prazo médio para julgamento de processos 
depois de encerrada a audiência de instrução; (vi) o número de sentenças proferidas 
em cada mês; (vii) o número de decisões em liquidação de sentença que não sejam 
meramente homologatórias de cálculo e o número de decisões proferidas em 
embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de terceiro e embargos à 
adjudicação; (viii) o uso efetivo e constante dos Sistemas BACENJUD, INFOJUD e 
RENAJUD e de outras ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo 
Tribunal.  

A Comissão de Vitaliciamento tem a competência de solicitar, por iniciativa própria ou 
a requerimento de qualquer dos Desembargadores do Tribunal, informações sobre juiz 
vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos 
ou entidades correlatas. 

No momento em que o juiz vitaliciando completa 01 (um) ano e 06 (seis) meses de 
exercício da magistratura, incumbe ao Desembargador Corregedor e ao Diretor da 
EJUD emitirem pareceres, no prazo comum de 60 (sessenta) dias, a respeito do 
vitaliciamento, submetendo-os prontamente à apreciação do Tribunal Pleno. Ao 
Corregedor Regional e ao Diretor da EJUD é facultada a emissão conjunta do parecer.

9.3.4.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO 

De acordo com informações do TRT17, no momento da correição não tramitam 
processos de vitaliciamento. O último vitaliciamento ocorreu em 2014 e, desde então, 
as vagas de juízes substitutos foram preenchidas mediante processos de remoção, com 
magistrados já vitaliciados. 

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 

Não há juízes vitaliciandos no momento da correição.

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

Não há processos de vitaliciamento em tramitação no Tribunal Regional. 
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9.3.5. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DA 
JURISDIÇÃO.   RESOLUÇÃO CNJ Nº 37/2007 (fonte: TRT17) 

No âmbito do TRT17, as Resoluções Administrativas 52/2007, 88/2013 e 129/2018 
disciplinam a matéria concernente à autorização excepcional para residência de 
magistrados fora da sede da jurisdição. 

De acordo com referidas Resoluções Administrativas, a autorização para o juiz de 
primeiro grau, titular ou substituto, residir fora da sede da jurisdição da Vara do 
Trabalho e/ou do Tribunal somente pode ser concedida excepcionalmente e desde que 
não prejudique a efetiva prestação jurisdicional, observados os seguintes requisitos: 
(a) pontualidade e assiduidade no exercício das atividades judicantes; (b) ausência de 
reclamações e/ou incidentes correicionais julgados procedentes, desde que 
decorrentes da ausência do juiz da sede da Vara do Trabalho; (c) inexistência de 
audiências adiadas em decorrência da ausência injustificada do Juiz titular; e (d) 
ausência de processos com prazos legais para a prolação de decisões excedidos 
injustificadamente. 

A autorização para que o Juiz resida fora da sua jurisdição condiciona-se à 
permanência do magistrado, na Vara do Trabalho, à disposição das partes e advogados 
ou realizando audiências, por, pelo menos, 3 (três) dias úteis na semana, podendo ser 
revista a qualquer tempo, desde que constatado prejuízo à efetividade da prestação 
jurisdicional. 

Durante a realização da correição ordinária, apurou-se que os seguintes magistrados 
contam com autorização para residirem fora da sede das respectivas jurisdições: 

      Magistrado Vara do 
Trabalho 

Residência Autorização 

LUÍS EDUARDO COUTO 
DE CASADO LIMA 

VT de Aracruz    Vila Velha RA-45/2018 

ITAMAR PESSI VT de Colatina    Santa Teresa RA-45/2019

WELINGTON DO 
NASCIMENTO 
ANDRADE

1ª VT de 
Guarapari 

   Vila Velha RA-44/2018 
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9.3.6. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS. 
FÉRIAS VENCIDAS (fonte: TRT17)

De acordo com as informações prestadas, a Corregedoria Regional é quem realiza o 
controle das férias dos magistrados de primeiro grau. 

Afirmou-se, ainda, que novo período de férias somente é autorizado após o usufruto 
do saldo remanescente. 

A Corregedoria Regional salientou, também, que, apesar das dificuldades decorrentes 
de aposentadorias de magistrados, convocações, licenças médicas de longa  duração e 
outros afastamentos legais, a Administração do Tribunal tem se empenhado em 
regularizar os períodos de férias em atraso, autorizando a fruição de 3 períodos por 
ano, conforme ocorreu em 2020.

Apurou-se que, em 28/02/2021, os seguintes magistrados de primeiro grau 
apresentavam períodos acumulados de férias superiores a 60 dias:

Magistrados Saldo de férias vencidas

Luís Eduardo Couto de Casado Lima 89 dias 

Marcelo Tolomei Teixeira 120 dias

Welington do Nascimento Andrade 180 dias 

A Corregedoria Regional esclareceu, por fim, que a maioria dos juízes de primeiro grau 
apresentou cronograma de fruição dos saldos apurados.

9.3.7. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E 
COLABORADORES EVENTUAIS. PERÍODO DE 2019 A 2020 (até 28/02) (fonte: TRT17) 

O TRT17 informou que despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e a 
eventuais colaboradores, em 2019, R$536.201,43; em 2020, R$73.874,56; e, em 2021 
(até 28/02), R$7.243,06. 

Constatou-se que o Tribunal Regional disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet 
(https://www.trtes.jus.br/principal/transparencia/gestao-de-pessoas/diarias-e-
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passagens) 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: TRT17) 
10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS 
A Escola de Magistratura do TRT da 17ª Região foi instituída pela Resolução 
Administrativa n. 64/94. Com as novas demandas advindas da Emenda Constitucional 
n. 45/2004, a escola foi reestruturada através da Resolução Administrativa n. 49/2005, 
e suas atividades passaram a ter como destinatários os magistrados do TRT da 17ª 
Região. 

Em 2009, a Resolução Administrativa n. 40/2009 alterou a denominação da Escola de 
Magistratura da Justiça do Trabalho no Estado do Espírito Santo - EMATRA, para 
“Escola Judicial do TRT da 17ª Região – EJUD 17”, em cumprimento à Recomendação n. 
01/2009, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho - ENAMAT. 

O Estatuto da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região foi 
aprovado por meio da Resolução Administrativa nº 144/2013. 

O Regimento Interno do TRT da 17ª Região em seu Título V dispõe sobre aspectos 
gerais da Escola Judicial.

 

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE 
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região – EJUD 17 é órgão 
integrante da estrutura administrativa do Tribunal, com autonomia didático-científica, 
vinculada ao Tribunal Pleno. O objetivo geral do órgão é promover a formação inicial e 
continuada dos magistrados nas áreas de conhecimento vinculadas à atividade-fim do 
Tribunal e a formação de formadores. 

A Escola Judicial tem entre suas atribuições regulamentar e promover os cursos oficiais 
para formação inicial e continuada, vitaliciamento e promoção na carreira da 
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magistratura trabalhista com observância das resoluções e recomendações da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT. 

O Tribunal Regional informou que a Escola possui dotação orçamentária própria para 
Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho e que não há previsão de 
complementação orçamentária mediante parceria e convênios com entidades públicas 
e privadas.

 

10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E 
DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO 
O Regimento Interno do TRT da 17a Região dispõe que o Diretor da Escola Judicial será 
eleito, dentre Desembargadores do Tribunal, em escrutínio secreto, pelo Tribunal 
Pleno, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução. O Diretor eleito 
escolherá, dentre os magistrados vitalícios de 1º grau, o Vice-Diretor e os Membros do 
Conselho, que tomarão posse em sessão administrativa designada para tal fim. A 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 17ª Região – AMATRA 17 
também indicará um membro para integrar o Conselho Consultivo. 

A Resolução Administrativa n. 115/2018 dispõe sobre a eleição do Desembargador 
Marcello Maciel Mancilha para Diretor da EJUD 17 e indicação da Juíza Ana Paula 
Rodrigues Luz Faria para Vice-Diretora - biênio 2019/2021. Os Juízes Adib Pereira Netto 
Salim, Fátima Gomes Ferreira, Luís Eduardo Couto de Casado Lima e Germana Morelo 
tomaram posse como membros do Conselho Consultivo da Escola.

Consoante a Resolução Administrativa n. 40/2020, a Desembargadora Wanda Lúcia 
Costa Leite França Decuzzi foi eleita para o cargo de Diretora da EJUD 17 e para Vice-
Diretor foi indicado o Juiz Fábio Eduardo Bonisson Paixão (biênio 2021/2023). Os juízes 
Adib Pereira Netto Salim, Fausto Siqueira Gaia, Germana de Morelo e Rosaly Stange 
Azevedo tomaram posse como membros do Conselho Consultivo da Escola Judicial. A 
nova composição teve início dia 10 de fevereiro de 2021.

 

10.4. PROJETO PEDAGÓGICO 
A Escola Judicial do TRT da 17a Região possui Projeto Pedagógico em vigor desde 2013 
que sistematiza os princípios e diretrizes que orientam suas ações formativas. 

De acordo com o documento, o programa de formação do Tribunal Regional é 
fundamentado na premissa de que a prestação jurisdicional adequada requer gradual 
atualização e capacitação dos magistrados envolvidos na sua realização. Para isso, 
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foca-se em uma formação multidisciplinar, com o objetivo de viabilizar a construção de 
uma reflexão crítica sobre os variados e complexos temas atuais que surgem nas 
demandas trabalhistas.

 

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
O Tribunal Regional informou que a estrutura física da Escola Judicial irá mudar para o 
4º andar do novo edifício sede do  TRT da 17a Região. A mudança estava prevista para 
abril de 2021, mas em virtude do cenário de pandemia, houve atraso. No novo espaço, 
há secretaria, gabinete do diretor, sala de aula com 80 poltronas, auditório com 103 
lugares, sala de múltiplo uso para atividades interativas, debates e em grupo (o espaço 
será mobiliado com mesas redondas e poltronas cuja aquisição já foi solicitada em 
2020), sala de informática (com 19 estações de trabalho/computadores e projetor), 
banheiros privativos e públicos, copa e um espaço aberto para coffee break, além de 
duas salas anexas para o Setor de Registro e Preservação da Memória  Institucional -
SERP.  

A Biblioteca, localizada no 3º andar do prédio da segunda instância, na nova Sede, 
também faz parte da estrutura da Escola Judicial. O acervo é composto por obras de 
direito (com destaque para o direito do trabalho) e áreas correlatas, periódicos 
nacionais e obras de literatura. O auditório e a sala de aula possuem projetores e 
sistema de reprodução e gravação de áudio. 

Atualmente, 04 servidores estão lotados na Escola Judicial,  sendo 03 na secretaria da 
Escola Judicial, com formação em engenharia civil, comunicação social e direito; e 01 
na biblioteca com formação em biblioteconomia. 

De acordo com o Tribunal Regional, são oferecidos cursos internos e externos para o 
desenvolvimento dos servidores lotados na Escola Judicial e tanto a estrutura física, 
quanto a quantidade de servidores atendem às necessidades da EJUD17. No entanto, 
registrou-se que as atribuições e as demandas da Escola Judicial aumentaram, pois 
passou a absorver e ser responsável pela Biblioteca do TRT e pelo SERP - Setor de 
Registro e Preservação da Memória Institucional. Em contrapartida, após a 
reestruturação do TRT17, houve diminuição das funções designadas para EJUD.  

 

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS PERÍODOS ANALISADOS  
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informou que não foram realizados 
cursos de Formação Inicial de Magistrados, uma vez que não houve nomeação de 
novos magistrados por concursos nacionais. O último Concurso Público para Juiz 
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Substituto do TRT da 17ª Região ocorreu no ano de 2005 e as vagas surgidas, a partir 
de 2005, foram preenchidas mediante processo de remoção. 

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES 
Atualmente, a Escola Judicial do TRT da 17ª Região capacita apenas magistrados. O 
Setor de Educação Corporativa - SEDUC, vinculado à Secretaria de Gestão de Pessoas, é  
responsável por realizar a capacitação de servidores nas atividades meio e fim. 

Nada obstante não haja a inclusão dos servidores no programa de capacitação da 
Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, foi informado em 
reunião realizada com a Desembargadora Diretora da Escola Judicial que é 
encaminhado o link de participação nos cursos, de modo que tais servidores podem 
assisti-los.

O Tribunal Regional informou que a nova Direção da Escola Judicial pretende 
encaminhar, à Presidência, solicitação para que realize estudos para que a Escola seja 
reestruturada e inclua servidores nas capacitações destinadas à atividade fim. 

 

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E 
PARTICIPAÇÃO DOS MAGISTRADOS E DOS SERVIDORES 
A Escola Judicial do TRT da 17ª Região enviou lista com as atividades de capacitação 
realizadas. Esclareceu que tais atividades são destinadas exclusivamente aos 
magistrados. Dessa forma, não foram informadas as atividades destinadas aos 
servidores, tendo em vista que o responsável por sua capacitação é o Setor de 
Educação Corporativa (SEDUC), vinculado à Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP). 
Para efeitos de capacitação, foram considerados apenas os magistrados que 
participaram do evento, registraram presença e responderam à avaliação de conteúdo.

De acordo com a listagem enviada pela Escola Judicial do TRT da 17ª Região, em 2019 
foram ofertados 19 cursos (16 presenciais e 03 em EAD), totalizando 156 horas-aula. 
Três cursos apresentaram carga horária de 30 horas-aula: CFC - Reforma trabalhista I, 
CFC - Direito Previdenciário Aplicado às Relações de Trabalho e CFC - Hermenêutica 
jurídica. No total, foram computadas 210 inscrições, mas apenas 153 certificados 
foram emitidos, pois todos os critérios elencados acima deveriam ser cumpridos.

Em 2020, 27 cursos (21 telepresenciais, 04 em EAD e 02 presenciais) foram oferecidos, 
incluindo o “Curso de Formação de Supervisores e Coordenadores do CEJUSC”. A carga 
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horária de todos os cursos foi de aproximadamente 171 horas-aula e das 344 
inscrições dos magistrados, 293 certificados foram emitidos.

Em virtude do cenário de pandemia causado pelo COVID-19, em 2020, a EJUD17 
divulgou amplamente os eventos online promovidos pelas outras Escolas Judiciais, 
computando-os como horas de capacitação. No total, houve a participação de 
magistrados do TRT da 17a Região em 58 eventos promovidos por outras Escolas, 
sendo emitidos 79 certificados.

Até fevereiro de 2021, data de corte da correição, não foram promovidos eventos pela 
EJUD17.

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES. 
ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO 
A Escola Judicial do TRT da 17ª Região informou que a participação dos magistrados 
nas atividades desenvolvidas é modesta. Os magistrados relatam dificuldade para 
comparecer nos cursos oferecidos, em virtude da falta de tempo decorrente do 
exercício da jurisdição. Além disso, a EJUD17 verificou que a divulgação dos eventos 
por meio eletrônico não tem o alcance desejado, pois as mensagens nem sempre são 
lidas por todos os destinatários. 

Com o intuito de aumentar o grau de interesse e engajamento dos magistrados, a 
EJUD17 realiza consulta prévia acerca dos temas de maior interesse. Além disso, 
durante o período de pandemia causada pelo COVID-19, houve o aumento dos cursos 
em EaD e telepresenciais, sempre compartilhando com as demais Escolas Judiciais 
Trabalhistas.  A Diretoria da EJUD17 também adotou a prática de convidar 
magistrados, que não fazem parte do Corpo Diretivo da Escola Judicial, para atuarem 
como expositores, tutores e mediadores nos eventos de capacitação, buscando 
aproximar, cada vez mais, os magistrados.

Outrossim, com a pandemia causada pelo Covid-19 e surgimento das ações de 
capacitação telepresenciais, promovidas pela EJUD17, bem como pelas demais Escolas 
Judiciais, houve  um incremento substancial na participação dos magistrados. Além 
disso, os eventos online permitiram maior diversidade de temas e, apesar do tempo de 
duração ser menor, no caso de "lives", têm demonstrado fundamental importância na 
aquisição de saberes e troca de informações  entre os Tribunais Regionais.

Diante do aumento da participação dos magistrados, a Escola Judicial do TRT da 17ª 
Região pretende intensificar as ações de capacitação de telepresenciais e continuar 
compartilhando os eventos de capacitação das demais Escolas Judiciais, a fim de 
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oferecer maior diversidade de temas e, ainda, intensificar a oferta, cada vez mais, de 
temas plurais e de interesse da maioria dos magistrados.

10.10.MÉDIA DE HORAS SEMESTRAIS DESPENDIDAS PELOS 
MAGISTRADOS EM ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA  
De acordo com informações prestadas pelo Tribunal Regional, a média de horas 
semestrais gastas pelos magistrados em atividades de formação continuada foi de 
aproximadamente: 2019: 9,5 horas no 1º semestre e 5,5 horas no 2º semestre; em 
2020: 8 horas no 1º semestre e 11 horas no 2º semestre. 

 

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.  

Em 2019, foram ofertados 02 cursos, cada um com 09 horas-aula, relacionados com a 
temática da meta: “Capacitação dos usuários do PJe na versão 2.4.0 para 
Desembargadores e Assessores e Servidores de Gabinetes” e “Capacitação dos 
usuários do PJe na versão 2.4.0 para Juízes de 1º Grau e Servidores do 1º Grau”. 
Contudo, foram registradas presenças de magistrados do TRT da 17a Região, apenas 
nesse último, sendo emitidos 08 certificados.

Em 2020, apenas o curso “Minicurso - Os novos desafios da administração judiciária: 
Co-gestão, inovação e tecnologia”, com 2 horas-aula, foi ofertado e 02 certificados 
foram emitidos para magistrados e 07 para servidores. 

Até fevereiro de 2021, não foram ofertados cursos relacionados com a temática.

A Escola Judicial do TRT da 17a Região informou que o cumprimento às demandas 
inerentes aos treinamentos de PJe e Gestão Estratégica foram realizados intensamente 
nos anos anteriores à 2019, sobretudo a partir de 2013, quando o cumprimento da 
meta foi atingido completamente com as ações de capacitação e treinamentos.  

Durante a reunião da Escola Judicial do TRT17, pontuou-se a importância da ampliação 
da quantidade de cursos nas temáticas PJe e gestão estratégica, diante da meta do 
Conselho Nacional de Justiça. Pontuou-se, ainda, a recomendação da Resolução CNJ n. 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 162



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

163

303/2019 para promoção de cursos de atualização e treinamento de servidores na
área de precatórios e requisição de pagamento de pequeno valor. Nesse contexto, a 
EJUD17 informou que irá envidar esforços para ampliar a quantidade de cursos 
ofertados nas temáticas mencionadas. 

Diante dos dados apresentados, registra-se, a guisa de encaminhamento a ENAMAT, a 
necessidade de maior oferta de cursos relacionados ao PJe e à gestão estratégica, bem 
como fomento à participação dos magistrados e servidores. Deve-se observar não 
apenas a meta estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também a 
importância no manuseio do Processo Judicial Eletrônico nas atividades 
desempenhadas pelo magistrado. 

 

10.12.AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO USO DE FERRAMENTAS 
TECNOLÓGICAS E REDES SOCIAIS. RESOLUÇÃO N. 305/2019 do CNJ 
A Resolução n. 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça trata sobre orientações e 
capacitação nos temas: novas tecnologias e ética nas redes sociais.  

Em 2019, o TRT17 promoveu o Seminário "Ética e Relacionamento de Magistrados e 
Servidores nas Redes Sociais”, com os temas: As implicações éticas nas redes sociais 
para os membros do Poder Judiciário; Magistrados e Servidores nas Redes Sociais;  
Magistrados e Servidores nas Redes Sociais. O evento presencial teve a carga horária 
de 4 horas-aula, mas apenas 09 magistrados receberam certificado de participação.

Em 2020, foram realizados dois minicursos com 2 horas-aula cada: “Ciclo de Estudos 
Virtual Minicurso 1 - A inteligência artificial utilizada no Poder Judiciário” e “Minicurso 
- Os novos desafios da administração judiciária: Co-gestão, inovação e tecnologia”. 
Catorze magistrados receberam certificado no primeiro minicurso e apenas 02 no 
segundo, totalizando 16 certificados. 

Destaca-se que dentre os eventos promovidos por outras Escolas Judiciais e que 
tiveram a participação de magistrados do TRT17, três, tinham como tema “Audiências 
Telepresenciais” e quatro certificados foram emitidos para magistrados do Tribunal 
Regional. 

Até fevereiro de 2021, não foram realizados eventos com a temática da Resolução n. 
305/2019 do Conselho Nacional de Justiça.

Considerando os dados apresentados e o cenário atual de trabalho remoto, observa-se 
a necessidade de maior oferta de cursos relacionados com as temáticas da Resolução 
n. 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça, bem como fomento à participação dos 
magistrados nos eventos realizados. 
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11.RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT17)
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.

11.1. REGIMENTO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL (fonte: TRT17) 
O TRT17 informou que o Regimento Interno do Tribunal dispõe sobre a inscrição do 
advogado para sustentação oral. Pontuou, igualmente, que a ausência de inscrição 
prévia não impede o advogado 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, o que atende ao princípio da publicidade. 

12.ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
12.1. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL (fonte: TRT17) 
a) Considerando que as normas internas do Tribunal que disciplinam o cadastro de 
peritos não se encontram alinhadas às diretrizes traçadas na Resolução n.º 233/2016 
do CNJ, recomenda-se que se dê prosseguimento ao Processo Administrativo n.º 
2100-25.2016.5.17.0500, instaurado com a finalidade de instituir, no âmbito do 
Tribunal, o Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos, 
guardando-se a devida observância e dando efetividade à referida resolução; 

O TRT17 informou que o Sistema de Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos 
ou Científicos (CPTEC), de primeiro e de segundo grau, já foi criado no Tribunal e 
encontra-se acessível no Portal por meio do menu: Serviços CPTEC. Disponível em: 
https://www.trtes.jus.br/principal/gestao-administrativa/honorarios-periciais/cptec. 
Recomendação atendida.
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b) Considerando que, atualmente, o primeiro grau possui o terceiro maior resíduo de 
processos entre os Tribunais de pequeno porte e o segundo grau a terceira menor 
produtividade, além do maior resíduo de processos em relação aos Tribunais de 
pequeno porte, e tendo em vista que a adoção do regime de teletrabalho “objetiva 
aumentar, em termos quantitativos e qualitativos e sem prejuízo da qualidade, a 
produtividade dos serviços realizados”, na dicção do artigo 4º da Resolução n.º 
151/2015 do CSJT, bem como que a Resolução n.º 227/2016 do CNJ taxativamente 
limita a 30%, e excepcionalmente a 50%, o número de servidores da unidade em 
regime de teletrabalho, recomenda-se a revogação da Resolução Administrativa n.º 
7/2018, por meio da qual se alterou o ATO TRT 17ª SGP/PRESI N.º 42/2016, a fim de 
que sejam respeitados os limites fixados no artigo 5º, III, da Resolução n.º 227/2016 
do CNJ, de caráter vinculante a todo o Poder Judiciário Nacional; 

De acordo com o Tribunal a recomendação tramitou nos autos do Processo 
Administrativo eletrônico (PAe) n. 0002139-22.2016.5.17.0500. Assevera que, 
inicialmente, foi sugerido o restabelecimento da redação anterior do II do art. 4º do 
ATO TRT 17ª SGP/PRESI nº 42/2016, adequando-a ao disposto na Resolução n.º 
227/2016 do CNJ. Em seguida, por decisão do Pleno, foi feita consulta à Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho acerca da possibilidade de utilizar como parâmetro a 
Resolução n.º 621, de 29 de outubro de 2018, que regulamenta o trabalho remoto no 
Supremo Tribunal Federal, especialmente o artigo 4º, §3º que exclui os gabinetes do 
limite máximo de servidores em trabalho remoto. Em resposta ao Ofício n. 
379/2018/PRESI/SEGEP, a Corregedoria-Geral reafirmou a necessidade de observância 
aos estritos limites da Res. n.º 227/2016 do CNJ, no que tange ao quantitativo máximo 
de servidores em regime de teletrabalho. Por decisão plenária do Tribunal Regional, foi 
então revogada a RA n. 7/2018, que alterava a redação do inciso II, do art.4º, do Ato 
TRT17.ª/SGP/PRESI n. 42/2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito Tribunal 
Regional. Recomendação atendida.

c) Considerando que a Comissão de Gestão do Teletrabalho do TRT17 jamais 
apresentou à Presidência do Tribunal o relatório anual a que alude o artigo 17, II, da 
Resolução n.º 227/2016 do CNJ, recomenda-se que os membros da comissão 
reúnam-se, no mínimo, uma vez por semestre, para avaliar os resultados 
apresentados pelas unidades do Tribunal e para elaborar o relatório a que alude o 
referido dispositivo; 

O Tribunal esclareceu que todas as informações enviadas pela Comissão à Presidência, 
referentes ao cumprimento das recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, constam do Processo Administrativo eletrônico n.º 0002209-
68.2018.5.17.0500. Destaca que a Comissão de Gestão de Teletrabalho tem se 
reunido, periodicamente, objetivando reunir as informações necessárias à análise e 
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aperfeiçoamento das práticas adotadas no âmbito do Tribunal Regional em relação ao 
teletrabalho, inclusive para o cumprimento da recomendação em comento.
Recomendação atendida.

d) Considerando a norma expressa do artigo 2º da Resolução n.º 71/2009 do CNJ, 
recomenda-se a adequação da Resolução Administrativa n.º 30/2014 do TRT17 às 
determinações do CNJ, a fim de que passe a contemplar o regime de plantão 
também nos dias úteis, antes ou após o expediente normal;

Informou o TRT17 que, em sessão ocorrida no dia 04/09/2019, o Tribunal Pleno 
aprovou a alteração da RA n. 30/2014, estabelecendo o funcionamento do plantão 
judiciário no âmbito do 1º e 2º graus do Tribunal nos dias úteis, das 10h às 12h. 
Esclareceu, ainda, que oficiou a CGJT, por meio do Ofício n. 355/2019/SEGEP/PRESI, 
sobre o cumprimento desta recomendação. Recomendação atendida. 

e) 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;

De acordo com o Tribunal, o Comitê de Gestão Estratégica deliberou pela instituição 
do Comitê de Gestão Participativa, aprovado em 23/11/2018, por meio da Resolução 
Administrativa n.º 130/2018, associando as suas atribuições às do Comitê de Gestão 
Estratégica, mantendo-se os membros atuais e incluindo o chefe da Divisão de Gestão 
Estratégica. Disponível em: 
https://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/516285983?Formato=pdf 
.Recomendação atendida.

f) Considerando que a Resolução Administrativa n.º 119/2014 do TRT17, por meio da 
qual se regulamentou o Setor de Pesquisa Patrimonial, não atende integralmente à 
normatização expedida pelo CSJT, bem como diante da informação de que há 
proposta de nova Resolução Administrativa pendente de aprovação pelo Tribunal 
Pleno, recomenda-se a adoção das medidas necessárias ao debate e aprovação de 
Resolução Administrativa que adeque integralmente o regramento interno ao 
disposto na Resolução n.º 138/2014, com as alterações introduzidas por meio da 
edição da Resolução n.º 193/2017, ambas do CSJT; 

O TRT17 informou que foi aprovada, pelo Tribunal Pleno, a Resolução Administrativa n. 
102/2018, que fixa as atribuições do setor de Pesquisa Patrimonial e Execução 
Concentrada (SEPESQ).Disponível em:  
https://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/551522936?Formato=pdf. 
Recomendação atendida.
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g) Considerando a ausência de normatização específica no âmbito do TRT17, 
recomenda-se a expedição de ato normativo regulamentando a padronização dos 
procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT 
e de Regime Especial de Execução Forçada – REEF, conforme Provimento n.º 1/2018 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; 

Conforme esclarecimentos prestados pelo TRT17, a Resolução Administrativa n. 
102/2018, recentemente aprovada pelo Tribunal Pleno, fixou as atribuições do setor 
de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada (SEPESQ), e dispôs, em seu Capítulo 
II, artigo 8º, sobre o Plano Especial de Pagamento Trabalhista – PEPT e de Regime 
Especial de Execução Forçada – REEF, conforme Provimento n.º 1/2018 da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Verificou-se que a instituição do 
Procedimento de Reunião de Execuções - PRE não tratou de forma específica sobre as 
modalidades PEPT e REEF. Recomendação não atendida. 

h) Considerando a defasagem da regulamentação interna do Tribunal, tendo em vista 
a normatização dos procedimentos de uniformização de jurisprudência ainda à luz do 
Código de Processo Civil de 1973, recomenda-se a agilização das providências 
voltadas à atualização do Regimento Interno do Tribunal, a fim de normatizar os 
procedimentos atinentes ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 
e ao Incidente de Assunção de Competência (IAC), incluída, ainda, a previsão de 
constituição de Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), com estrutura e 
atribuições em consonância com a Resolução n.º 235/2016 do CNJ.

Informou o Tribunal Regional que, em sessão realizada em 20/03/2019, foi aprovada 
pelo Pleno, a RA n. 26/2019, que alterou o Regimento Interno do Regional para dispor 
sobre Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e fez adequações acerca das 
disposições relativas ao Incidente de Assunção de Competência. Disponível em:  
https://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/356284148?Formato=pdf. 
Recomendação atendida.

i) Considerando a existência de 19 Incidentes de Uniformização de Jurisprudência 
pendentes de solução, sendo 1 pendente desde 2015 e outros 9 pendentes desde 
2016, recomenda-se a adoção de esforços para ultimar o julgamento dos processos 
de uniformização de jurisprudência em trâmite no Tribunal. 

Informou o TRT17 que, inicialmente, foi criado o Setor de Gerenciamento de 
Precedentes - SEGER: Ato TRT 17ª PRESI N.º 75/2020, posteriormente transformado 
em Setor de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (SEGEPAC): Ato TRT 17ª 
PRESI N.º 93/2020. Ainda, de acordo com o TRT17, atualmente estão pendentes de 
solução os seguintes IUJ´s: IUJ 0000263-77.2016.5.17.0000 e IUJ 0000602-
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36.2016.5.17.0000, ambos de 2016, o primeiro sobrestado aguardando decisão do TST 
e o segundo aguardando decisão do STF. Recomendação parcialmente atendida.

 

12.2. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fontes: TRT17, sítio eletrônico 
do TRT17 e sistema e-Gestão)  
a) Considerando que a participação do servidor no regime de teletrabalho deve ser 
precedida de anuência formal da Presidência, nos termos do disposto no artigo 5º, § 
5º, da Resolução n.º 227/2016 do CNJ, bem como que a elevação do limite de 30% 
para 50% dos servidores da unidade que trabalham em regime de teletrabalho 
depende de decisão do Presidente, procedimentos não adotados no TRT17, 
recomenda-se seja revisto o procedimento de autorização do regime de teletrabalho, 
a fim de que sejam atendidos os procedimentos previstos na Resolução n.º 227/2016 
do CNJ, em especial a necessidade de manifestação expressa e fundamentada do 
Presidente, nos termos do artigo 5º, III e § 5º, da aludida resolução; 

O Tribunal Regional informou que o Ato TRT17ª/SGP/PRESI n.º25/2019 alterou o Ato 
TRT 17ª/SGP/PRESI n.º42/2016. Destacou, ainda, que a Resolução n.º298, de 22 de 
outubro de 2019, promoveu alterações na Resolução n.º227/2016. O art. 4º, II, do Ato 
TRT 17ª/SGP/PRESI nº 42/2016, em sua redação atual assim prevê: "o limite máximo 
de servidores em teletrabalho, por unidade, é de 30% (trinta por cento) da  respectiva  
lotação,  arredondando-se  as  frações  para  o  primeiro  número  inteiro 
imediatamente superior, podendo esse limite ser aumentado para até 50% (cinquenta 
por cento) por decisão do Presidente do Tribunal, mediante solicitação fundamentada 
da unidade interessada".Recomendação atendida.

b) Considerando a grande quantidade de inconsistências nos dados extraídos do 
Sistema e-Gestão, recomenda-se que o Comitê Gestor Regional do Sistema se reúna 
mensalmente para exame e saneamento de eventuais dados equivocados e 
remessas rejeitadas, com efetivo registro e remessa das respectivas atas por meio do 
software Jira/TST, conforme estabelecido no Ato n.º 7/2016 da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho; 

Em atendimento à recomendação, esclareceu o TRT17, que o Comitê Gestor Regional 
do Sistema e-Gestão deliberou que a Divisão de Gestão Estratégica (DIGEST) faça o 
acompanhamento mensal das inconsistências que, uma vez constatadas, deverão ser 
submetidas à Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIC) para correção, no que for 
possível. As inconsistências que não se mostrarem passíveis de correção pela SETIC 
deverão ser encaminhadas à Secretaria da Corregedoria Regional (SECOR) e/ou à 
Presidência, que irá contatar as unidades de 1º grau ou 2º grau, respectivamente, a fim 
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de saná-las. Ressaltou que, havendo necessidade de avaliações pelo Comitê Gestor 
Regional do Sistema e-Gestão, a DIGEST solicita o agendamento de reunião. Informou, 
também, que o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, no Regional, tem se 
reunido frequentemente, inclusive no excepcional contexto de pandemia do ano de 
2020, deliberando e sugerindo providências para as inconsistências de dados do 
sistema e-Gestão, como consta do Processo Administrativo Eletrônico nº 0001896-
44.2017.5.17.0500. Finalmente, destacou a implantação, no ano de 2019, do novo 
extrator de dados do referido sistema (PAe n . 0001527-
79,2019.4.17.0500).Recomendação atendida. 

c) Considerando que os dados constantes do relatório de “processos suspeitos” 
extraído do Sistema e-Gestão acarretam impacto na fidedignidade dos dados 
estatísticos, visto que indicam concomitância de movimentos ou sistemas para um 
mesmo processo; e considerando o grande número de inconsistências de dados no 
que diz respeito às fases de liquidação e execução, recomenda-se que se envidem 
esforços no sentido de promover a qualificação de magistrados e de servidores 
lotados nas Varas do Trabalho e nos Gabinetes de Desembargadores, mediante 
cursos e outras atividades de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de 
lançamentos equivocados e inconsistências nos movimentos processuais relativos 
aos Sistemas Legado e PJe; 

O TRT17 informou que a Divisão de Gestão Estratégica passou a fazer o 
acompanhamento mensal dos lançamentos no e-Gestão, avaliando a necessidade de 
capacitação de magistrados e servidores, conforme relatado no Ofício n.º 
393/2018/PRESI/SEGEP. Desde então, foi criada a ferramenta Acerte a Meta, que 
consiste em painéis de Business Intelligence, contendo dados online que possibilitam 
acompanhar os indicadores, identificar as inconsistências nos dados e otimizar a 
tomada de decisão dos órgãos jurisdicionais. Foi executado, também, o projeto 
"Saneamento de Dados" para revisão  de dados lançados equivocadamente. Além 
disso, houve o fortalecimento do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão, bem 
como a realização de diversos cursos com foco em PJe, lançamento de dados e metas 
nacionais. Recomendação atendida.

d) Considerando o elevado resíduo processual no 1º Grau de jurisdição, que, apesar 
da importante redução observada em 2018, ainda equivale ao 2º maior passivo entre 
os Tribunais de pequeno porte, bem como o crescente elastecimento do tempo de 
tramitação processual, recomenda-se que se mantenham os esforços voltados à 
redução do número de processos pendentes de solução, com atenção à necessidade 
de redução do prazo médio de duração do processo nas Varas do Trabalho da 17ª 
Região, inclusive mediante a promoção de medidas conciliatórias por meio do 
efetivo funcionamento do recém-inaugurado CEJUSC de 1º Grau, quando cabível; 
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O Tribunal Regional esclareceu que a Corregedoria Regional, por meio da 
Recomendação TRT.17.ª SECOR n.º 02/2018, recomendou aos Juízes de Primeiro Grau 
que, no período de 10/09 a  9/12/2018, fossem designadas novas pautas de audiências 
específicas para o encerramento de instruções processuais nas Varas do Trabalho em 
que atuam, objetivando o incremento das pautas através do aumento do número 
diário de processos ou da designação de mais dias da semana para realização das 
audiências de encerramento da instrução processual. Esclareceu, ainda,  que de 
acordo com as informações disponíveis no  sistema e-Gestão, em janeiro de 2018 
constavam 25.762 processos aguardando encerramento da instrução e proferimento 
de sentença. Em setembro de 2018, por sua vez, havia 17.268 processos nesta fase, 
resultando, assim, na redução de aproximadamente 33% do passivo existente. Aduziu 
que os dados estatísticos também revelam que, atualmente, o índice de julgamento de 
processos recebidos é de 1,62%, o que demonstra a redução gradativa do resíduo 
processual. Aponta, ainda, que houve a criação da ferramenta "Acerte a Meta"; a 
execução do projeto "Saneamento de Dados"; o fortalecimento do comitê Regional do 
Sistema e-Gestão; e a realização de diversos cursos com foco em PJe, lançamento de 
dados e metas nacionais e que essas ações levaram à seguinte redução do prazo médio 
de julgamento do 1º grau: 2018: 278 dias; 2019: 252 dias; 2020: 210 dias. Além disso, 
apesar do cenário de pandemia que dificultou a adoção medidas pelo Regional, desde 
março de 2020, pontua as seguintes providências:  instalação de salas de audiências 
presenciais para encerramento da instrução processual, mudança para a nova sede, 
estruturação do CEJUSC, treinamento de servidores e magistrados para mediações e 
conciliações, entre outras medidas. Não obstante os esforços envidados pelo Tribunal, 
tem-se a recomendação como parcialmente atendida, de modo que sejam 
intensificadas as medidas adotadas a fim de que o resíduo processual alcance 
resultados ainda mais positivos. Recomendação parcialmente atendida.  

e) Considerando a gradativa majoração no prazo médio das liquidações no âmbito da 
17ª Região, recomenda-se que se envidem esforços no sentido de incentivar os 
magistrados na prolação de sentenças e acórdãos líquidos (inclusive mediante uso do 
PJe-Calc), bem como de promover, na medida do possível, o fornecimento dos meios 
e ferramentas necessários ao incremento da produtividade dos magistrados nos 
processos em fase de liquidação; 

O TRT17 apontou que a Administração investiu no treinamento dos servidores que 
exercem a função de encarregado de cálculos e disponibilizou novos computadores 
nas Varas do Trabalho para agilizar os trabalhos. A Corregedoria Regional, através da 
Recomendação TRT.17ª SECOR n.º 02/2018, reforçou aos magistrados de primeiro 
grau a necessidade de engajamento na prolação de sentenças líquidas, que 
contribuem, sobremaneira, na redução do prazo médio de tramitação do processo na 
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fase de liquidação. Finalmente, informou que foi realizado treinamento de servidores 
para a utilização do PJe-Calc no ano de 2019, conforme consta do PAe n. 0000114-
31.2019.5.17.0500. Recomendação atendida.

f) Considerando a queda da produtividade no 2º Grau de jurisdição nos últimos dois 
anos, o que ocasionou o acúmulo do maior resíduo processual entre os Tribunais de 
mesmo porte, recomenda-se que se envidem esforços no sentido de reduzir o 
número de processos pendentes de solução no Tribunal;

O Tribunal Regional informou que foi expedido o Ofício nº 266/2018/PRESI/SEGEP aos 
Desembargadores Presidentes das Turmas sugerindo a adoção, pelas Secretarias das 
Turmas, de medidas destinadas a reduzir o número de processos aptos para a pauta e 
pendentes de julgamento, tendo sido encaminhado aos destinatários no dia 
06/09/2018. Encaminhou, em 10/09/2018, o Ofício nº  68/2018/PRESI/SEGEP aos 
Desembargadores do Tribunal, informando-os acerca das recomendações 6 e 8 e 
sugerindo a adoção de rotina nos Gabinetes visando à realização de triagem de 
processos para inclusão nas pautas das semanas nacionais de conciliação, com 
remessa ao CEJUSC, ou, ainda para tentativa de conciliação, em pauta a ser realizada 
pelo próprio Desembargador Relator. Houve a criação da ferramenta "Acerte a Meta"; 
a execução do projeto "Saneamento de Dados"; o fortalecimento do comitê Regional 
do Sistema e-Gestão; e a realização de diversos cursos com foco em PJe, o lançamento 
de dados e metas nacionais. Essas ações levaram ao crescimento no julgamento de 
processos, nos seguintes percentuais: 86,6% em 2018, 95,3% em 2019 e 111% em 
2020.Recomendação atendida.

g) Considerando o baixo índice de conciliação nos anos de 2016 e de 2017 no âmbito 
do TRT17, recomenda-se empreender esforços no sentido de sensibilizar os 
magistrados quanto à importância de que se busque a solução dos conflitos 
mediante 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;

Esclareceu o TRT17, que a Corregedoria Regional expediu o Ofício Circular SECOR n.º 
08/2018 direcionado aos magistrados, visando o cumprimento das recomendações 
constantes na Ata da última Correição Ordinária ocorrida no Tribunal Regional, em que 
foi solicitado que empreendessem todos os esforços possíveis para o alcance desta 
meta, consoante item 3 do referido ofício. Informou, também, que foi realizado 
treinamento de magistrados para atuação no CEJUSC, houve estruturação das salas do 
CEJUSC, desenvolvimento de ferramentas informatizadas para auxiliar no controle dos 
processos e na identificação de possíveis tentativas de conciliação (como Acerte a 
Meta e Projeto Garimpo). Recomendação parcialmente atendida.
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h) Considerando a ausência de uma política permanente de submissão dos feitos que 
se encontram no âmbito do 2º grau de jurisdição a tentativas consensuais de solução 
dos conflitos, fator que impacta negativamente no índice conciliatório alcançado 
pelo Tribunal, recomenda-se a inclusão de processos que se encontram na fase 
recursal, inclusive os que se encontram em fase de admissibilidade de Recurso de 
Revista, entre aqueles selecionáveis para as pautas das semanas nacionais de 
conciliação promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho;

De acordo com o TRT17, foi expedido o Ofício nº 266/2018/PRESI/SEGEP aos 
Desembargadores Presidentes das Turmas sugerindo a adoção, pelas Secretarias das 
Turmas, de medidas destinadas a reduzir o número de processos aptos para a pauta e 
pendentes de julgamento, inclusive referente à triagem de processos para inclusão 
dentre aqueles selecionáveis paras as pautas das semanas nacionais de conciliação. 
Também foi expedido o Ofício nº 268/2018/PRESI/SEGEP aos Desembargadores deste 
Tribunal, informando-os acerca das recomendações 6 e 8 e sugerindo a adoção de 
rotina nos Gabinetes visando a realização de triagem de processos para inclusão nas 
pautas das semanas nacionais de conciliação, com remessa ao CEJUSC, ou, ainda para 
tentativa de conciliação, em pauta a ser realizada pelo próprio Desembargador 
Relator. Asseverou, ainda, que de 2019 em diante, foi feito treinamento de 
magistrados para atuação no CEJUSC; houve estruturação das salas do CEJUSC; e 
desenvolvimento de ferramentas informatizadas para auxiliar no controle dos 
processos e na identificação de possíveis tentativas de conciliação (como Acerte a 
Meta e Projeto Garimpo). Finalmente, pontuou que as medidas implementadas  
permitiu a redução do  índice de recursos de revista pendentes de apreciação da 
admissibilidade, conforme revelam os números a seguir apresentados: 2018 (4.090), 
2019 (2.217) e 2020 (1.414). Recomendação atendida. 

i) Considerando que não há no sítio do TRT17 na internet espaço de destaque para a 
política conciliatória, fator que obsta que o jurisdicionado, ao acessar o aludido 
portal, tome conhecimento da existência de meios consensuais disponíveis para a 
resolução dos conflitos, recomenda-se a criação de espaço específico no sítio do 
Tribunal na internet, em sua página inicial, com conteúdo voltado à promoção da 
política conciliatória, com informações sobre a estrutura disponível, resultados 
alcançados e rotinas adotadas pelo CEJUSC; 

O TRT17 informou que foi disponibilizado espaço específico, no sítio do Tribunal na 
internet, para acesso aos dados relativos à conciliação, com conteúdo voltado à 
promoção da política conciliatória e com informações sobre a estrutura disponível, 
resultados alcançados e rotinas adotadas pelo CEJUSC. Disponível em: 
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https://www.trtes.jus.br/principal/atividade-judiciaria/semana-nacional-da-
conciliacao. Recomendação atendida.

j) Considerando que o Juiz do Trabalho designado para coordenar o Setor de 
Pesquisa Patrimonial atua também na reunião de execuções e na atividade 
jurisdicional em Vara do Trabalho, recomenda-se a submissão, ao Tribunal Pleno, de 
ato que autorize a excepcional mitigação da dedicação exclusiva atribuída ao 
magistrado designado coordenador do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, em 
cumprimento ao artigo 9º, § 2º, da Resolução n.º 138/2014 do CSJT;

O Tribunal Regional informou que a Resolução Administrativa n.º102/2018, aprovada 
pelo Tribunal Pleno no dia 10/10/2018, que fixa as  atribuições do setor de Pesquisa 
Patrimonial e  Execução Concentrada (SEPESQ), dispõe  expressamente acerca da 
excepcional mitigação da dedicação exclusiva atribuída ao magistrado designado 
coordenador do Núcleo de Pesquisa Patrimonial (§2º do art. 14). Disponível em: 
https://www.trtes.jus.br/principal/publicacoes/leitor/551522936?Formato=pdf. 
Recomendação atendida.

k) Considerando as dificuldades detectadas para o pleno funcionamento do Setor de 
Pesquisa Patrimonial no âmbito do TRT17, recomenda-se a realização de estudo a 
fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa Patrimonial, 
especialmente no que tange à quantidade de servidores, estrutura material, 
promoção de cursos voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso seguro das 
ferramentas de pesquisa, celebração de novos convênios voltados à pesquisa 
patrimonial e racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da 
execução, estimulando a disseminação dos conhecimentos adquiridos pelos 
servidores do Núcleo para aqueles lotados nas Varas do Trabalho; 

Com o objetivo de atender à recomendação, o Setor de Pesquisa Patrimonial (SEPESQ), 
por meio do Ofício SEPESQ n. 43/2018, indicou as ações para acarretar em melhorias 
naquele setor. Considerando as demandas indicadas no referido  ofício do SEPESQ, foi 
autuado o Processo Administrativo eletrônico n.º   0002792-53.2018.5.17.0500, 
visando a adoção de diversas ações, tais como a promoção de estudos para adequação 
do espaço físico onde funciona o setor, para alocação de servidores, aparelhamento da 
estrutura material e viabilização de convênios para auxílio nas atividades de pesquisa 
patrimonial. Informou, ainda, que foi feita a remoção de servidores (Oficiais de Justiça) 
ao SEPESQ para reforçar a equipe do setor. Recomendação atendida. 

l) Considerando o elevado passivo de Recursos de Revista observado no ano 
corrente, correspondente ao maior resíduo entre os Tribunais de pequeno porte, 
recomenda-se a intensificação dos esforços voltados à redução do número de 
Recursos de Revista pendentes de juízo de admissibilidade no Tribunal, inclusive 
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mediante a efetiva implementação de mecanismos conciliatórios na aludida fase 
processual;

O TRT17 informou que, inicialmente, foi intensificada a inclusão de processos 
pendentes de admissibilidade de Recurso de Revista em pautas de conciliação do 
CEJUSC. Destacou, ainda, demais providências implementadas, tais como: Acerte a 
Meta, Projeto Garimpo, reestruturação do CEJUSC, capacitação de magistrados, entre 
outros. Concluiu que as medidas adotadas permitiram a redução no número de 
Recursos de Revista pendentes de juízo de admissibilidade:  2018 (4.090), 2019 (2.217) 
e 2020 (1.414). Recomendação parcialmente atendida.  

m) Considerando as inconsistências dos dados extraídos do Sistema e-Gestão em 
relação ao prazo médio para o juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista, 
contado da conclusão dos autos até a decisão, recomenda-se a observância da rotina 
de movimentação processual no Sistema PJe, com a imediata conclusão dos 
processos que aguardam exame de admissibilidade de Recurso de Revista, de modo 
a evitar etapas processuais não computadas nos resultados do Tribunal; 

De acordo com o Tribunal, a rotina de movimentação processual no Sistema PJe, como 
recomendado, vem sendo observada pela Coordenadoria de Recurso de Revista desde 
o dia 23/07/2018, quando tomou-se conhecimento acerca do equívoco no 
procedimento anteriormente adotado no setor, com a divulgação da Ata de Correição 
Ordinária realizada no TRT da 22ª Região, ocorrida no período de 25 a 29/06/2018. 
Além da mudança de rotina já mencionada, informou que houve treinamentos de PJe 
para o 2º grau, bem como o desenvolvimento da ferramenta "Revista é a Meta", que 
auxilia a gestão da Coordenadoria de Recurso de Revista. Todavia, durante o período 
de correição ordinária, apurou-se que ainda persiste a ausência de imediata conclusão 
dos processos no setor de admissibilidade de Recurso de Revista. Recomendação não 
atendida.

n) Considerando a existência de precatórios vencidos vinculados aos entes públicos 
que se mantiveram no regime comum de pagamento, bem como a necessidade de 
que se utilizem os mecanismos disponíveis para o cumprimento, recomenda-se 
adotar todas as medidas necessárias para a quitação dos precatórios vencidos, seja 
mediante tentativa de resolução por meios conciliatórios ou, esgotada a via 
consensual, por meio de sequestro de valores suficientes para o adimplemento; 

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região esclareceu que, todo início de ano, o 
Setor de Precatórios (SEPREC) verifica quais os entes públicos que têm precatórios 
vencidos do exercício anterior e, após essa apuração, os credores são informados para 
requerimento das medidas que entenderem cabíveis. Por fim, após o requerimento 
expresso do credor, são iniciadas as tratativas no sentido de eventual conciliação ou 
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sequestro do valor, via Bacenjud. Ponderou que, atualmente, após verificado o atraso 
no pagamento dos precatórios no início de cada exercício, o SEPREC entra em contato 
(por telefone e/ou e-mail) com as procuradorias dos devedores informando a dívida 
consolidada para as devidas providências. Mantida a inadimplência, é feito o bloqueio 
das verbas públicas, nos termos dos artigos 19 e seguintes da Resolução 303/2019 do 
CNJ. Recomendação atendida.

o) Considerando a existência de precatórios já saldados pelos entes públicos, com 
valores disponibilizados junto ao TRT17, mas que permanecem em trâmite para 
pagamento aos beneficiários, recomenda-se adotar medidas para que o credor 
receba o valor que lhe é devido no menor prazo possível;

De acordo com o TRT17, o Setor de Precatórios (SEPREC) já vinha adotando medidas 
necessárias ao recebimento do crédito, o mais breve possível, pelos beneficiários, tais 
como, priorização na conferência de cálculos pela Contadoria dos processos que já 
tenham valores à disposição do Juízo. Além disso, já vinha sendo feita a liberação 
imediata dos referidos valores e a tramitação no Sistema de Informação Processual 
(SIP), visando o conhecimento pelos advogados e credores. Além da priorização da 
liberação de precatórios que já tenham valores disponíveis nos autos, a Contadoria do 
SEPREC vem envidando esforços para proceder à conferência, atualização e expedição 
de ofícios de transferência bancária no menor prazo possível. Recomendação 
atendida. 

p) Considerando que não há no sítio do TRT17 na internet informações relacionadas 
aos Precatórios e às RPVs de cada ente público, de forma individualizada, tampouco 
lista cronológica de pagamento, recomenda-se envidar esforços visando ao 
desenvolvimento de mecanismos que tornem acessível ao público em geral a 
consulta da dívida individualizada dos entes públicos, inclusive com o detalhamento 
dos dados relacionados aos Precatórios, esteja o devedor vinculado ao regime 
especial ou comum de pagamento de precatórios, e às RPVs;

Informou o Tribunal Regional que foram disponibilizadas no Portal as informações 
relativas às RPVs e aos Precatórios, podendo ser consultadas através da opção Serviços 
– Relatórios – Credores de RPV e Credores de Precatórios. Disponíveis em: 
https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/precatorios/ e 
https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/requisicoes-pequeno-valor.
Contudo, em consulta ao site em referência se verifica que não há divulgação qualquer 
dos entes do regime especial, e também não há detalhamento dos dados relacionados 
aos precatórios, senão que o número dos autos. Recomendação parcialmente 
atendida. 
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q) Considerando o atendimento apenas parcial à Resolução n.º 230/2016 do CNJ, 
recomenda-se a programação e o acompanhamento da execução de metas anuais 
por parte da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, a fim de, na medida da 
disponibilidade orçamentária, intensificar as ações de adequação das instalações 
físicas do Tribunal, bem como promover medidas de instrução e de conscientização 
acerca do tema. 

O Tribunal Regional destacou as seguintes providências: 1) em  dezembro  de  2019,  
entrou no  ar  o  novo  Portal  Web  do  TRT17, que  valoriza   a acessibilidade,  
contando    com    ferramentas    para    pessoas    com deficiência,   como   áudio   
descrição   e tradução   em   libras,   inglês   e espanhol,  além  da  possibilidade  de  
ajuste  do  contraste e  do  tamanho da fonte, facilitando a leitura por pessoas com 
deficiências visuais; 2) também em 2019, após solicitação da Comissão de 
Acessibilidade, foi designada unidade administrativa     responsável     pela     
implantação     das     ações     de acessibilidade   (Divisão   de   Manutenção   e   
Projetos), com ações  para  aquisição de  cadeira  de  rodas  para  uso  do público 
externo no Ed. Vitória Park e o incentivo do cadastro de peritos intérpretes de LIBRAS 
nas instituições de ensino superior na região da Grande Vitória. No ano de 2020, foi 
iniciada a ocupação da Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, que 
compreende, ainda, a instalação das Varas do Trabalho da Capital. O novo edifício 
conta com diversos elementos que permitem a acessibilidade, atendendo aos 
parâmetros da NBR 9050/2015, tais como: sanitários com acessibilidade, espaços e 
equipamentos adequados, vagas para veículos acessíveis em todos os lances de 
garagem, entradas, acessos e elevadores adequados e outros. Finalmente, em relação 
aos demais prédios utilizados pela Justiça do Trabalho na Região, esclarece que todos 
possuem condições de acessibilidade às suas dependências, sanitários acessíveis e 
vagas de estacionamento e espaços em ambiente interno (como salas de aulas e/ou 
conferência) reservados, além de passeio público e acesso adaptados. Acrescentou, 
por fim, que por solicitação da Comissão de Acessibilidade, houve aquisição de uma 
cadeira de rodas no ano de 2020, destinada ao atendimento do público externo e 
interno. Lado outro, por ocasião da correição ordinária, apurou-se que, embora não 
tenha sido implantada a sinalização sonora, visual e tátil (braille), há projeto pronto em 
andamento.Recomendação atendida. 

 

12.3. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT17) 
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 
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dispensar especial atenção, durante a atividade correicional, ao integral atendimento 
às diretrizes fixadas na Resolução n.º 233/2016 do CNJ;

O TRT17 esclareceu que o normativo interno foi regulamentado pelo Provimento 
TRT.17ª SECOR nº 04/2020, que alterou os artigos 156 a 163 do Provimento 
Consolidado n.º 01/2005, da Corregedoria Regional, e que as Varas do Trabalho têm 
observado o normativo. Recomendação atendida.

b) Considerando os índices relativos à produtividade, ao resíduo e ao prazo médio na 
fase de execução em 2017, bem como a majoração do resíduo e do prazo médio 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 e, por consequência, incrementar a 
produtividade e propiciar a redução do número de execuções pendentes no âmbito 
da 17ª Região; 

Por meio do Ofício Circular SECOR n.º 08/2018, direcionado aos magistrados, a fim de 
atender à recomendação acima, foi ressaltado que, além das ferramentas 
informatizadas para assegurar a efetividade da execução (Bacenjud, Renajud, Infojud, 
Junta Comercial, ARISP...), o Tribunal também dispõe do Setor de Pesquisa Patrimonial 
e Execução Concentrada. Com o intuito de reforçar a importância do Setor de Pesquisa 
Patrimonial e Execução Concentrada como forma de assegurar a efetividade das 
execuções, foram prestadas informações do setor, inclusive que, nesta fase inicial, 
tem-se priorizado a pesquisa dos grandes devedores com execuções iniciadas e 
frustradas nas Varas do Trabalho de origem e que, para a atuação da unidade, exige-se 
que haja Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas do executado com, pelo menos, 15 
processos cadastrados no Banco Nacional de Débitos Trabalhistas (BNDT). Dessa 
forma, foi solicitada a colaboração dos magistrados de primeiro grau no 
encaminhamento de autos ao setor de Pesquisa Patrimonial, bem como na 
apresentação de sugestões para melhoria dos trabalhos desenvolvidos. Foi 
desenvolvido sistema informatizados para auxiliar os Juízes e Varas do Trabalho tanto 
no cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (sistema Acerte a Meta) como também para auxiliar na  
identificação de processos na fase de execução (Executar é a Meta - neste caso, como 
exemplo, o Magistrado consegue até identificar, pelo ramo de atividade/categoria 
econômica, qual dia da semana é melhor para inclusão em pauta para tentativa de 
conciliação). Quanto ao resíduo na fase de execução, verificou-se que nos anos de 
2020 e 2021, o Tribunal teve o índice residual acima da média dos Tribunais de 
idêntico porte. Recomendação parcialmente atendida. 
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c) Considerando a informação de que, em 2017, considerável parcela das execuções 
encerradas encontra-se identificada como “outras extinções” e que, dentre elas, 
constatou-se, por amostragem, a existência de sentenças que fizeram incidir a 
prescrição intercorrente, recomenda-se alertar os magistrados para os termos do 
artigo 2º da Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação n.º 3/2018 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir segurança jurídica 
aos jurisdicionados;

O TRT17 informou que esta recomendação foi cumprida por meio do encaminhamento 
do Ofício Circular SECOR n.º 08/2018 aos magistrados, em que foram reforçados os 
termos do artigo 2.º da Instrução Normativa n.º 41/2018 do Tribunal Superior do 
Trabalho, bem como da Recomendação n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, que tratam da prescrição intercorrente. Atualmente as Varas do Trabalho e 
magistrados, antes de proferir sentença de prescrição intercorrente, estão observando 
as recomendações constantes na Instrução Normativa 41/2018 do TST e 
Recomendação 3/2018 da CGJT. Esclareceu, ainda, que o sistema Executar é a Meta 
tem sido utilizado também para identificação desses processos suspensos. 
Recomendação atendida. 

d) Considerando a ausência de previsão de atividade correicional no âmbito do 
CEJUSC, 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 do ano corrente, Correição Ordinária no âmbito do 
aludido órgão;

De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal, a partir de 2018, passou a ser 
realizada, anualmente, a Correição Ordinária, no âmbito do CEJUSC. Recomendação 
atendida.  

e) Considerando que não há no sítio do TRT17 na internet informações relacionadas 
aos Precatórios e às RPVs de cada ente público, de forma individualizada, tampouco 
lista cronológica de pagamento, recomenda-se envidar esforços visando ao 
desenvolvimento de mecanismos que tornem acessível ao público em geral a 
consulta da dívida individualizada dos entes público, inclusive com o detalhamento 
dos dados relacionados aos Precatórios, esteja o devedor vinculado ao regime 
especial ou comum de pagamento de precatórios, e às RPVs; 

Foram disponibilizadas no Portal as informações relacionadas às RPVs e aos 
Precatórios, acessíveis na opção Atividade Judiciária – Consolidações e Estatísticas –
Credores de RPV e Credores de Precatórios. Disponível 
em:https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/precatorios/ e 
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https://www.trtes.jus.br/principal/processos/judiciarios/requisicoes-pequeno-valor. 
Recomendação parcialmente atendida.

f) Considerando os reiterados Pedidos de Providência apresentados perante a 
Corregedoria Regional nos anos de 2017 e 2018 que versam acerca de atrasos na 
prolação de sentenças, recomenda-se manter os esforços empreendidos no sentido 
de debelar o passivo de processos em atraso e de controlar as situações limítrofes –
observados os parâmetros definidos no artigo 7º, VI, “a”, da Resolução n.º 155/2015 
do CSJT –, mediante a atuação resoluta da Corregedoria Regional, a fim de evitar 
novos atrasos e eventuais condutas recalcitrantes;

De acordo com o TRT17, a Corregedoria Regional tem buscado sempre a melhor forma 
de atuar visando o pronto julgamento dos processos conclusos para sentença com 
prazo vencido, analisando de forma individualizada os Magistrados que se encontram 
nessa situação. Foi adotada a sistemática de expedir ofício ao Magistrado solicitando o 
julgamento dos processos no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Persistindo os atrasos e 
observando-se os parâmetros previstos no parágrafo único do art. 23 do Provimento 
Consolidado da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, determina-se a abertura de 
procedimento prévio (PAE) e a apresentação de plano de ação ou “cronograma para 
regularização dos atrasos”. A partir daí, a Corregedoria Regional realiza o 
acompanhamento do cumprimento do cronograma apresentado. Obtendo-se o 
resultado esperado, os autos são arquivados. Caso contrário, o procedimento passa a 
tramitar de acordo com a Resolução n.º 135 do Conselho Nacional de Justiça. Ainda de 
acordo com o Tribunal Regional, os casos de atrasos reiterados no proferimento de 
sentenças são pontuais e já estão sendo devidamente acompanhados pela 
Corregedoria Regional. Finalmente, esclareceu que todos os atrasos verificados já 
foram resolvidos pelos Juízes de Primeiro Grau e, atualmente, não há atraso 
injustificado de Magistrados na prolação de sentenças. Recomendação atendida. 

g) Considerando que há saldo remanescente de processos com prazo vencido que se 
encontravam sob a jurisdição de Juíza titular de Vara do Trabalho recentemente 
aposentada, recomenda-se a imediata e adequada destinação desse passivo, 
preservada a observância da ordem cronológica de julgamento – tudo sob o rigoroso 
acompanhamento da Corregedoria Regional, a fim de evitar prejuízos ainda maiores 
à efetividade e celeridade da prestação jurisdicional; 

O TRT17 informou que o atual Juiz Titular da Vara do Trabalho em questão já adotou 
as medidas cabíveis para o julgamento da totalidade dos processos, com realização de 
mais de 60 (sessenta) audiências nos feitos, a fim de verificar a possibilidade de 
conciliação. Ainda de acordo com o Tribunal, atualmente, não há mais processos 
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aguardando julgamento com prazo vencido neste Unidade Judiciária. Recomendação 
atendida. 

h) Considerando que a Resolução Administrativa n.º 52/2007 do TRT17 – alterada 
pela Resolução Administrativa n.º 88/2013 –, que regulamenta a autorização para 
residência de magistrados fora da sede da jurisdição, não contempla o pressuposto
erigido no artigo 19, II, da Consolidação dos Provimentos da CGJT, no sentido de 
condicionar a autorização à permanência do Juiz na Vara do Trabalho “à disposição 
das partes e advogados ou realizando audiências por, pelo menos, três dias úteis na 
semana”, recomenda-se adequar o seu texto às disposições emanadas da 
Consolidação dos Provimentos da CGJT, velando por seu estrito cumprimento. 

O Tribunal Regional informou que, no dia 14/11/2018, foi aprovada a Resolução 
Administrativa n.º 129/2018, que altera o caput do artigo 2º da Resolução 
Administrativa nº 52/2007, que regulamenta autorizações para os Juízes residirem fora 
das respectivas comarcas, e passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º A 
autorização para o Juiz, titular ou substituto, residir fora da jurisdição da Vara e/ou do 
Tribunal somente pode ser concedida excepcionalmente e desde que não prejudique a 
efetiva prestação jurisdicional, permanecendo à disposição das partes e advogados ou 
realizando audiências por, pelo menos, três dias úteis na semana, observados os 
seguintes requisitos: (...)". Destacou, ainda, que todos os Magistrados, com residência 
fora da jurisdição, têm autorização do Tribunal Pleno, em observância aos requisitos 
previstos na Resolução Administrativa n.º 52/2017 e 129/2018. Recomendação 
atendida. 

 

13.BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT17 e sítio eletrônico do 
Tribunal) 
13.1. ÂMBITO JUDICIAL  
Dentre as boas práticas no âmbito judicial relatadas pelo TRT17, com o objetivo de 
celeridade processual, destacaram-se as seguintes: 

a) Elaboração de despachos, decisões, atas de audiência, requisições de honorários 
periciais, cartas precatórias e outros expedientes com força de ofício - resultou na 
diminuição dos expedientes a serem elaborados pela Secretaria da Vara;
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b) Utilização de despachos "modelo/padrão" com descrição minuciosa dos atos a 
serem praticados pela Secretaria da Vara - com o fim de obter maior celeridade 
processual; 

c) Organização da agenda dos peritos, com datas e horários pré-determinados, para 
realização de perícias - com a inserção nas atas de audiências do dia, horário e local da 
perícia; 

d) Separar pautas em Rito Ordinário e Sumaríssimo; e 

e) Criação e utilização frequente das ferramentas "Acerte a Meta" e "Executar é a 
Meta", painéis de BI que auxiliam a gestão e tomada de decisão das unidades 
judiciárias - com o fim de obter maior celeridade no alcance das metas nacionais.  

 

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO 
No âmbito administrativo, o TRT17 destaca as seguintes boas práticas adotadas, 
conforme a finalidade: 

13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO  

O TRT17  informa a realização dos seguintes eventos:

a) Ações da Campanha Abril Verde e Ação do Trabalho Seguro na Praça Costa 
Pereira- trata-se de campanhas realizadas externamente em 2019 com o fim de 
conscientização da população sobre segurança e saúde no trabalho;

b) Seminário   Violência   no   Trabalho:   Enfrentamento   e   Superação (Programa 
Trabalho Seguro)  - trata-se de ação formativa realizada em 2019 destinada ao público 
em geral; 

c) Minicurso Trabalho Seguro - Meio ambiente do trabalho em tempos de pandemia -
realizado tele presencialmente, com o objetivo de oferecer capacitação na área de 
promoção do meio ambiente de trabalho saudável; 

d) Seminário Saúde e Segurança no Trabalho em tempos de pandemia - realizado 
telepresencialmente, com o objetivo de examinar as possibilidades de adoecimento no 
mundo do trabalho, compreendendo aspectos e questões para vida saudável na 
atividade judicial. 

13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL  

Sob o enfoque do combate ao trabalho infantil, o TRT17 relaciona as seguintes práticas 
adotadas: 
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a) Seminário e Exposição "Não Cale"- realizado em 2019, com o objetivo de  fornecer 
formação na área de combate ao trabalho infantil;

b) 1º Fórum de Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil – realizado em 
2019, com o objetivo de sensibilizar e informar a população sobre a exploração sexual 
infantil, com intuito de promover a prevenção; 

c) Live sobre “O impacto da Covid-19 no contexto do Trabalho Infantil rural e urbano 
no ES” e Live “O esporte seguro como aliado no combate ao trabalho infantil: 
debatendo o retorno às quadras e gramados no pós pandemia”- realizadas em 2020, 
destinadas ao público em geral com o fim de conscientizar e informar sobre o tema; e

d) Realização de palestras, blitz e outras ações educativas em locais público e 
privados - com o objetivo de conscientização da população e de diversos setores sobre 
Combate ao Trabalho Infantil. 

13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Dentre as boas práticas em Gestão Administrativa informadas pelo Tribunal Regional, 
ainda em vigência, destacaram-se as seguintes:

a) Criação do banco de ideias e boas práticas - para desenvolver um repositório 
institucional de ideias e boas práticas de acordo com os ditames do Ato TRT-17.ª 
PRESI/SGP.N.º 9/2019, que institui o Programa de Reconhecimento e Incentivo à 
Inovação no âmbito do TRT da 17ª Região; 

b) Relatório anual de desligamentos voluntários - tem como finalidade identificar os 
motivos pessoais dos pedidos de desligamento voluntário da organização e criação de 
relatório anual;  

c) Terceirização da Central de Atendimento aos Usuários de TIC (Tecnologia da 
Informação e Comunicação) - para prestar o atendimento de primeiro nível por meio 
de serviço fornecido por empresa especializada, desonerando assim a carga de 
trabalhos menos complexos dos servidores da TI e permitindo que tais servidores 
sejam realocados em demandas de maior complexidade;  

d) Atermação Online no Portal - para possibilitar que o jurisdicionado realize a 
atermação de forma on-line, por meio do Portal do TRT17, voltado aos usuários que 
desejam ajuizar uma ação sem estarem assistidos por um advogado; 

e) Regulamentação de serviço de transporte de pessoal por demanda, por meio de 
aplicativo - resultou na redução dos motoristas terceirizados e da frota, e, por 
consequência, das despesas com manutenção, seguro e licenciamento;  e  
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f) Nova Identidade Visual da Justiça do Trabalho - Portal do TRT-17 - com o objetivo 
de unificar e consolidar a imagem institucional, bem como de facilitar a utilização dos 
serviços oferecidos virtualmente aos cidadãos brasileiros.

13.2.4. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERAÇÃO DO TRIBUNAL COM A 
SOCIEDADE  

Dentre as boas práticas no âmbito da Divulgação Institucional e Interação do Tribunal 
com a Sociedade informadas pelo Regional, destacam-se as seguintes: 

a) Campanha  Outubro Rosa, para incentivar a prevenção ao câncer de mama;

b) Divulgação de ações dos programas nacionais Trabalho Seguro e de Erradicação do 
Trabalho Infantil; 

c) Campanha pelo dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho; 

d) Publicações nas redes sociais alusivas a direitos e deveres dos trabalhadores;  

e) Publicações nas redes sociais alertando para formas de prevenção da covid-19; e

f) Campanhas relacionadas a ações de responsabilidade socioambiental.

13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O TRT 17 ressalta as seguintes boas práticas em administração sustentável e fomento à 
assistência social que ainda estão em vigência: 

a) Transporte de Passageiros por APP e Plataforma Web - resultou na redução da 
frota institucional; economia com a contratação de motoristas; utilização de veículos 
híbridos;   

b) Programa de Gerenciamento de Resíduos e Coleta Seletiva de Material Reciclável 
(Institucionais e de Saúde)  - resultou na coleta seletiva com destinação de resíduos 
para associações de catadores de materiais recicláveis;

c) Participação de empregados terceirizados de empresas de limpezas em palestras 
de orientação e ambientação à política de responsabilidade socioambiental do TRT-
ES  e adoção de critérios de sustentabilidade na utilização de materiais de limpeza e 
higienização em uso pelas empresas de limpeza e conservação contratadas pelo TRT-
ES;  

d) Acompanhamento e Publicação do consumo anual de papel A4 por Varas do 
Trabalho e Gabinetes de Desembargadores no Portal do TRT-ES - trata-se de Ação 
Socioambiental para sensibilização do consumo sustentável de papel A4; 

e)  Conjunto de Práticas Socioambientais no Projeto e Construção do Edifício da Nova 
Sede do TRT-ES - utilização de materiais sustentáveis, sensores para economia de 
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recursos, revestimentos que propiciam menor absorção de calor, soluções 
arquitetônicas que permitem ventilação cruzada, planta racional, estudo para a 
possibilidade da adoção de painéis fotovoltaicas para geração de energia, utilização de 
vidros reflexivos e brises, atendimento dos requisitos de acessibilidade (NBR 
9050/2015), reaproveitamento de água pluvial, automação do edifício com objetivo de 
obter a máxima eficiência de todos os sistemas do edifício.

 

13.3. TRANSPARÊNCIA  
Acerca das  iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT17 afirma que cumpre 
as medidas determinadas pelas Resoluções de nºs 83/2009, 102/2009, 195/2014 e 
215/2015 do CNJ e pela Lei nº 12.527/2011.

Ressalta que o Tribunal também divulga, no seu “Portal da Transparência", as 
informações determinadas pela Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e Decisão 
Normativa TCU nº 187/2020.

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, observou-se que lá constam informações 
acerca da estrutura organizacional, estatística, atos normativos expedidos, 
produtividade, audiências e outras, além do Serviço de Informação ao Cidadão.   

No Portal da Transparência, verificam-se os seguintes campos: Contratações, Gestão 
de Pessoas, Gestão e Governança, Metas CNJ, Orçamento e Finanças, Precatórios, 
Prestação de Contas e Tecnologia da Informação. 

Nos aludidos campos estão alojados os dados e informações acerca da transparência, 
tais como: Licitações e Contratos, Diárias e Passagens, Lotação de Pessoal, Estrutura de 
Cargos e Funções, Despesas e Receitas,  Veículos oficiais  e outros mais.  

 

13.4. BOAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA E PELAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E 
PLANEJAMENTO) DO TRIBUNAL  
Segundo o Tribunal Regional da 17ª Região, no âmbito da Presidência e das Unidades 
Administrativas, houve a implementação de diversos projetos, dentre eles: Política de 
Sucessão do TRT 17ª Região,  Gestão de Pessoas por Competências, aperfeiçoamento 
da Gestão de Desempenho, e implantação dos princípios e direitos expressos na Lei n. 
13.709 de 14 de agosto de 2018 (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados).
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14.POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fonte: TRT17 e sítio eletrônico do 
Tribunal) 
14.1. INCLUSÃO SOCIAL 
O Tribunal Regional da 17ª Região afirma possuir projeto de inclusão social. Informa 
que em 2020 o Tribunal participou do Grupo de Trabalho de Políticas Judiciárias sobre 
Igualdade Racial no âmbito do Poder Judiciário e submeteu o Memorial ao CNJ com 
estudos e indicação de soluções com vistas à formulação de políticas judiciárias sobre 
igualdade racial no TRT17. Ressalta que os estudos realizados visam a implantação de 
práticas que proporcionem o aperfeiçoamento da democratização do acesso à Justiça 
e adoção de boas práticas destinadas ao combate da discriminação, do preconceito e 
de outras expressões da desigualdade de raça. 

 

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS  
O TRT17 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 

O TRT da 17ª Região afirma que adota medidas administrativas para a discussão e o 
efetivo combate às diversas formas de discriminação no trabalho, inclusive no que 
tange à igualdade de oportunidade de gênero referida na Resolução n.º 255/2018 do 
CNJ.  

Informa que, por meio do ATO TRT-17.ª PRESI/SGP.N.º 17/2019, foi instituída, em 
caráter permanente, a Comissão de Incentivo à Participação Feminina no âmbito do 
TRT da 17ª Região, bem como houve a realização da live "Mulheres e Trabalho: 
discutindo a relação", em 2020, oportunidade em que foram debatidos temas 
relevantes envolvendo a participação feminina no trabalho e na vida pessoal.

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 TRT17 
prestou as seguintes informações:

a) quanto aos gabinetes:  
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  MULHERES HOMENS TOTAL

DESEMBARGA
DORES

Quantidade 6 5 11

Percentual 54,5% 45,5% 100%

JUÍZES 
TITULARES

Quantidade 8 15 23

Percentual 34,8% 65,2% 100%

JUÍZES 
SUBSTITUTOS

Quantidade 16 16 32

Percentual 50,0%  50,0% 100%

SERVIDORES Quantidade 389 354 743 

Percentual 52,4% 47,6% 100%

Extrai-se que, do total de magistrados e servidores lotados no Tribunal (809), 51,8% 
são mulheres e 48,2% são homens.

b) quanto aos cargos comissionados:

 MULHERES HOMENS TOTAL 

CJ-04 Quantidade 1 1 2

Percentual 50% 50% 100%

CJ-03 Quantidade 20 20 40
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Percentual 50% 50% 100%

CJ-02 Quantidade 0 1 1

Percentual 0% 100% 100%

CJ-01 Quantidade 7 9 16

Percentual 43,8% 56,3% 100%

Extrai-se que, do total de cargos em comissão existentes no Tribunal (59), 47,5% têm 
ocupação feminina.

c) quanto às funções comissionadas:

 MULHERES HOMENS TOTAL 

FC-04 Quantidade 260 160 420

Percentual 61,9% 38,1% 100%

FC-03 Quantidade 8 10 18

Percentual 44,4%  55,6% 100%

FC-02 Quantidade 19 16 35

Percentual 54,3% 45,7% 100%

FC-01 Quantidade 12 8 20
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Percentual 60% 40% 100%

Extrai-se que, do total das funções comissionadas existentes no Tribunal (493),  
60,6% têm ocupação feminina.

Não há FC-6 nem FC-5 no âmbito do Tribunal Regional da 16ª Região.

Levando-se em consideração o total dos cargos em comissão e das funções 
comissionadas, o panorama do Tribunal quanto à distribuição por gênero é o seguinte: 
327 (59,2%) são ocupados por mulheres e 225 (40,8%) por homens.  

 

14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM  
O TRT17 afirma possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas 
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional.  

Em consulta ao sítio eletrônico do TRT17, verifica-se que, em 2019, foi realizada a 
Semana Nacional de Aprendizagem, evento resultante da parceria entre o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT-ES) e outros órgãos públicos. Nesse mesmo ano, foi 
realizado o Seminário “Não cale”, que tratou do programa aprendizagem, além do 
trabalho infantil. O evento foi uma parceria do TRT-ES, do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), do Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente 
Trabalhador e Erradicação ao Trabalho Infantil (Feapeti) e da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes). Em 2020, a gestora do Programa Trabalho Infantil foi mediadora 
do evento virtual “A aprendizagem profissional como instrumento de transformação 
social”, que fez parte do 5º Café Jurídico no TRT17. 

 

14.4. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE  
Acerca da estrutura para acessibilidade já instalada nas edificações que compõem o 
TRT17, as informações prestadas constam do quadro abaixo:

IMÓVEL VAGAS DE 
ESTACIONAMENTO  

VIAS E 
RAMPAS 

ADEQUAÇÃO  DE 
SANITÁRIOS 

PISO TÁTIL 
DIRECIONAL E DE 
ALERTA 

SINALIZAÇÃO 
SONORA, VISUAL E 
TÁTIL 

PROJETO EM 
ANDAMENTO 

ED. SEDE SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
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POSTO 
AVANÇADO 
DE AFONSO 
CLÁUDIO 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

POSTO 
AVANÇADO 
DE ALEGRE 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

VT DE 
ARACRUZ 

SIM SIM  SIM SIM NÃO SIM 

FÓRUM DE 
CACHOEIRO 
DE 
ITAPEMIRIM 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

VT DE 
COLATINA 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

FÓRUM DE 
GUARAPARI 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

VT DE 
LINHARES 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM

POSTO 
AVANÇADO 
DE MIMOSO 
DO SUL 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM

VT DE NOVA 
VENÉCIA 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

VT DE SÃO 
MATEUS 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 

VT DE VENDA 
NOVA DO 
IMIGRANTE 

SIM SIM SIM SIM NÃO SIM 
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Apurou-se que, no âmbito das dependências do Tribunal Regional, não foi implantada 
a sinalização sonora, visual e tátil (braille). Entretanto, informa o TRT17 que existe piso 
tátil no passeio público e que há projeto em andamento para adequação das 
instalações físicas do Tribunal.  

14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO 
O TRT17 informa que houve a implantação no Portal do Tribunal de tecnologia 
assistiva com software VLibras.

O Tribunal Regional submeteu páginas de seu portal à avaliação do Avaliador e 
Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES) do Governo Federal 
(https://asesweb.governoeletronico.gov.br/)  e, no quesito Acessibilidade, obteve a 
Porcentagem ASES 71.39%.  

14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE  
O TRT17 informa que foram promovidas ações educativas voltadas a magistrados, 
servidores e terceirizados quanto ao tema da acessibilidade e da conscientização sobre 
os direitos das pessoas com deficiência. Citou as seguintes: 

a) “Acessibilidade e Inclusão: Direitos à pessoa com deficiência e com mobilidade 
reduzida” - promoção TRT10 - divulgação e certificação TRT17- realizado em 2020, 
capacitou 2 servidores;  e

b) “Acessibilidade e Inclusão em Tempos de Pandemia" - promoção TRT21 -
divulgação e certificação TRT17 - realizado em 2020, capacitou 8 servidores.

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS) 
O TRT17 informa que, no período objeto da correição (2019 a 28/02/2021), não foram 
promovidos cursos de Língua Brasileira de Sinais – Libras. Ressalta, porém, que a ação 
consta da proposta de educação corporativa 2021 (PAe 903-93.2020.5.17.0500). 
Informa também que as ações, não obstante previstas nos anos 2019 e 2020, foram 
sobrestadas tendo em vista ofícios encaminhados ao CSJT pela Presidência do TRT17, 
por meio do qual se solicitou consulta acerca da Resolução CSJT n.º 218/2018, que 
trata da capacitação de servidores e terceirizados em Linguagem Brasileira de Sinais 
(LIBRAS).  
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14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informa que conta com a Comissão 
Permanente de Acessibilidade (CPAI), responsável por estabelecer metas anuais para 
concretização da acessibilidade, nos termos da Resolução 230 do CNJ. Registra que a 
aludida comissão se reúne 1 (uma) vez por ano.

14.9. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - PPA  
O Tribunal informa que possui o Programa de Preparação para a Aposentadoria, que  
ocorre, em regra, a cada 2 anos. No ano de 2019 foram executadas as seguintes ações: 
Palestra de Abertura do Programa: Desmistificando a Aposentadoria; Palestra: 
Aspectos Legais da Aposentadoria; atividade em grupo: autoconhecimento e 
construção de projetos de vida; Palestra: Aspectos Legais da Aposentadoria (2ª parte). 
No ano de 2020 não foram efetivadas ações no âmbito do programa.

 

 

15.QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT17) 
15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT17) 
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região é composto por doze 
Desembargadores. Os atuais integrantes do Tribunal são: Marcello Maciel Mancilha 
(Desembargador Presidente e Corregedor Regional. Integra a 2ª Turma); Daniele 
Corrêa Santa Catarina (Desembargadora Vice-Presidente. Integra a 3ª Turma); Cláudio 
Armando Couce de Menezes (em exercício desde 12/06/2002. Integra a 1ª Turma); 
Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi (em exercício desde 03/12/2003. Integra a 2ª 
Turma); Gerson Fernando da Sylveira Novais (em exercício desde 19/07/2006. Integra 
a 1ª Turma); Claudia Cardoso de Souza (em exercício desde 16/03/2007. Integra a 2ª 
Turma); Ana Paula Tauceda Branco (em exercício desde 19/06/2012. Integra a 3ª 
Turma); Mário Ribeiro Cantarino Neto (em exercício desde 18/08/2015. Integra a 1ª 
Turma); Sônia Das Dores Dionísio Mendes (em exercício desde 10/01/2018. Integra a 
3ª Turma); e Alzenir Bollesi De Plá Loeffler (em exercício desde 13/01/2021. Integra a 
3ª Turma). Há dois cargos vagos.  

 

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
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15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte: 
TRT17 e Relatório de Estatística)

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, 
encontram-se lotados nos gabinetes dos desembargadores 124 servidores, sendo 109 
do Quadro Permanente, 1 ocupantes exclusivamente de cago em comissão, 13 
removidos e 1 requisitado. Há, ainda, 23 estagiários e não há terceirizados. 

15.2.2. CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS NOS GABINETES DE 
DESEMBARGADORES (fonte: TRT17 e Relatório de Estatística) 

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informou que há 12 cargos em 
comissão distribuídos entre os gabinetes de Desembargadores. Verifica-se que cada 
gabinete possui em sua estrutura 1 (um) cargo em comissão. 

No tocante às funções comissionadas, o TRT17 informou a existência de um total de 
113 funções comissionadas distribuídas entre os gabinetes de Desembargadores.  

15.2.3. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES 
(fonte: TRT17) 

De acordo com as informações prestadas pelos Gabinetes dos Desembargadores do 
TRT17, 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: TRT17)

Com base nas informações fornecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª 
Região, verificou-se que, atualmente, todos os Gabinetes de Desembargadores contam 
com servidores em regime de teletrabalho (Resolução 227/CNJ), perfazendo um total 
de 40 (quarenta) servidores nessa situação. Desses, 2 realizam suas atividades fora da 
sede de jurisdição do tribunal, sendo 1 fora do país. 

Esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, ao verificar que há gabinetes com um 
quantitativo elevado de servidores em teletrabalho quando comparado ao total de 
servidores, obteve do Tribunal Regional a informação de que atuam em regime de 
revezamento, a fim de manter o percentual mínimo de servidores no trabalho 
presencial todos os dias.

15.2.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT17)

De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT17, verifica-se que, em linhas gerais, cumprem o expediente das 12h às 19h e 
realizam o atendimento externo no mesmo horário.
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15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT17)
Os gabinetes de Desembargadores do TRT17 informaram que adotam o Sistema 
Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema de processamento de informações e 
prática de atos processuais.

Além desse sistema, salientaram que também utilizam em suas tarefas diárias sistemas 
periféricos complementares ao PJe, a exemplo do e-Gestão, que, igualmente, é um 
sistema de abrangência nacional.

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. 

Ademais, todos os gabinetes reconhecem que o Sistema PJe possibilita a emissão de 
diversos relatórios gerenciais, inclusive por classes processuais. 

Apurou-se, ainda, que, na avaliação dos gabinetes dos Desembargadores do TRT17, o 
Sistema PJe carece de um editor de texto mais eficiente e precisa ser aprimorado em 
seus mecanismos de pesquisa de jurisprudência.

 

15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT17)
15.4.1. METODOLOGIA DE TRABALHO NOS  GABINETES

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o TRT17 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada Gabinete 
de Desembargador daquela Corte.

Apurou-se, por exemplo, que no Gabinete do Desembargador Cláudio Armando Couce 
de Menezes, a triagem é realizada para verificar o grau de dificuldade e, a cada 
semana, é de responsabilidade de um servidor. A distribuição é feita de forma 
equilibrada entre os servidores. Todas as originárias ficam a cargo da assessoria, bem 
como as medidas de urgência, de competência da Turma. Segundo informado, 
procura-se trabalhar com o mínimo de prazo no gabinete para que não haja 
acumulação de processos. Há atenção especial aos processos que têm prioridade por 
lei, bem como os que têm prazo mais curto.

No Gabinete da Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, a triagem 
inicial é feita diariamente pela chefe de serviço para detectar possíveis impedimentos, 
suspeições e incompetência. Posteriormente, a assessoria analisa as matérias e o grau 
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de dificuldade dos processos, com o intuito de garantir uma distribuição equilibrada 
entre os servidores. A distribuição ocorre semanalmente entre os servidores, sendo 
que as ações originárias e seus recursos são de responsabilidade da assessoria. Os 
processos mais antigos e com tramitação prioritária têm preferência na ordem de 
análise pelos servidores 

Já no Gabinete do Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais, é realizada a 
triagem para verificar impedimentos e suspeições do Desembargador e para efetuar a 
redistribuição, caso necessário. Os Recursos são distribuídos em ordem de chegada 
entre os assistentes e as Ações Originárias são distribuídas para a assessoria. Os 
servidores são responsáveis por controlar seus processos e prazos internos e a chefe 
de gabinete mantém o controle de todos os prazos do Gabinete por meio de uma 
planilha geral de todos os processos. Há priorização na distribuição dos processos com 
prazo curto preferenciais. 

A sistemática de atuação no gabinete do Desembargador Mário Ribeiro Cantarino Neto 
é a seguinte: os recursos são distribuídos equitativamente e em ordem de chegada 
entre os assistentes e as ações originárias e as medidas de urgência de competência da 
Turma ficam sob a responsabilidade da assessoria. Cada servidor controla seus 
processos e prazos internos e a chefe de serviço controla todos os prazos do Gabinete 
por meio de uma planilha. Há priorização na distribuição dos processos com prazo 
curto, mais antigos e tramitações prioritárias. 

No Gabinete da Desembargadora Sônia das Dores Dionísio Mendes, a triagem baseia-
se na verificação dos processos com urgência, prioridade e antiguidade, além da 
análise de impedimento e suspeição. A distribuição de processos ordinários, ocorre às 
sextas-feiras e a de processos emergenciais, imediatamente após a entrada no 
gabinete. A chefe de gabinete efetua a identificação da distribuição dos processos e 
seus respectivos prazos. As ações originárias e seus recursos são distribuídos 
exclusivamente para a assessoria. A antiguidade e as tramitações prioritárias são 
observadas rigorosamente. 

A sistemática de atuação no Gabinete da Desembargadora Daniele Corrêa Santa 
Catarina é a seguinte: a triagem fica aos cuidados da Chefe de Gabinete que, ao 
receber os processos, procede à imediata distribuição, sempre equânime, entre os 
servidores. A distribuição dos processos obedece a uma tabela interna que contempla 
todos os assistentes que trabalham assessorando a Desembargadora na elaboração 
das minutas. As ações originárias ficam a cargo da assessoria. São observadas a 
antiguidade e as tramitações prioritárias dos processos.  

15.4.2. ANÁLISE DE LIMINARES 
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No âmbito dos gabinetes de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 
17ª Região, o tempo médio para análise de liminares variou de 1 a 2 dias.

Conforme informações fornecidas pelo TRT17, de maneira geral, as liminares são 
distribuídas de imediato para os assessores ou assistentes, que elaboram as minutas e 
submetem à apreciação do (a) Desembargador(a). 

Apurou-se que o exame das liminares é prioritário em relação ao dos demais processos 
e, em 28/02/2021, nenhum Gabinete possuía processo pendente de análise de liminar.

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 ou pelo 
chefe de gabinete e a periodicidade do acompanhamento varia de diária a mensal. 

Apurou-se, contudo, que apenas os gabinetes dos Desembargadores José Carlos Rizk 
(aposentado em 18/03/2021) e Daniele Corrêa Santa Catarina (atual Vice-Presidente) 
informaram que a meta é de no mínimo 1 (um) processo por dia. Assim, em linhas 
gerais, os gabinetes de Desembargadores não estipulam metas individualizadas para 
seus servidores, realizando apenas o controle de prazos processuais ou o controle dos 
processos distribuídos semanalmente.

Foram solicitados a 6 (seis) gabinetes, por amostragem, os documentos que 
comprovam o controle realizado. Desses, apenas dois gabinetes encaminharam 
planilhas nas quais se verificam a listagem de processos por servidor, as datas previstas 
para entrega do trabalho e a data efetiva da entrega. Um dos gabinetes encaminhou 
apenas uma listagem de processos por servidor e os demais não encaminharam 
controles formais. 

15.4.4. CONTROLE DO ACERVO

Conforme informa o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, apenas o gabinete 
do Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais 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 

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 por meio do PJe. Apurou-se que alguns gabinetes ainda 
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realizam um controle complementar por meio de planilhas elaboradas internamente. 
Os gabinetes dos Desembargadores Jailson Pereira da Silva (aposentado em 
24/9/2020) e Sônia das Dores Dionísio Mendes informaram que não realizam tal 
controle, sendo que para este gabinete, o controle é realizado pela Divisão da Turma. 

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 17ª Região encontra-se em 
conformidade com o estabelecido na Resolução do CNJ.  

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 TRT17, 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 Corregedoria-
Geral 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. 

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 
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turno, no que concerne aos despachos e decisões monocráticas, a incumbência é do 
respectivo gabinete.

Apurou-se, ainda, que apenas os gabinetes dos Desembargadores Wanda Lúcia Costa 
Leite França Decuzzi, Marcello Maciel Mancilha e Alzenir Bolessi de Plá Loeffler 
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 pelos gabinetes dos Desembargadores José 
Carlos Rizk, Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi, Marcello Maciel Mancilha, Ana 
Paula Tauceda Branco e Alzenir Bolessi de Plá Loeffler. 

Por fim, verificou-se que apenas os gabinetes das Desembargadoras Ana Paula 
Tauceda Branco e Alzenir Bolessi de Plá Loeffler 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 17ª Região informou o quantitativo de recursos/ações nos últimos 12 
meses, a saber: 

Desembargador Quantitativo de recursos/ações

nos últimos 12 meses 

Suspeição Impedimento Incompetência 

José Carlos Rizk (Desembargador aposentado 
em 18/03/2021) 

106 7 0 

Cláudio Armando Couce de Menezes 13 1 4
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Wanda Lúcia Costa Leite França Decuzzi 45 0 0

Gerson Fernando da Sylveira Novais 11 1 0 

Claudia Cardoso de Souza 17 27 0 

Marcello Maciel Mancilha (atual Presidente) 1 1 0 

Ana Paula Tauceda Branco (Presidente entre 
17/01/2019 a 14/01/2021) 

6 10 1 

Mário Ribeiro Cantarino Neto 3 11 0 

Sônia das Dores Dionísio Mendes 0 5 0 

Daniele Corrêa Santa Catarina (atual Vice-
Presidente) 

4 0 1 

Alzenir Bolessi de Plá Loeffler 3 39 0

José Luiz Serafini (Desembargador aposentado 
em 12/02/2021)

3 2 0 

Jailson Pereira da Silva (aposentado em 
24/9/2020) 

10 1 0 

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

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o TRT17 informou, considerando o período da apuração dos dados (situação 
em 28/02/2021), que nenhum dos gabinetes de Desembargadores possuíam processos 
ou recursos julgados aguardando a elaboração do voto, voto-vogal, voto-vista ou a 
lavratura de acórdão. 
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15.5. SITUAÇÃO DO ACERVO (fonte: TRT17)
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 não há informações relativas ao Tribunal Regional do 
Trabalho da 17ª Região.

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT17)
No tocante aos plantões judiciários no segundo grau de jurisdição, o TRT17 informou 
os Desembargadores daquela Corte designados para plantões judiciários nos anos de 
2019, 2020 e 2021, o total de plantões que participaram, como também o quantitativo 
de medidas liminares deferidas durante os plantões, a saber:

PLANTÕES 

Desembargador 2019 2020 2021 

Total de 
plantõe

s 

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas 

Total de 
plantõe

s 

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas 

Total de 
plantões 

Quantitativo 
de medidas 

liminares 
deferidas 

José Carlos Rizk 
(Desembargador 
aposentado em 
18/03/2021) 

16 0 42 0 7 0 

Cláudio Armando 
Couce de 
Menezes 

19 2 30 0 16 0 

Wanda Lúcia 
Costa Leite 
França Decuzzi 

18 0 32 0 0 0 
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Gerson Fernando 
da Sylveira 
Novais 

17 0 33 0 3 0 

Claudia Cardoso 
de Souza

18 0 31 1 0 0 

Marcello Maciel 
Mancilha (atual 
Presidente) 

16 0 31 1 2 0

Ana Paula 
Tauceda Branco 
(Presidente entre 
17/01/2019 a 
14/01/2021) 

0 0 0 0 0 0 

Mário Ribeiro 
Cantarino Neto 

18 0 32 0 17 0 

Sônia das Dores 
Dionísio Mendes 

13 0 27 1 6 0 

Daniele Corrêa 
Santa Catarina 
(atual Vice-
Presidente) 

21 0 27 1 1 0

Alzenir Bolessi de 
Plá Loeffler 

0 0 2 0 0 0 

José Luiz Serafini 
(Desembargador 
aposentado em 
12/02/2021) 

16 0 24 0 0 0 
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Jailson Pereira da 
Silva 
(aposentado em 
24/9/2020) 

13 0 31 0 0 0 

Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é similar 
nos gabinetes de Desembargadores do TRT17. 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.

15.7. TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS (fonte: TRT17) 
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 TRT17, verificou-se que todos analisam e corrigem 
eventuais inconsistências dos dados do cadastro de classes processuais e assuntos.

Apurou-se também que, à exceção dos gabinetes dos Desembargadores Gerson 
Fernando da Sylveira Novais, Ana Paula Tauceda Branco e Jailson Pereira da Silva 
(aposentado em 24/9/2020), todos utilizam as informações relativas às classes 
processuais e assuntos para fins de gestão e organização da unidade.  

 

 

16. QUESTIONÁRIO ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS 
(fonte: TRT17) 
16.1. PESSOAL 
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região forneceu todas as 
relações e os resumos solicitados neste item, bem como as cópias das legislações. 
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Essas informações e dados subsidiaram as análises realizadas por esta Corregedoria-
Geral e constam dos autos do processo PJeCor 59-69.2020.2.00.0500.

16.1.1. MILITARES À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

Não há policiais militares à disposição do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.

16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO 

No Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região há, atualmente, 2 (duas) empresas 
que prestam serviços terceirizados e um total de 103 (cento e três) funcionários, 
sendo: 24 na área de limpeza e conservação; 15 serventes prediais, 10 recepcionistas; 
9 na área de movimentação (arquivo); 6 motoristas; 3 ascensoristas; 6 supervisores; 6 
copeiros; 2 garçons e 22 na área de segurança e vigilância. 

16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS 

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informa que os seguintes magistrados 
receberam indenização de férias nos dois últimos anos, por ocasião de sua 
aposentadoria: (a) Desembargador Jailson Pereira da Silva, no valor de R$ 84.589,51; 
(b) Juiz Titular Francisco de Assis Marciano, no valor de R$ 39.828,22. 

16.1.4. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 2º GRAU 

No âmbito do TRT17, a Presidência do Tribunal promove o controle das férias vencidas 
dos magistrados de 2º grau. 

O TRT17 informou que apenas o Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais 
possui saldo de férias vencidas correspondente a 60 dias e já houve solicitação ou 
apresentação espontânea de cronograma de fruição dos saldos apurados. 

 

16.2. CONTRATOS
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região encaminhou a relação dos 
contratos firmados nos anos de 2019, 2020 e início de 2021.

No tocante à fiscalização dos contratos celebrados com empresas prestadoras de 
serviços, o Tribunal Regional informa que a aludida atividade segue o estabelecido na 
IN 05/2017. Há uma fiscalização inicial, no momento em que a prestação dos serviços é 
iniciada, uma fiscalização mensal, realizada antes do pagamento das faturas e uma 
fiscalização especial, nos casos de descumprimento contratual que impliquem na 
aplicação de penalidade. Essa fiscalização é desenvolvida por meio de comissões, a fim 
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de possibilitar maior capacidade de atuação nos variados aspectos do contrato, bem 
como em relação à prestação do serviço.

O TRT17 informa que o trabalho desenvolvido tem foco em dois aspectos principais: 
(a) verificação do cumprimento das obrigações previdenciárias, fiscais, trabalhistas, 
bem como quanto às providências tempestivas no caso de inadimplemento; (b) 
verificação da compatibilidade do objeto com os indicadores estipulados no contrato.

Aduz ainda que alguns serviços, tais como limpeza, são prestados concomitantemente 
em setores distintos e unidades desconcentradas, como as Varas do Trabalho 
localizadas no interior do Estado. Nesses casos, o acompanhamento da execução do 
contrato fica a cargo dos gestores das unidades (Diretores de Varas), ou seus 
substitutos, nos casos de afastamento.

A fiscalização pelo público usuário é incentivada, com o objetivo de aferir os resultados 
da prestação dos serviços e auxiliar a comissão, haja vista a impossibilidade de estar 
presente em todas as unidades do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. 

Com base nas informações fornecidas, constata-se que os contratos com maiores 
valores têm como objeto: contratação da execução da terceira etapa das obras de 
construção do prédio da sede do TRT17; contratação de serviços terceirizados de 
limpeza, conservação, portaria, recepção, operação de elevadores, copeiragem, 
garçonaria, movimentação de materiais e condução de veículos oficiais; contratação 
de serviços de transferência da Sala Cofre do edifício Castelo Branco para a nova Sede; 
contratação de serviços de fiscalização para apoio à Comissão de fiscalização da 3ª 
etapa da obra de construção da sede do TRT; aquisição de microcomputadores; 
contratação de serviços terceirizados de vigilância armada nas unidades do TRT, na 
Grande Vitória e no interior do Estado. 

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 17 informou as seguintes entidades: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
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Federal, Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX e AMAGES - Associação dos 
Magistrados do Estado do Espírito Santo.

16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informou que possui contratos de 
locação de imóveis para abrigar Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante; a Vara 
do Trabalho de Colatina, o Fórum Trabalhista de Guarapari, o Fórum Trabalhista de 
Cachoeiro de Itapemirim; para instalação do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de 
Afonso Cláudio (PAAF) e para utilização da área documental/arquivo.  

16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL

Com base nas informações encaminhadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª 
Região, verifica-se que o Tribunal possui 5 (cinco) termos de cessão de uso de espaço 
físico: (a) 2 com o Banco do Brasil; (b) 2 com a Caixa Econômica Federal; (c) Ordem dos 
Advogados do Brasil – Espírito Santo.

16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL 

Por fim, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região encaminhou o 
Memorando SEFO nº 7/2021, contendo informações relativas ao plano 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 17ª Região forneceu os 
relatórios solicitados. Essas informações e dados constam dos autos do processo 
PJeCor 59-69.2020.2.00.0500. 

 

16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS 
E RENDA 
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O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região informou que magistrados e servidores 
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 sendo, nos últimos cinco anos, houve apenas três casos de entrega anual de 
cópia da aludida declaração.  

 

16.5. INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS AUDITORIAS INTERNAS E 
EXTERNAS 
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª 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 59-69.2020.2.00.0500.

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 17ª Região forneceu as 
informações solicitadas, as quais subsidiaram as análises realizadas nesta Correição. 
Essas informações e dados constam dos autos do processo PJeCor 59-
69.2020.2.00.0500.

II - CONCLUSÕES 
 

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA 
1.1. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA 
SUBSTITUIR NO TRIBUNAL. RESOLUÇÕES CNJ NºS 17/2006 E CNJ Nº 
72/2009 
No tocante à convocação de juízes titulares de Varas do Trabalho para substituição 
temporária no Tribunal, o Ministro Corregedor-Geral assevera que os procedimentos 
adotados pelo TRT17 revelam-se em consonância com as Resoluções CNJ n. 17/2006 e 
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CNJ n. 72/2009, que definem os critérios para a escolha de magistrados para 
substituição nos Tribunais.

1.2. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO 
SUBSTITUTOS PARA AS VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT N. 
63/2010  
A Resolução Administrativa n. 18/2015 do TRT17 dispõe que o Corregedor Regional 
designará juiz do trabalho substituto para atuar, de forma contínua e por prazo 
indeterminado, nas Varas do Trabalho que tiveram “quantitativo de processos novos 
acima de 1.000 no ano anterior”, desde que justificada a designação suplementar de 
mais um magistrado. 

Nas informações complementares, o Tribunal Regional esclareceu que nos casos de 
designação de juiz do trabalho substituto para atuar nas Varas do Trabalho, de forma 
contínua e por prazo indeterminado, adota o parâmetro previsto na Resolução CSJT n. 
155/2015 (GECJ), que estipula o recebimento de mais de 1.500 processos novos por 
ano por magistrado, apesar de a Resolução Administrativa n. 18/2015 estabelecer 
quantitativo inferior. 

Registra o Ministro Corregedor-Geral que a Resolução Administrativa  n. 18/2015 do 
TRT17 se encontra defasada, ao estabelecer quantitativo inferior a 1.500 
processos/ano por magistrado, definido no art. 10, § 1º, da Resolução CSJT n. 63/2010 
(com a redação dada pela Resolução CSJT n. 160/2015), fato reconhecido pelo próprio 
Tribunal Regional. 

Assim, espera que o TRT17 a reveja para que se adeque à diretriz fixada pelo Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho. 

 

1.3. VINCULAÇÃO DE ASSISTENTES AOS JUÍZES DO TRABALHO 
SUBSTITUTOS “VOLANTES” 
O Presidente do Tribunal Regional, em reunião com o Ministro Corregedor-Geral, 
esclareceu que os juízes do trabalho titulares e os substitutos fixos contam, 
normalmente, com o auxílio de 2 (dois) assistentes lotados nas Varas do Trabalho, ao 
passo que cada juiz substituto “volante” é auxiliado por 1 (um) assistente, integrante 
do Grupo de Assistentes de Juízes Substitutos “volantes” (GAJUS).

Neste ponto, apurou-se que as Varas do Trabalho de Vitória (1ª VT a 14ª VT), Colativa e 
Cachoeiro (1ª VT e 2ª VT) dispõem, cada uma, de 4 (quatro) assistentes de juiz, 
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enquanto que nas demais Varas do Trabalho estão lotados 3 (três) assistentes: 2 (dois) 
para atender ao Juiz Titular e 1 (um) ao Juiz Substituto fixo.

Nas informações complementares, a Secretária de Gestão de Pessoas informou que, 
de acordo com o Ato PRESI n. 156/2015, os servidores do Grupo de Assistentes de 
Juízes Substitutos “volantes” (GAJUS) são indicados pelo magistrado “volante”, que 
também é o responsável pela declaração de frequência do servidor. 

Salientou, igualmente, que, no caso de afastamento do juiz substituto “volante”, 
observam-se as seguintes regras:

- Férias do magistrado: o assistente do juiz substituto “volante” permanece na 
execução de suas atividades regulares, previstas no art. 2º da Resolução 
Administrativa n. 104/2015, durante um dos períodos de férias do magistrado. 
No outro período, poderá ser deslocado para atuar no Grupo Móvel de Apoio ao 
1º Grau (GRAPO), prestando auxílio à Vara do Trabalho indicada pelo Presidente 
do Tribunal, exceto se no período também estiver usufruindo férias. 

- Licenças e demais afastamentos do magistrado: nos afastamentos do juiz do 
trabalho “volante”, por período inferior a 20 (vinte) dias, o assistente permanece 
na execução de suas atividades regulares. Porém, se o afastamento ocorrer por 
período superior a 20 (vinte) dias, o assistente poderá ser deslocado para atuar 
no Grupo Móvel de Apoio ao 1º Grau (GRAPO), prestando auxílio à Vara do 
Trabalho indicada pelo Presidente do Tribunal.

O Ministro Corregedor-Geral vê com preocupação a situação do assistente do juiz  
volante, pois, ao contrário do que ocorre em relação ao juiz substituto fixo, ele não se 
vincula a nenhuma Vara do Trabalho, podendo ficar sem atividades nos afastamentos 
do magistrado do qual é auxiliar.

Assim, espera-se que o Ato PRESI n. 156/2015 seja revisto para que se estabeleça que, 
no caso de afastamento do juiz substituto “volante” por qualquer motivo, o seu 
assistente ficará à disposição da Corregedoria Regional.

1.4. POSTOS AVANÇADOS 
O Tribunal Regional informou que os servidores que prestam serviços nos Postos 
Avançados de Afonso Cláudio, Mimoso do Sul e Alegre estão lotados em Varas do 
Trabalho, como também que a produtividade desses Postos é computada na 
movimentação processual das Varas do Trabalho a que se vinculam.

Recorda o Ministro Corregedor-Geral que, recentemente, a Exma. Ministra Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por 
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meio do Ofício Circular CSTJ.GP.SG.SGPES N. 26/2021, de 26/3/2021, orientou os 
Tribunais Regionais do Trabalho que disponham de Postos Avançados a adotarem as 
seguintes providências, dentre outras:

a) os servidores deverão ser lotados no Posto Avançado e não na Vara à qual o 
Posto se vincula, a fim de que a informação extraída do Sistema e-Gestão reflita o local 
da prestação de trabalho; e 

b) a movimentação processual dos Postos Avançados e das respectivas Varas do 
Trabalho deverá ser apurada separadamente, para fins do cálculo de lotação de 
servidores. 

Diante da manifesta divergência de práticas, o Ministro Corregedor-Geral concita a 
Presidência a adotar as providências necessárias à adequação dos procedimentos do 
Tribunal Regional à orientação emanada do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
constante do Ofício Circular CSTJ.GP.SG.SGPES N. 26/2021. 

 

1.5.  PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO 
CSJT Nº 225/2018 
Apurou-se que a divulgação dos nomes dos plantonistas ocorre 2 (dois) dias antes do 
início do plantão.

Salienta o Ministro Corregedor-Geral, no entanto, que esse anúncio deverá ser feito 
com 5 (cinco) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 2º, parágrafo único, 
da Resolução CNJ n. 71/2009. 

Assim, espera que o Tribunal Regional reveja a Resolução Administrativa n. 30/2014, a 
fim de adequá-la ao disposto no parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ n. 
71/2009.

1.6. QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS, ESTAGIÁRIOS, MENORES 
APRENDIZES E EMPREGADOS DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS  
Com base nas informações prestadas pelo TRT17, apurou-se que, em 28/2/2021, 51 
(cinquenta e um) servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais 
prestavam serviços ao Tribunal Regional, dos quais 3 (três) ocupavam exclusivamente 
cargos em comissão. O referido quantitativo corresponde a 6,9% da força de trabalho 
do Tribunal, que é composta por 743 (setecentos e quarenta e três) servidores. 
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Quanto a esse aspecto, salienta o Ministro Corregedor-Geral que o TRT17 atende ao 
disposto no caput do art. 3º da Resolução CSJT nº 63/2010, que limita o total de 
servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais a 10% da força de trabalho 
do Tribunal. 

 

1.7. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO 
(APOIO ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010 
O Tribunal Regional informou que, em 28/2/2021, na área fim (apoio judiciário) 
estavam lotados 546 (quinhentos e quarenta e seis servidores), ou seja, 73% da força 
de trabalho do Tribunal e, na área meio (apoio administrativo), 197 (cento e noventa e 
sete) servidores, que corresponde a 27% da força de trabalho, perfazendo 743 
(setecentos e quarenta e três) servidores em atividade no Tribunal.

No particular, registra o Ministro Corregedor-Geral que o TRT17 observa o disposto no 
art. 14 da Resolução CSJT n. 63/2010, que limita o quantitativo de servidores 
vinculados às unidades de apoio administrativo a 30% do total de servidores em 
efetividade. 

 

1.8. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO 
GRAUS DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010
Apurou-se que, em 28/2/2021, estavam lotados no primeiro grau de jurisdição 377 
servidores, e, no segundo grau, 366 servidores, totalizando 743 servidores em 
efetividade.

De acordo com a estimativa da Coordenadoria de Pesquisa e Estatística do TST, 
realizada com base nos Anexos I e III da Resolução CSJT n. 63/2010, deveriam estar 
lotados em primeiro grau de jurisdição, no mínimo, 345 servidores e, no segundo grau, 
ao menos 500 servidores. Portanto, há um déficit de 107 servidores.

Salienta o Ministro Corregedor-Geral que esse déficit não é recente, pois igualmente 
constatado na correição ordinária anterior. Pondera, contudo, 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. 
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1.9. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS. RESOLUÇÃO 
CSJT Nº 63/2010 
Com base nas informações prestadas pelo TRT17, apurou-se que, em 28/2/2021, o 
TRT17 dispunha de 68 cargos em comissão (18 CJ-1, 1 CJ-2, 47 CJ-3 e 2 CJ-4) e 531 
funções comissionadas (24 FC-1, 41 FC-2, 29 FC-3 e 437 FC-4), totalizando 599 cargos e 
funções em comissão, distribuídos entre o primeiro e segundo graus. Tal quantitativo 
equivale a 83,5% do total de cargos efetivos do Tribunal (717 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 na 
Resolução n. 63/2010. 

 

1.10. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO 
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 
194/2014 
Durante o período de correição ordinária, foram examinadas, por amostragem, as atas 
das reuniões do Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição, realizadas em 28/6/2019, 2/8/2019 e 7/7/2020, que 
permitiram inferir que o funcionamento do referido Comitê não é efetivo, em virtude 
da baixa adesão de seus membros além da ausência de periodicidade das reuniões.

Desse modo, confia o Ministro Corregedor-Geral em que a Presidência do Tribunal 
intercederá junto ao referido Comitê para que defina, com urgência, um calendário de 
reuniões que contemple, no mínimo, encontros periódicos trimestrais, conforme 
preconizado  na Resolução CNJ n. 194/2014.

1.11. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
MANDADOS. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010  
O Tribunal Regional informou que, em 28/2/2021, existiam no seu quadro de pessoal 
68 (sessenta e oito) cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial 
de Justiça Avaliador.
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Salienta o Ministro Corregedor-Geral que o quantitativo de cargos da referida carreira 
revela-se em conformidade com o número ideal previsto no art. 7º da Resolução CSJT 
n. 63/2010.

 

1.12. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 151/2015 E RESOLUÇÃO CNJ 
N.º 227/2016 (COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 
298/2019) 
Apurou-se que o regramento interno do Tribunal Regional relativo ao teletrabalho, sob 
o aspecto formal, revela-se em consonância com a Resolução CNJ n. 227/2016, com a 
redação dada pela Resolução CNJ n. 298/2019, e Resolução CSJT n. 151/2015.

Despertou a atenção do Ministro Corregedor-Geral, no entanto, a existência de 
unidades administrativas do Tribunal, inclusive gabinetes de desembargadores, com 
quantitativo de servidores indicados para o teletrabalho em percentuais que superam 
o limite máximo de 50% da respectiva lotação, em desacordo com a Resolução CSJT nº 
151/2015. 

Nas informações complementares, o Tribunal Regional esclareceu que atende ao limite 
máximo de 30% da lotação da Unidade, uma vez que o teletrabalho é realizado em 
regime de revezamento, não contando, pois, com a participação simultânea de todos 
os servidores autorizados. Pontuou, ademais, que cabe ao gestor da Unidade proceder 
ao registro diário no Sistema de Frequência do Tribunal dos servidores que executaram 
o teletrabalho, para fins de acompanhamento e controle. 

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral a prática adotada pelo Tribunal Regional 
encontra respaldo no art. 5º, IV, da Resolução CNJ n. 227/2016, que faculta a 
realização do teletrabalho em sistema de revezamento, desde que observados os 
limites máximos estabelecidos. 

 

1.13. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 
O art. 12, II, da Resolução CNJ nº 291, de 23 de agosto de 2019, determina à Comissão 
Permanente de Segurança dos Tribunais a criação do Núcleo de Inteligência. 

Apurou-se, todavia, que o TRT17 até o momento não instituiu a referida Unidade.

Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a priorizar 
a criação do Núcleo de Inteligência, tendo em vista o disposto 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 CNJ n. 211, observou-se que o Tribunal 
Regional não atendeu integralmente às diretrizes relacionadas às políticas de 
Tecnologia da Informação. 

Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral confia em que a Presidência do Tribunal 
adotará as medidas necessárias para a adequação às diretrizes estabelecidas na citada 
Resolução.  
 

2.2. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA 
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
Relativamente 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, em 2019 e 2020, o 
referido Comitê se reuniu abaixo da frequência recomendada, sendo que, em 2021 
(até 28 de fevereiro), nenhuma reunião foi realizada.

Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a definir 
um novo cronograma de reuniões mensais do Comitê Gestor do Sistema e-Gestão.

 

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano 
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020) 
O desempenho do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Plano Estratégico 
da Justiça do Trabalho 2015-2020 merece atenção, pois das 09 metas avaliadas em 
2019 e 2020, quatro não foram cumpridas em cada ano. Nesse sentido, observa-se a 
necessidade de aprimoramentos nas condutas adotadas, a fim de alavancar o 
desempenho na prestação jurisdicional.
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Ademais, destaca-se que o Índice de Processos Julgados, o Índice de Processos Antigos 
Julgados e o Índice de Conciliação permanecem na Estratégia Nacional 2021-2026, 
requerendo atenção especial quanto às iniciativas adotadas para o seu cumprimento.

Registra-se, ainda, que, inobstante a meta referente ao Índice de Conciliação ter sido 
cumprida em 2020, o percentual obtido está abaixo do índice médio da Justiça do 
Trabalho, dizendo-se o mesmo em relação ao tempo médio do processo no 1º grau, 
cuja média se encontra superior a 200 dias, não se mostrando satisfatório à obtenção 
de uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Por outro lado, inobstante o Índice de 
Execução não esteja entre as metas previstas na nova Estratégia Nacional, o êxito das 
execuções iniciadas é medida que merece atenção, envolvendo a priorização das 
atividades indicadas na Recomendação CGJT n. 5, de 18 de março de 2020. 

O Tribunal Regional elencou ações que auxiliam na execução do Plano Estratégico que 
merecem destaque, entre elas: estímulo ao direcionamento de processos para o 
CEJUSC para conciliação e a disponibilização de painéis de dados on-line, que 
possibilitam acompanhar os indicadores das metas nacionais permitindo visualizar os 
pontos que necessitam de maior atenção para cumprimento da meta. 

Em cumprimento à Resolução n. 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça, foi 
instituído, no  âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o Comitê de 
Gestão Estratégica e Participativa por meio da Resolução Administrativa TRT17 n. 
130/2018, alterada pela Resolução Administrativa TRT17 n. 46/2019.

 

 

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES 
PAGOS AOS RECLAMANTES 
4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
Quanto à taxa de congestionamento no 2º Grau, observou-se que, em 2021, o Tribunal 
Regional registrou um aumento expressivo da média. 

Em relação ao prazo médio entre as datas de distribuição e de baixa dos recursos, 
verificou-se que o Tribunal Regional vem apresentando um aumento considerável do 
prazo desde o ano de 2020, registrando, desde então, média maior em relação à média 
dos Tribunais de mesmo porte. 

Relativamente ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento 
definitivo, o Tribunal Regional registrou, no ano de 2020, o segundo maior prazo 
médio no País e também entre os Tribunais de mesmo porte.
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Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, a elevação da taxa de congestionamento 
associada ao aumento dos prazos médios compromete a efetividade da prestação 
jurisdicional.

4.1.1. MOVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU NA FASE DE CONHECIMENTO 
O crescimento da quantidade de processos pendentes para o ano seguinte, bem como 
a elevada taxa de congestionamento são reflexos dos elevados prazos médios dos 
indicadores de tempo relacionados ao ajuizamento da ação até a prolação da 
sentença, do ajuizamento da ação até a realização da 1ª audiência e da realização da 
1ª audiência ao encerramento da instrução. Nesse sentido, registra o Ministro 
Corregedor-Geral a necessidade de o Tribunal concentrar os esforços para reduzir o 
prazo médio de tramitação dos processos do primeiro grau de jurisdição.  

 

4.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO 
4.2.1. LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E RESÍDUO 

No ano de 2020, as liquidações iniciadas diminuíram 16% e as encerradas 30,3%, em 
relação ao ano de 2019. 

Quanto à taxa de produtividade na liquidação, em 2019, foi de 116,8%; em 2020, de 
97,0%  e, em 2021 (até fevereiro), de 103,1%. 

Com relação ao percentual de liquidações iniciadas e encerradas, o Tribunal Regional, 
em 2019, 2020 e 2021 (até fevereiro), apresentou resultados superiores à média dos 
Tribunais de idêntico porte.

À vista de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral destaca a importância da fase 
de liquidação na satisfação dos créditos trabalhistas, congratula os juízes de primeiro 
grau e reforça a necessidade da manutenção dos esforços empreendidos até aqui para 
a redução dos prazos na elaboração dos cálculos.

No tocante ao resíduo na fase de liquidação, em 2019 superou a média dos Tribunais 
de idêntico porte, no entanto, em 2020 e 2021, apresentou média inferior aos 
Tribunais congêneres.

4.2.2. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Relativamente ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, apurou-
se que o TRT17 superou o dos Tribunais de idêntico porte, em 2019, 2020 e 2021 (até 
fevereiro).  
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Neste particular, registra-se que, em 2020, o Tribunal Regional registrou o décimo 
primeiro menor prazo médio no País, e considerando somente os regionais de mesmo 
porte registrou o quinto menor prazo.

O Ministro Corregedor-Geral, à vista dos resultados positivos quanto ao prazo médio 
entre o início e o encerramento da liquidação, congratula os magistrados de primeiro 
grau pelos resultados obtidos, como também espera que haja atenção para maior 
redução no prazo médio nas liquidações.

4.2.3. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS 

Quanto ao percentual de sentenças líquidas, a média apurada ficou acima da média 
dos Tribunais de Pequeno Porte, em 2019 e 2020, e aquém, no ano de 2021 (até 
fevereiro). No entanto, superou a média do País nos três anos avaliados.  

O percentual de sentenças líquidas nas Varas Trabalhistas, em 2019, foi de 43,7% ; em 
2020, de  50,4% e, em 2021 (até 28/2), de 50,8%. 

Neste ponto, pondera-se que a sentença líquida tem como efeito reflexo a diminuição 
do número de processos na fase de execução e também a redução dos recursos 
ordinários. Assim, o Ministro Corregedor-Geral confia em que o Tribunal adotará 
medidas que possibilitem a elevação no percentual de sentenças líquidas prolatadas.

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 2019 foi de 156,6%; em 2020, de 140,5% e, 
em 2021 (até fevereiro), de 108,8%.  

Em relação às execuções iniciadas e encerradas, em 2019, 2020 e 2021, o quantitativo 
superou a média dos tribunais de idêntico porte.  

Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, a 17ª Região exibiu duas 
Varas do Trabalho entre as 50 que mais encerraram execuções no País

O Ministro Corregedor-Geral, considerando que o índice de execuções iniciadas e 
encerradas foi positivo no período analisado, congratula o Tribunal pelo empenho 
nesta fase processual e destaca que a manutenção dos esforços contribui para uma 
prestação jurisdicional célere e efetiva. 

Quanto ao resíduo na fase de execução, em 2019, 2020 e 2021, o quantitativo 
superou a média dos tribunais congêneres. Todavia, ficou abaixo da média do País.  
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4.3.2. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO

Quanto ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, nos três anos 
analisados, o Tribunal exibiu prazo médio menor que os tribunais de idêntico porte. No 
entanto, em comparação com a média do País, apresentou prazo médio menor em 
2019 e 2021, e maior em 2020.

Ainda, considerando apenas os Tribunais de porte idêntico, no ano de 2020 exibiu o 
quinto menor prazo médio entre o início e o encerramento da execução. 

Diante de tal cenário, o Ministro Corregedor-Geral ressalta a importância de que todos 
os esforços sejam envidados de modo que o prazo médio alcance números ainda mais 
positivos.

 

 

5. CONCILIAÇÃO 
O Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação líquida inferior à média dos 
tribunais de pequeno porte e à média nacional nos três períodos avaliados. Diante dos 
resultados, infere-se a necessidade da adoção de medidas que visem o fortalecimento 
da cultura conciliatória a fim de propiciar o aumento das médias de conciliação.

Em relação ao Centro Judiciário de Método Consensual de Solução de Disputa, houve a 
instituição de apenas um, localizado na capital do Espírito Santo, para atendimento de 
processos de 1º e 2º  graus. 

Considerando o disposto da Resolução CSJT nº 288/2021, com vigência a partir da sua 
publicação no DEJT, em 09/04/2021, observa-se a possibilidade de instalação de outros 
Centros a fim aprimorar e ampliar as atividades conciliatórias. Além disso, observa-se 
que o trabalho dos CEJUSCs deve ser levado a todos os jurisdicionados, com fomento 
ao trabalho realizado com o Projeto CEJUSC Itinerante. 

Destaca-se que o CEJUSC deve ser mais valorizado, com a instalação de novas 
unidades, engajamento dos magistrados para remessa de mais processos e adoção de 
ações que visem a sensibilização sobre a importância das atividades conciliatórias. 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. 
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6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO 
6.1. ORGANIZAÇÃO
No âmbito do TRT17, o Setor de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada -
SEPESQ foi instituído pela Resolução Administrativa n. 1/2018.

De acordo com a referida Resolução Administrativa, o procedimento de pesquisa 
patrimonial poderá ser deflagrado de ofício, isto é, por determinação do magistrado 
coordenador do Setor de Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada, ou a pedido 
de qualquer das unidades judiciárias do Tribunal Regional, desde que comprovada a 
utilização sem sucesso das ferramentas básicas de pesquisa patrimonial.

No tocante à escolha do magistrado para atuar na coordenação do referido Setor, 
foram estabelecidos os seguintes critérios: antiguidade na carreira, conhecimento 
sobre uso das ferramentas eletrônicas e experiência sobre efetividade e atividades que 
envolvam a fase de execução. 

A rotatividade periódica do juiz coordenador do Setor de Pesquisa Patrimonial e 
Execução Concentrada também é uma exigência da Resolução Administrativa n. 
1/2018, devendo ocorrer, preferencialmente, a cada 2 (dois) anos.  

Apesar disso, constatou-se que o atual coordenador do Setor de Pesquisa Patrimonial 
e Execução Concentrada exerce essa atividade desde 21/01/2019, conforme verificado 
no ATO PRESI SECOR n.º 04/2019 - TRT17.

O Tribunal Regional esclareceu, ainda, que a Resolução Administrativa n.º 102/2018 
mitigou a dedicação exclusiva do juiz coordenador do Setor de Pesquisa Patrimonial e 
Execução Concentrada, conforme autorizado pelo art. 9º, § 2º, da Resolução CSJT n.º 
138/2014 

Em relação à elaboração do Manual de Técnicas de Pesquisa Patrimonial, previsto na 
Resolução CSJT n.º 138/2014, bem como dos relatórios circunstanciados referentes 
aos devedores contumazes, foi esclarecido pelo TRT17 que tais providências não foram 
adotadas. 

 

6.2. REUNIÃO DE EXECUÇÕES 
O Tribunal informou que o Procedimento de Reunião de Execuções – PRE encontra-se 
regulamentado pela Resolução Administrativa n.º 102/2018, como também que os 
processos relativos à reunião de execuções são processados  perante o Setor de 
Pesquisa Patrimonial e Execução Concentrada - SEPESQ. 
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No entanto, constatou-se que a referida Resolução Administrativa não regulamentou, 
de forma integral, o Procedimento de Reunião de Execuções, de modo que tal norma 
não se compatibiliza com  o disposto na Resolução CSJT n. 138/2014.

Registre-se, no ponto, que, em correição ordinária anterior, o então Ministro 
Corregedor-Geral, ante a ausência de normatização específica quanto o Procedimento 
de Reunião de Execuções (PEPT/REEF), recomendou ao Tribunal a expedição de ato 
normativo regulamentando a padronização de tais procedimentos.

Questionado a esse respeito, o Tribunal Regional esclareceu que não expediu qualquer 
ato normativo posterior à Resolução Administrativa n.º 102/2018 e que, em virtude da 
revogação do Provimento n.º 1/CGJT, de 9 de fevereiro de 2018, adotou a atual 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho como 
instrumento norteador do procedimento de reunião de execuções.  

Solicitado ao Tribunal o envio de processos para verificação, por amostragem, dos 
procedimentos adotados na reunião de execuções, houve a disponibilização de dois 
processos (0075100-47.2009.5.17.0001 e 0025300-48.2009.5.17.0131), os quais foram 
digitalizados e tramitam de forma regular.  

Neste particular, pontua-se, que, quando da digitalização dos autos dos processos 
afetos à reunião de execuções, deve-se observar a ordem cronológica dos 
documentos, de modo a possibilitar a análise objetiva dos fatos e também das 
decisões mais relevantes. 

 

 

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, 1.414 recursos de revista estavam pendentes de juízo de 
admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional, uma variação de 36,2% menor 
em relação ao ano anterior, quando se encontravam pendentes 2.217 recursos. O 
Tribunal Regional registrou, no período, o 10º menor quantitativo de pendentes de 
admissibilidade dos recursos de revista no País, e o 3º maior quantitativo, 
considerando somente os Tribunais de mesmo porte. 

Nada obstante, em fevereiro de 2021 o passivo já era de 1.647 recursos, indicando um 
aumento de 16,4% no corrente ano.  
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Registre-se que a redução do passivo de recursos de revista foi objeto de 
recomendação na correição anterior de 2018, tendo o Tribunal Regional esclarecido 
que, desde então, lotou mais um servidor no setor responsável, alcançando um total 
de 12 servidores,  bem como que aumentou a meta de produtividade. 

Esse contexto, em que há a tendência de crescimento do resíduo no ano de 2021, leva 
o Ministro Corregedor-Geral a confiar em que o Tribunal mantenha a intensificação de 
esforços voltados à redução do número de Recursos de Revista pendentes de juízo de 
admissibilidade.

7.1.2. Prazo Médio de admissibilidade do Recurso de Revista - da chegada do 
processo no órgão competente até a prolação da decisão 

No ano de 2020, o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 64 dias da chegada do 
processo no órgão competente até a prolação da decisão da admissibilidade do 
Recurso de Revista para o TST, sendo que a média nacional foi de 88 dias e a de 
tribunais de mesmo porte, de 99 dias. Ainda, observou-se uma diminuição de 39,4% no 
prazo médio do Tribunal Regional em relação ao do ano de 2019, quando o prazo 
médio foi de 105 dias. 

Nos dois primeiros meses de 2021 verifica-se, todavia, um prazo médio de 100 dias, 
igual à média dos tribunais de pequeno porte e menor que a média nacional, de 110 
dias, passando o Tribunal Regional a ser o 10º maior prazo médio do País. 

Embora o prazo médio no corrente ano esteja abaixo da média nacional, o Ministro 
Corregedor-Geral compreende que ainda se encontra elevado, sobretudo levando em 
consideração que houve um aumento percentual de 56,2% em relação ao prazo médio 
do ano anterior. Desse modo, confia o Ministro Corregedor em que o Tribunal 
mantenha os devidos esforços voltados em reduzir o prazo médio em questão. 

7.1.3. Ausência de conclusão imediata no setor. Disparidade entre o número de 
dias do prazo médio contado da chegada do processo no setor até a prolação da 
decisão de admissibilidade e o número de dias do prazo médio contado da conclusão 
até a decisão de admissibilidade. 

Durante o período de correição ordinária, verificou-se uma disparidade entre o 
número de dias do prazo médio contado da chegada do processo no setor até a 
prolação da decisão e o número de dias do prazo médio contado da conclusão até a 
decisão de admissibilidade. 

Isso porque, até 28 de fevereiro de  2021, o prazo médio da chegada no setor até a 
decisão foi de 100 dias, enquanto que o prazo médio da conclusão até a decisão de 
admissibilidade foi de 56 dias,  o que acarreta uma diferença de 44 dias entre os prazos 
médios. 

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO
3220/2021 - Terça-feira, 11 de Maio de 2021 Tribunal Superior do Trabalho 219



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

220

Ao se apurar o motivo dessa diferença de dias entre os prazos médios, o Tribunal 
Regional, após reforçar que segue a orientação de concluir os processos de imediato 
no setor de admissibilidade, ponderou que, no início da atual gestão em 2021, foram 
identificados alguns processos paralisados há meses na tarefa de “triagem”, o que, 
apesar de não ter sido a regra da gestão anterior, pode ter impactado na disparidade 
entre os números de dias dos prazos médios em questão. 

Diante desse quadro, há de se concluir que ainda persiste no setor de admissibilidade 
de Recurso de Revista do Tribunal Regional a ausência da imediata informação de 
conclusão dos autos tão logo o processo é movimentado para o setor, fato este que já 
havia sido objeto de recomendação na correição ordinária anterior. 

O  Ministro Corregedor-Geral confia, portanto, em que o Tribunal Regional passe a 
observar a adequada rotina de movimentação processual no Sistema PJe, com a 
informação de imediata conclusão para o exame da admissibilidade do Recurso de 
Revista, de modo a evitar etapas processuais não computadas nos resultados do 
Tribunal e a inconsistência de dados no sistema e-gestão. 

7.1.4. Análise qualitativa do juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista 

A taxa de admissibilidade de recurso de revista pelo Tribunal Regional foi de 18,8% em 
2020, maior que a média nacional de 14,7% e a de Tribunais de mesmo porte, de 11%, 
sendo certo que o alto índice se manteve na apuração até fevereiro de 2021, quando a 
taxa de admissibilidade foi de 20,8%, contra a média nacional de 13,5% e de 13,9% de 
Tribunais de pequeno porte. 

Por sua vez, a taxa de reforma de Recursos de Revista pelo TST foi de apenas 35,1% no 
mesmo período, muito aquém da média nacional de 45,2% e da média dos Tribunais 
de pequeno porte, de 42,5%. A referida taxa também se manteve abaixo da média 
nacional e da média de Tribunal de pequeno porte em 2021 (até 28 de fevereiro). 

Esse cenário, em que há a constatação da elevada taxa de admissibilidade de Recursos 
de Revista pelo Tribunal Regional, associada à reduzida taxa de reforma dos Recursos 
de Revista pelo TST, sugere a necessidade de revisão dos critérios adotados no juízo de 
admissibilidade recursal.  

O Ministro Corregedor-Geral espera, desse modo, 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 em efetiva 
condição de conhecimento pela Corte Superior. 

 

7.2. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES  
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No que diz respeito às atribuições do Setor de Gerenciamento de Precedentes e Ações 
Coletivas (SEGEPAC), à composição de sua Comissão Gestora e à previsão de reunião 
trimestral da Comissão, o setor encontra-se em perfeita consonância com o que 
determina a Resolução CNJ nº 235/2016  e a Resolução CNJ nº 339/2020. 

7.2.1. Composição do Setor de Gerenciamento de Precedentes por servidores do 
Tribunal Regional do Trabalho 

O Ato TRT 17.ª PRESI N.º 65/2018 que atualmente regulamenta, de forma definitiva, a 
gestão dos precedentes no âmbito do Tribunal, antes provisoriamente regulada pelo 
Ato TRT 17.ª PRESI nº 3/2017, prevê que “o Setor de Gerenciamento de Precedentes 
(SEGER) será integrado por quatro (4) servidores, sendo um lotado no setor, com 
função FC4 – Chefe de Setor, e os demais servidores (3), que serão designados por cada 
um dos presidentes de Turmas, lotados nas respectivas Divisões de Turmas ou em 
Gabinetes dos Desembargadores que as integram”. 

O Setor de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (SEGEPAC) do Tribunal 
Regional, contudo, é atualmente composto apenas por uma servidora efetiva, com 
graduação em direito, o que desatende o comando do próprio ato do Tribunal (Ato TRT 
17.ª PRESI N.º 65/2018) e da Resolução CNJ nº 235/2016, em seu art. 6º, § 4º. 

Diante disso, espera o Ministro Corregedor-Geral que a composição de servidores do 
Setor de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas respeite o previsto nos 
referidos normativos. 

7.2.2. Banco de dados pesquisável no site do Tribunal Regional do Trabalho 

Quanto 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 ordinária, que a ferramenta contempla as informações mínimas exigidas 
pelos Anexos da Resolução CNJ nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 
286/2019).

7.3. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PENDENTES 
DE JULGAMENTO DESDE 2016 
Desde o ano de 2016 estão pendentes de solução dois  Incidentes de Uniformização de 
Jurisprudência no Tribunal Regional.
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O IUJ-0000602-36.2016.5.01.0000 (tema 35) encontra-se sobrestado no Tribunal, uma 
vez que aguarda decisão do STF na ADPF 323 acerca da ultratividade das normas de 
acordos e convenções coletivas. Registre-se que, desde  14/10/2016, o STF determinou 
a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais 
proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre o tema, o que de fato 
impossibilita o julgamento do referido IUJ. 

Por sua vez, o IUJ-0000263-77.2016.5.17.0000 (tema 25) encontra-se sobrestado no 
Tribunal, tendo em vista que aguarda decisão do TST sobre o tema “Responsabilidade 
subsidiária -. Obra Pública - OJ 191 da SDI-I do TST - Súmula 331, V, do TST”, no IRRR 
0000190- 53.2015.5.03.0090. Ocorre, todavia, que o aludido Incidente de Recurso de 
Revista Repetitivo foi julgado pelo Tribunal Superior, com publicação do acórdão em 
19/10/2018, sendo que, em 01/07/2019, mediante despacho, a Ministra Relatora, 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, indeferiu o pedido de suspensão do feito até o trânsito 
em julgado do IRRR, não havendo, assim, mais justificativa para a suspensão do 
julgamento do IUJ 0000263-77.2016.5.17.0000.

Durante o período de correição ordinária, o Tribunal Regional informou a esta 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho que o referido IUJ foi incluído na pauta 
virtual de julgamento do Pleno do dia 28/04/2021, cujo julgamento se encerra no dia 
3/05/2021.

Desse modo, espera o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal adote esforços para 
ultimar o julgamento do processo do IUJ 0000263-77.2016.5.17.0000.

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 TRT17 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 4 servidores, todos 
efetivos e com função comissionada FC4.  

Verificou-se, a partir da análise do organograma enviado pelo Tribunal, que o Setor de 
Precatórios está devidamente vinculado à Presidência do Tribunal, que é o órgão 
responsável constitucionalmente pelo processamento e pagamento dos precatórios. 

Com relação aos normativos internos, o Tribunal informou que já iniciou a elaboração 
de minuta de um novo Provimento Geral Consolidado, que resultará em normativo 
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prevendo rotina de pagamento de RPVs e precatórios na forma disciplinada pela 
Resolução CNJ n° 303/2019, situação que deve ser levada a termo pelo Regional. 

No que diz respeito à adaptação do Tribunal Regional às disposições da Resolução CNJ 
nº 303/2019, o Ministro Corregedor-Geral verificou com satisfação que o TRT17 utiliza 
o sistema GPrec desde setembro de 2020; já adotou a padronização do ofício 
precatório, exigindo as informações do art. 6° de referida resolução; expede ofícios 
precatórios individualmente, gerando uma requisição de pagamento para cada 
beneficiário; expede ofícios precatórios autônomos em relação aos honorários 
sucumbenciais; e realiza o sequestro do valor devido, nos termos dos arts. 19 e 
seguintes da citada resolução. 

Quanto à atualização dos precatórios antes da requisição ao devedor, o Ministro 
Corregedor-Geral observou com ressalvas que o Tribunal não realiza a referida 
atualização, devendo empenhar esforços para que os ofícios precatórios apresentados 
até 1° de julho sejam devidamente atualizados antes da comunicação ao ente devedor 
ou ao Tribunal de Justiça, em 20 de julho, nos termos do art. 15, §1°, I e III, da 
Resolução n° 303/2019. Ainda no tópico da atualização dos precatórios, cabe pontuar 
a possibilidade de elaboração de convênios com a entidade devedora para que esta 
conheça os valores atualizados dos seus débitos, nos termos do art. 18, I, da Resolução 
CNJ n° 303/2019, medida que imprimirá agilidade aos pagamentos.

Registrou-se com enlevo o montante de precatórios pagos nos anos de 2019, 2020 e 
2021 (até 28/2) em número bem superior ao de precatórios expedidos nos referidos 
anos, o que culminou na pequena parcela de precatórios com prazo vencido em 
28/2/2021, especialmente do regime geral de pagamento.   

Segundo informado pelo Tribunal, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT 
não está sendo alimentado quanto aos entes públicos do regime comum que 
apresentam precatórios vencidos, conforme ditames da Resolução Administrativa TST 
nº 1470/11, devendo o Tribunal Regional adequar-se neste particular. No caso do 
regime especial, como não há informação de atraso, de fato não se trata de hipótese 
de inscrição dos entes públicos no referido cadastro. 

Apurou-se, por outro lado, grande deficiência no quesito transparência. Em 22/4/2021, 
a página do Tribunal na internet apresentava apenas dois links sobre precatórios e 
RPVs, quais sejam, “Credores de Precatórios” e “Credores de RPV”, ambos 
possibilitando a consulta de dados a partir do número do processo ou por ente público 
devedor. 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 
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pagamentos realizados. Registre-se que, conquanto o TRT17 tenha respondido que 
observa a vedação de veicular dados relativos à identificação do beneficiário, 
constatou-se, em 22 de abril de 2021, que tanto a pesquisa de precatórios quanto a de 
RPVs apresentavam link que encaminha diretamente à pesquisa processual da 
reclamação trabalhista vinculada, como já dito alhures. 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, na maneira disciplinada pelos arts. 
12, §3º, da Resolução CNJ nº 303/2019 e 108-A, parágrafo único, do Provimento 
Consolidado SECOR n° 01/2005 do TRT17.   

Em relação aos precatórios do regime especial, o Ministro Corregedor-Geral destacou 
a boa relação entre o Tribunal Regional e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o que 
confere agilidade e eficiência à gestão de tais precatórios. Impende destacar que uma 
vez que os Tribunais mantém lista de pagamento unificada de precatórios do regime 
especial, situação a ser analisada pormenorizadamente pelo TRT, há que se iniciar 
tratativas com o TJES para fazer valer o direito do Tribunal Regional de auferir o seu 
quinhão dos ganhos de eventual repasse de percentual ajustado entre o TJES e o 
banco onde possui suas contas relativas ao regime especial, nos estritos termos 
previstos nos arts. 8-A, §2º, e 55, §3º, das Resoluções CNJ nº 115/2010 e 303/2019, 
respectivamente. 

No que toca ao Comitê Gestor das Contas Especiais, observa-se que apesar do quadro 
pandêmico, é mister que o cronograma de reuniões do Comitê seja definido e 
retomado conjuntamente com o Tribunal de Justiça, ainda que de modo 
telepresencial, visto que nos anos de 2019 a 2021 (até 28/2) houve apenas uma 
reunião do Comitê em 21/2/2020 e o Tribunal não apresentou calendário de reuniões 
para o presente ano. Destaque-se, ainda, a necessidade de o Tribunal Regional buscar 
meios para ter informações próprias sobre os valores recebidos mensalmente pelo TJ 
com relação aos entes que figuram no regime especial, informação que pode ser 
utilizada inclusive para alimentação do BNDT.  

Quanto às RPVs, todos os números apresentados nesta Ata se referem às federais, pois 
o Tribunal informou que não possui nenhuma informação sobre quantidades e valores 
de RPVs do Estado e dos municípios, não obstante tenha se contradito ao informar um 
controle pela Corregedoria a respeito, inclusive com publicação de dados das RPVs 
estaduais e municipais da administração direta e indireta  no sítio eletrônico, a 
demonstrar que a informação existe, embora não estivesse integrada. Destaca-se, por 
outro lado, a inexistência de RPVs federais aguardando pagamento em 31/12/2020 e 
de RPVs com prazo vencido em 28/2/2021.     
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Por derradeiro, observou-se que os controles internos e as informações prestadas pelo 
TRT17 através do e-Gestão com relação aos dados estatísticos de precatórios e RPVs 
precisam ser aprimorados,  o que possivelmente ocorrerá com a utilização do sistema 
Gprec. É vital que o Tribunal Regional atue para integrar as informações sobre as RPVs 
expedidas pelas Varas do Trabalho, sob controle da Corregedoria.  

Em suma, em relação à gestão dos Precatórios e RPVs, o Ministro Corregedor-Geral 
considera positiva a atuação do TRT17, uma vez que não identificou qualquer 
irregularidade que pudesse causar maiores preocupações, mormente porque o 
Regional está atuando de modo significativo para se adaptar às diretrizes da Resolução 
CNJ n° 303/2019. 

 

 

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS 
9.1. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS 
ACUMULADOS. FÉRIAS VENCIDAS 
No âmbito TRT17, constatou-se que 3 (três) juízes de primeiro grau acumulam saldo de 
férias superior a 60 dias, variando-se os períodos de 180 dias a 89 dias. 

Apesar dos esclarecimentos prestados pelo Tribunal Regional, ressalta o Ministro 
Corregedor-Geral que o acúmulo de férias por prazo superior a 60 (sessenta) dias não 
se coaduna com o disposto no art. 5º da Resolução CSJT n. 253/2019, além de 
acarretar passivos no âmbito da Justiça do Trabalho.

Desse modo, confia em que a Corregedoria Regional redobrará os esforços na busca da 
solução do problema.

9.2. VITALICIAMENTO
O processo de vitaliciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região é 
disposto na Resolução Administrativa n. 137/2013. A partir do início do exercício na 
magistratura, o juiz vitaliciando é avaliado por meio de critérios qualitativos e 
quantitativos dispostos na aludida resolução. 

Após 01 (um) ano e 06 (seis) meses de exercício da magistratura, o Desembargador 
Corregedor e o Diretor da EJUD emitem pareceres, no prazo comum de 60 (sessenta) 
dias, a respeito do vitaliciamento, submetendo-os prontamente à apreciação do 
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Tribunal Pleno. O Tribunal Regional informou que o último processo de vitaliciamento 
foi encerrado em 2014.

Diante do exposto, apurou-se que os normativos e os procedimentos adotados para o 
vitaliciamento estão em consonância com o disposto na Consolidação dos Provimentos 
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho de 19 de dezembro de 2019.

 

 

10.ESCOLA JUDICIAL 
A Escola Judicial do TRT da 17ª Região tem como objetivo geral promover a formação 
inicial e continuada dos magistrados nas áreas de conhecimento vinculadas à 
atividade-fim do Tribunal Regional. Atualmente, a atuação da EJUD17 tem como foco a 
capacitação apenas de magistrados, mas a Direção da Escola Judicial pretende 
encaminhar, à Presidência, solicitação para estudos visando à reestruturação da Escola 
Judicial, incluindo a capacitação de servidores em cursos relacionados à atividade-fim.

Considerando os dados enviados pelo Tribunal Regional, observa-se aumento na média 
de cursos realizados pelos magistrados de 2019 a 2020. Infere-se que esse fato é 
consequência da maior oferta de cursos na modalidade telepresencial e EAD, situação 
que propicia maior participação dos magistrados, conforme observado pela EJUD17. 
Por isso, a Escola Judicial informou que pretende intensificar as ações de capacitação 
telepresenciais e estimular a participação em eventos das demais Escolas Judiciais, a 
fim de oferecer maior diversidade de temas e, ainda, intensificar a oferta de temas 
plurais e de interesse da maioria dos magistrados. Nesse sentido, verifica-se, também, 
a necessidade de aumento da quantidade de cursos oferecidos pela EJUD17 com o
intuito de fomentar o engajamento dos magistrados nas atividades de capacitação, 
bem como ampliar a oferta de cursos com assuntos diversos relacionados à atividade 
profissional. 

No que tange à Meta 11/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e à Resolução n. 
305/2019 do mesmo Conselho,  registra-se, a guisa de encaminhamento a ENAMAT, 
necessidade de maior oferta de cursos nas temáticas: processo judicial eletrônico, 
gestão estratégica, ética nas redes sociais e o uso de ferramentas eletrônicas, bem 
como fomento à participação de magistrados nos cursos relacionados aos temas 
citados. 
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11.POLÍTICAS AFIRMATIVAS 
11.1. 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 que diz respeito à igualdade de oportunidade de gênero, apurou-se que no TRT17 
há uma distribuição igualitária de gênero, tendo em vista que possui quadro 
majoritariamente feminino, com 52,4% de servidoras,  e 59,2% do total dos cargos e 
das funções em comissão têm ocupação feminina.

Dessa forma, constata-se a efetiva valorização da diversidade e promoção da igualdade 
de gênero no Tribunal, tal como preconiza a Resolução n.º 255/2018 do CNJ, 
instituidora da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no 
Poder Judiciário.

 

11.2. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE 
O TRT17 não possui estrutura física adequada quanto à acessibilidade de pessoas com 
deficiência em todas as dependências do Tribunal, conforme estabelece a Resolução 
n.º 230/2016 do CNJ.

Apurou-se que não foi implantada a sinalização sonora, visual e tátil (braille).

Entretanto, o TRT17 informa que há projeto pronto em andamento.

Nesse sentido, espera o Ministro Corregedor que o Tribunal Regional, na medida da 
disponibilidade orçamentária, intensifique as ações de adequação das instalações 
físicas.

11.3. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS) 
O TRT17 informa que não foram promovidos cursos de Língua Brasileira de Sinais – 
Libras. Esclarece que nos anos 2019 e 2020 as ações foram sobrestadas em razão de 
consultas realizadas ao CSJT acerca da Resolução CSJT n.º 218/2018 e que, para 2021, 
a ação já consta da proposta de educação corporativa 2021 (PAe 903-
93.2020.5.17.0500). 
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De acordo com a Resolução CSJT n.º 218/2018, os Tribunais Regionais do Trabalho 
deverão promover a formação, capacitação e qualificação de servidores e terceirizados 
para prestar atendimento a pessoas surdas ou com deficiência auditiva em Linguagem 
Brasileira de Sinais - LIBRAS.

Desse modo, o Ministro Corregedor confia em que o Tribunal adotará as medidas 
necessárias para atender ao preceituado na referida resolução.

 

 

12.QUESTIONÁRIO POR GABINETE 
12.1. 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 TRT17 entre 13 e 14 
servidores, uma vez que a média de processos recebidos por Desembargador, no 
triênio 2018-2020, foi de 1.600 processos. Verifica-se, contudo, que os gabinetes 
possuem entre 10 e 11 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 
deveria contar com 2 cargos em comissão e 10 funções comissionadas, conforme 
estabelece o Anexo II da Resolução CSJT n.º 63/2010. Constata-se, porém, que, 
atualmente, há na estrutura formal de cada gabinete 1 cargo em comissão e entre 9 e 
10 funções comissionadas.

Dessa forma, os Gabinetes de Desembargadores do TRT17 atendem parcialmente ao 
fixado pela Resolução no que concerne às funções comissionadas e apresentam déficit 
de cargos em comissão, estando, portanto, abaixo dos parâmetros fixados pela 
Resolução n.º 63/2010 do CSJT.

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.

12.2. SISTEMAS ELETRÔNICOS 
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O TRT17 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, 
carece de um editor de texto mais eficiente.

O Ministro Corregedor-Geral já se defrontou em outras correições com idêntica 
reclamação, que foi encaminhada para ciência do Coordenador Nacional do PJe na 
Justiça do Trabalho, a fim de que avalie a necessidade de introduzir melhorias nas 
próximas versões do Sistema PJe.

 

12.3. METODOLOGIA E ACERVO 
A metodologia de trabalho nos gabinetes de Desembargadores do TRT17, em linhas 
gerais, mostrou-se muito semelhante no que concerne à triagem, à distribuição 
interna e à observância da antiguidade dos processos e das tramitações prioritárias.

Contudo, verificaram-se algumas diferenças nas sistemáticas de controle de 
produtividade de cada gabinete. A periodicidade desse controle variou de diária a 
mensal e foi apurado ainda que há gabinetes que não estipulam metas individualizadas 
para seus servidores.

O Ministro Corregedor-Geral vê com ressalvas a ausência de um acompanhamento 
efetivo da produtividade de cada gabinete, na medida em que inviabiliza análises de 
dados mais apuradas e que possam auxiliar na tomada de decisões relacionadas à 
gestão de pessoas e à gestão dos processos de trabalho. 

Ademais, em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, página “Justiça em 
Números”, constatou-se a ausência de dados para extração do indicador de 
desempenho, taxa de congestionamento líquida por Desembargador, a qual mede a 
efetividade do magistrado em um período, levando-se em conta o total de casos novos 
que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente. 

Pontua o Ministro Corregedor-Geral que essa situação não atende ao estabelecido 
pelo Provimento CNJ Nº 49/2015, que instituiu o Módulo de Produtividade Mensal do 
Poder Judiciário.  
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III – RECOMENDAÇÕES 

RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL
 

1) Considerando que o critério definido pelo Tribunal Regional, para designação de 
juiz do trabalho substituto para atuar continuamente em Vara do Trabalho, no 
tocante ao quantitativo de processos, não se compatibiliza com a diretriz do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, recomenda-se que reveja a Resolução 
Administrativa n. 18/2015, a fim de adequá-la ao disposto no art. 10, § 1º, da 
Resolução CSJT n. 63/2010 (com a redação dada pela Resolução CSJT n. 160/2015).

2) Considerando que a divulgação dos nomes dos plantonistas é realizada com a 
antecedência de apenas 2 (dois) dias, recomenda-se a revisão da Resolução 
Administrativa n. 30/2014, a fim de adequá-la ao disposto no parágrafo único do 
art. 2º da Resolução CNJ n. 71/2009, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias antes 
do início do plantão para a divulgação dos nomes dos plantonistas.

3) 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 que 
proceda aos ajustes necessários, reduzindo-se gradativamente o quantitativo de 
funções comissionadas até que seja atingido o limite máximo previsto no art. 2º da 
Resolução CSJT nº 63/2010.

4) Considerando que a Resolução Administrativa n.º 102/2018 não regulamentou 
totalmente o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, reitera-se a 
recomendação anterior para que o Tribunal expeça ato normativo próprio 
regulamentando o PRE, de modo integral e específico, tanto na modalidade Plano 
Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, quanto no Regime de Especial de 
Execuções Forçadas - REEF, nos moldes da Consolidação dos Provimentos da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 

5)  Considerando que o atual juiz coordenador do Setor de Pesquisa Patrimonial e 
Execução Concentrada já está no cargo há mais de 2 (dois) anos, recomenda-se que 
seja observado o art. 6º da Resolução 138/2014, para promover o rodízio entre os 
magistrados a fim de se alcançar o maior nível de envolvimento dos juízes na 
pesquisa patrimonial.  

6)  Considerando que o Tribunal Regional não elaborou o Manual de Técnicas de 
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Sistemas de Pesquisa, recomenda-se a sua elaboração e divulgação, tal como 
determina o art. 6º, §§3º e 4º, da Resolução CSJT n.º 138/2014.

7) Considerando que não foram elaborados os relatórios circunstanciados relativos 
aos devedores contumazes, recomenda-se a sua elaboração, nos termos do art. 3º 
e parágrafos, da Resolução CSJT n. 138/2014.

8) Considerando a existência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ)  
0000263-77.2016.5.17.0000, pendente de solução desde 2016 no Tribunal 
Regional,  tendo em vista que aguardava decisão do TST no IRRR 0000190-
53.2015.5.03.0090, cuja decisão foi publicada em 19/10/2018, a não mais justificar 
a suspensão do julgamento do IUJ, recomenda-se a adoção de esforços para 
ultimar o julgamento do IUJ 0000263-77.2016.5.17.0000. 

 

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA 
 

1) Considerando a diretriz recentemente emanada da Presidência do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (Ofício Circular CSTJ.GP.SG.SGPES N. 26/2021), no 
que se refere ao controle da movimentação processual e ao local de lotação dos 
servidores que prestam serviços nos Postos Avançados, recomenda-se a adoção de 
providências para adequar os procedimentos do  Tribunal Regional à referida 
orientação.

2) Considerando a ausência de efetividade quanto ao funcionamento do Comitê 
Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição, recomenda-se que interceda junto ao referido Comitê, para que seja 
definido, com urgência, um calendário de reuniões que contemple, no mínimo, 
encontros periódicos trimestrais, conforme determina o art. 5º-A, § 1º, da 
Resolução CNJ n. 194/2014. 

3) Considerando que o TRT17 ainda 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 imediata criação dessa unidade administrativa. 

4) Considerando que o Tribunal não atendeu integralmente às diretrizes relacionadas 
às políticas de Tecnologia da Informação, recomenda-se que sejam envidados 
esforços no sentido da plena observância dos itens da Resolução CNJ n. 211. 

5) Considerando que o Comitê Gestor do Sistema e-Gestão não tem realizado 
reuniões com a frequência aconselhada, recomenda-se a definição de um novo 
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cronograma de reuniões mensais do Comitê Gestor do Sistema e-Gestão, 
respeitando-se o que determina o §2º do art. 174 da Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

6) Considerando o não cumprimento do Índice de Processos Julgados (IPJ) em 2020, 
recomenda-se a elevação dos esforços no sentido de aumentar o número de 
processos julgados no ano, tendo em vista que a meta de julgar mais processos que 
os distribuídos permanece na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. 

7) Considerando-se a elevação do valor apurado em 2020 em relação ao tempo 
médio de duração do processo na 2ª instância, assim como a permanência do 
tempo médio do processo superior a 200 dias no primeiro grau, e, ainda, 
considerando-se a diminuição do percentual obtido do Índice de Execução, 
recomenda-se envidar esforços para propiciar celeridade na prestação jurisdicional 
no 1º e 2º graus de jurisdição, bem como para incrementar o êxito das execuções 
iniciadas, envolvendo a priorização das atividades indicadas na Recomendação 
CGJT nº 5, de 18 de março de 2020.

8) Considerando que o prazo médio entre a distribuição e a baixa dos recursos vem se 
mostrando bastante elevado desde o ano de 2020, recomenda-se a adoção de 
medidas voltadas à redução do aludido prazo médio.

9) Considerando que a taxa de conciliação líquida do ano de 2019, 2020 e 2021 (até 
fevereiro) está abaixo da média nacional e dos tribunais de pequeno porte, 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 ainda mais a atividade conciliatória no âmbito 
do Tribunal Regional.

10) Considerando a recente publicação da Resolução CSJT nº 288/2021, com vigência a 
partir da sua publicação no DEJT, em 09/04/2021, 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 na referida resolução, 
incluindo a instituição de CEJUSCs conforme as diretrizes previstas no normativo.

11) Considerando que existem 1.647 recursos de revista pendentes de juízo de 
admissibilidade pela Presidência do Tribunal em 2021, representando um aumento 
de 16,4% em relação ao ano de 2020, e que a questão já foi objeto de 
recomendação na correição anterior de 2018, recomenda-se à Presidência do 
Tribunal os devidos esforços voltados à redução do número de Recursos de Revista 
pendentes de juízo de admissibilidade.
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12) Considerando que o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 100 dias da 
chegada do processo no órgão competente até a prolação da decisão da 
admissibilidade dos Recursos de Revista no ano de 2021 (até 28 de fevereiro de 
2021), bem como a ocorrência de um aumento de 56,2% no prazo médio em 
relação ao ano anterior, recomenda-se à Presidência do Tribunal os devidos 
esforços voltados a reduzir o prazo médio em questão. 

13) Considerando a disparidade no número de dias entre o prazo médio contado da 
chegada do processo no setor até a prolação da decisão de admissibilidade do 
Recurso de Revista em relação àquele contado da conclusão até a decisão, a 
apuração de que alguns processos não foram concluídos de forma imediata no 
setor, bem como a existência de recomendação anterior acerca da questão, 
reitera-se a recomendação de se observar a adequada rotina de movimentação 
processual no Sistema PJe, com a informação de imediata conclusão para o exame 
da admissibilidade do Recurso de Revista, de modo a evitar etapas processuais não 
computadas nos resultados do Tribunal.

14) Considerando o elevado percentual de admissibilidade de recursos de revista, 
aliado à baixa taxa de reforma destes pelo TST, recomenda-se à Presidência do 
Tribunal que 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 recursos em efetiva condição de conhecimento pela Corte 
Superior.

15) Considerando que o Setor de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas 
(SEGEPAC) do Tribunal Regional atualmente é composto apenas por uma servidora 
efetiva, o que não atende o previsto no artigo 6º, § 4º, da Resolução CNJ nº 
235/2016 e no Ato TRT 17.ª PRESI N.º 65/2018, recomenda-se à Presidência do 
Tribunal que envide esforços no sentido de cumprir o comando dos referidos 
normativos.

16) Considerando que os normativos internos do Tribunal não estão adaptados às 
diretrizes da Resolução CNJ n° 303/2019 e que o Tribunal relatou a elaboração de 
minuta de um novo Provimento Geral Consolidado, que se encontra em fase final, 
recomenda-se a adequação das normas internas à citada resolução, inclusive com a 
discussão e aprovação do novo normativo. 

17) Considerando que o Tribunal informou que os precatórios apresentados até 1° de 
julho não são atualizados antes da requisição ao ente público devedor, recomenda-
se que todos os ofícios precatórios apresentados ao Regional até 1° de julho sejam 
devidamente atualizados antes da comunicação ao ente devedor ou ao Tribunal de 
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Justiça, em 20 de julho, nos termos do art. 15, §1°, I e III, da Resolução CNJ n° 
303/2019.

18) Considerando que o Tribunal não inscreve os entes públicos inadimplentes do 
regime comum no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, recomenda-se que o 
faça quando das hipóteses estabelecidas pela Resolução Administrativa TST n° 
1470, de 24 de agosto de 2011.

19) Considerando que a partir dos links de consulta do site do Tribunal são 
identificáveis os beneficiários de precatórios 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, lista de pagamentos realizados e as 
próprias atas do comitê gestor das contas especiais não constam do portal, 
recomenda-se a adoção das medidas necessárias para que: a) não conste do sítio 
eletrônico do Tribunal qualquer informação que permita a identificação dos 
beneficiários 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 antes referidas, e outras que venham a conferir plena 
transparência ao trato dos precatórios e RPVs, nos termos do art. 82 da Resolução 
CNJ n° 303/2019. 

20) Considerando que o TRT17 registrou que não adota lista em separado para 
pagamento de precatórios do regime especial, e que os ganhos auferidos nos 
termos dos arts. 8-A, §2º e 55, §3°, das Resoluções CNJ n°s 115/2010 e 303/2019, 
respectivamente, não estão sendo rateados conforme a proporcionalidade do 
montante do débito presente em cada tribunal, recomenda-se a adoção das 
medidas necessárias para que o Tribunal promova ajuste com o TJES para 
percepção dos valores que lhe são devidos conforme previsão específica 
destacada, inclusive de forma retroativa.

21) Considerando que no período entre 2019 e 2021 (até 28/2) foi realizada apenas 
uma reunião do Comitê Gestor das Contas Especiais e que o Tribunal não 
apresentou calendário de reuniões para o presente ano, bem como que o TRT não 
possui meios próprios de obter informações acerca dos repasses dos entes públicos 
submetidos ao regime especial, dependendo das informações prestadas via e-mail 
pelo TJES, 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 mecanismo que lhe permita ter meios próprios 
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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 automático.

22) Considerando as inconsistências dos dados extraídos a partir do sistema e-Gestão 
em relação aos precatórios e às RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados 
pelo TRT17 a partir de seus sistemas de controle interno, recomenda-se a adoção 
das medidas necessárias para que haja efetivo controle e alinhamento estatístico 
entre os sistemas, especialmente o sistema GPrec, recém adotado, e o e-Gestão, 
dentre elas a submissão de forma periódica dos usuários a cursos específicos 
quanto à correta alimentação de lançamento de dados nos sistemas para o 
adequado controle da movimentação dos precatórios e RPVs em sua completude.

23) 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. 

24) Considerando a ausência de dados relativos à taxa de congestionamento líquida 
por desembargador na página do CNJ, recomenda-se o efetivo envio de dados, 
bem como o cumprimento dos prazos, estabelecidos no Provimento CNJ Nº 
49/2015, para que os indicadores possam ser acompanhados e monitorados no 
âmbito do Poder Judiciário. 

 

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL
 

1) Considerando que o assistente do juiz “volante” não se vincula a nenhuma Vara do 
Trabalho, podendo ficar sem atividades nos afastamentos do magistrado do qual é 
auxiliar, recomenda-se a revisão do Ato PRESI n. 156/2015 para que se estabeleça 
que, no caso de afastamento do juiz substituto “volante” por qualquer motivo, o 
seu assistente ficará à disposição da Corregedoria Regional. 

2) Considerando que o prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento 
definitivo do processo pelo Tribunal Regional se mostrou elevado, ocupando o 
Tribunal Regional a posição de segundo maior prazo médio do País no ano de 2020, 
recomenda-se intensificar esforços voltados à redução do aludido prazo médio.

3) Considerando a existência de juízes de primeiro grau com saldo de férias vencidas 
superior a 60 dias, prática que não se coaduna com o disposto na Resolução CSJT 
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nº 253/2019, recomenda-se que sejam redobrados os esforços no sentido da 
redução do acúmulo de férias dos magistrados de primeiro grau. 

4) Considerando os elevados prazos médios dos indicadores do ajuizamento da ação 
até a prolação da sentença, do ajuizamento da ação até a realização da 1ª 
audiência, e da realização da 1ª audiência ao encerramento da instrução com 
reflexos diretos no crescimento da quantidade de processos pendentes para o ano 
seguinte e na elevada taxa de congestionamento recomenda-se que sejam 
concentrados esforços para agilizar a prestação jurisdicional, reduzindo prazos e 
estoques.

5) Considerando que o número de sentenças aguardando liquidação está acima da 
média para os Tribunais de idêntico porte, recomenda-se que os juízes de primeiro 
grau sejam estimulados a proferir sentenças líquidas, de modo que haja o 
incremento na fase de liquidação.

6) Considerando que o resíduo na fase de execução manteve-se acima da média dos 
Tribunais de idêntico porte, recomenda-se que sejam intensificados os esforços 
junto às Varas do Trabalho com o objetivo de diminuir o resíduo processual na fase 
de execução. 

 

Determino que o Tribunal Regional do Trabalho informe nos autos do processo PJeCor 
TST – CorOrd 0000059-69.2020.2.00.0500, as medidas adotadas em relação ao 
cumprimento das Recomendações constantes na presente Correição Ordinária.

IV - REGISTROS
 

Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo. Ministro 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Presidente e Corregedor Regional do 
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Desembargador Marcello Maciel 
Mancilha, a Vice-Presidente, Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, bem 
como os Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes, Wanda Lúcia Costa 
Leite França Decuzzi (Diretora da Escola Judicial), Gerson Fernando da Sylveira Novais, 
Claudia Cardoso de Souza, Ana Paula Tauceda Branco, Mário Ribeiro Cantarino Neto, 
Sônia das Dores Dionísio Mendes, Alzenir Bollesi de Plá Loeffler; os Juízes Convocados 
Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain e Valdir Donizetti Caixeta; os servidores Tais 
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Baldo da Silva Aprea (Secretária-Geral da Presidência - SEGEP), Carlos Tadeu Goulart 
(Diretor-Geral - DIGER), Augusto Célio Rodrigues de Souza (Secretário de 
Administração - SEADM), Marcelo Caliman Pimentel (Secretário da Corregedoria 
Regional - SECOR), Johnathan Marques Silveira Carioca (Secretário da Secretaria de 
Tecnologia da Informação e Comunicações - SETIC), Cleide Mara Reisen (Secretária de 
Gestão de Pessoas - SGP), Marcello Canal (Chefe da Divisão do Tribunal Pleno), Elielda 
de Jesus Loureiro (Chefe da Divisão Judiciária), Daniel Pereira Carneiro (Chefe da 
Coordenadoria de Recurso de Revista), Carla Aparecida Gomes dos Santos (Assessora 
Jurídica da Presidência), Sabrina Armini de Almeida (Chefe da Divisão da 1ª Turma), 
Renata Leitão Epichin Amin (Chefe da Divisão da 2ª Turma), Roziane Vicentino de 
Oliveira (Chefe da Divisão da 3ª Turma), Romulo Cleiton Cruz (Secretário da Secretaria 
Extraordinária de Fiscalização à Obra da Futura Sede), Cristina Fagundes de Almeida e 
Marcos Veiga Igreja (Assessoria de Imprensa); as equipes do Centro Judiciário de 
Métodos Consensuais de Solução de Disputa (Cejusc) – JT, o Juiz Coordenador do 
CEJUSC, Fabrício Boschetti Zocolotti, a Juíza Supervisora, Lucy De Fátima Cruz Lago, o 
Chefe do CEJUSC, Enzo Magliano Queiroz, os Conciliadores Dante Cordeiro dos Santos 
Ricco e Denise Lima Faria Francischeto; a equipe da AMATRA 17, o Presidente, 
Desembargador Hélio Mário De Arruda, o Vice-Presidente, Juiz Marcelo Tolomei 
Teixeira, a Secretária Geral, Juíza Alda Pereira Dos Santos Botelho, o Diretor de 
Prerrogativas, Juiz Xerxes Gusmão, o Diretor Financeiro, Juiz Valdir Donizetti Caixeta, a 
Diretora Social, Juíza Lucy de Fátima Cruz Lago, a Diretora Cultural, Juíza Rosaly Stange 
Azevedo, o Diretor de Aposentados, Desembargador Lino Faria Petelinkar, os 
Conselheiros Fiscais Juiz Luís Eduardo Soares Fontenelle, Desembargador José Carlos 
Rizk e Juíza Ana Maria Mendes do Nascimento e a Suplente do Conselho Fiscal Juíza 
Anna Beatriz Matias Diniz De Castilhos Costa; a equipe da OAB/ES, José Carlos Rizk 
Filho (Presidente), Anabela Galvão (Vice-Presidente), Alberto Nemer Neto 
(Coordenador Geral de Comissões), Rodolfo Amadeo (Presidente da Comissão de 
Direito do Trabalho), Juliana Andrade (Secretária da Comissão de Direito do Trabalho), 
Ben-Hur Brenner Farina (Presidente da Comissão de Prerrogativas); a equipe da 
Associação Espírito-Santense dos Advogados Trabalhistas (AESAT), Edmario Araújo da 
Cunha (Presidente), Edilamara Rangel Gomes, Maria Madalena Selvatici Baltazar, 
Maria Helena Reinoso Rezende, Eliomar Silva de Freitas, Alvaro José Gimenes Faria, 
Gustavo Angeli Storch. 

 

 

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO 
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O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores 
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, Marcello Maciel 
Mancilha, Presidente e Corregedor Regional, Daniele Corrêa Santa Catarina, Vice-
Presidente, Cláudio Armando Couce de Menezes, Wanda Lúcia Costa Leite França 
Decuzzi, Gerson Fernando da Sylveira Novais, Claudia Cardoso de Souza, Ana Paula 
Tauceda Branco, Mário Ribeiro Cantarino Neto, Sônia das Dores Dionísio Mendes, 
Alzenir Bollesi de Plá Loeffler; aos Juízes do Trabalho da 17ª Região; e aos servidores 
pela atenção e cortesia com que distinguiram toda a equipe da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho. 

A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A Ata vai assinada pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA, Corregedor-Geral da 
Justiça do Trabalho, pelo Excelentíssimo Desembargador MARCELLO MACIEL 
MANCILHA, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, e por mim, 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral 
da Justiça do Trabalho. 

 

 

 

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

Desembargador MARCELLO MACIEL MANCILHA 

Presidente do TRT da 17ª Região

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor de Secretaria 

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 
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