Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24^ REGIÃO
NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MAIO DE 2021

Pjecor TST - 0000004-21.2020.2.00.0500

No período de 24 a 28 de maio de 2021, o Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio
Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, realizou, no Tribunal
Regional do Trabalho da 24§ Região, sediado na cidade de Campo Grande, no estado
de Mato Grosso do Sul, a Correição Ordinária, na modalidade telepresencial, objeto do
edital disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 24 de março 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 Damascene de Moura, Joaquim Otávio Pereira da Silva Júnior,
Rosângela Bona Barros, Thiago de Lana Mariotti 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 Amaury Rodrigues Pinto Junior, Presidente
do Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região; a Excelentíssima Senhora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça; o Excelentíssimo
Senhor Alberto Bastos Balazeiro, Procurador-Geral do Trabalho; a Excelentíssima
Senhora Cândice Gabriela Arosio, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional do
Trabalho da 24? Região; o Excelentíssimo Senhor Cláudio André Raposo Machado
Costa, Procurador-Chefe da União em Mato Grosso do Sul; o Excelentíssimo Senhor
Mansour Elias Karmouche, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional
de Mato Grosso do Sul; o Excelentíssimo Senhor Thiago Alves da Silva, Presidente da
Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso do Sul; e a Excelentíssimo
Senhora Priscila Rocha Margarido Mirault, Presidente da Associação dos Magistrados
da Justiça do Trabalho da 24^ Região - AMATRAXXIV.
Com fundamento nas observações registradas durante a semana correicional, nas
informações prestadas pelo Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à
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Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e nos dados colhidos pela
Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho e extraídos
dos sistemas e-Gestão, Sigest (Sistema de Gestão Estratégica) e SAD (Sistema de Apoio
à Decisão), o Ministro Corregedor-Geral registra o seguinte:

I-ANÁLISE GLOBAL

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
1.1.

ESTRUTURA JUDICIAL
1.1.1. ÓRGÃOS DO TRIBUNAL E COMPOSIÇÃO (fonte: RI/TRT24)

O TRT24 é composto pelos seguintes órgãos: Tribunal Pleno, 2 (duas) Turmas,
Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria Regional, Desembargadores do Trabalho,
Comitês Permanentes de Desembargadores (Comitê de Regimento Interno, Comitê de
Vitaliciamento e Comitê de Uniformização de Jurisprudência).
Integram o Pleno a totalidade dos desembargadores que compõem o Tribunal (8
desembargadores), enquanto que as Turmas são compostas por 3 (três)
desembargadores, cada.

O Presidente do Tribunal acumula as funções de Corregedor Regional e é substituído
pelo Vice-Presidente, nos casos de vacância, férias, licenças, viagens de serviços e
ausências.

Nos casos de ausência, impedimento ou suspeição de membros de Turma, o Vice
Presidente do Tribunal será designado para compor o quórum.
Os integrantes dos cargos de direção do Tribunal não recebem distribuição de
processos de competência das Turmas, exceto o Vice-Presidente, nas hipóteses de
ausência, impedimento, suspeição ou afastamentos dos membros das Turmas.
Atualmente, o TRT24 é composto pelos seguintes membros: Desembargador Amaury
Rodrigues Pinto Junior - Presidente e Corregedor Regional; Desembargador André Luís
Moraes de Oliveira - Vice-Presidente; Desembargador Nicanor de Araújo Lima Ouvidor; Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja - Diretor da Escola Judicial;
Desembargador João de Deus Gomes de Souza; Desembargador Mareio Vasques
Thibau de Almeida; Desembargador Francisco das Chagas Lima Filho; e Desembargador
João Marcelo Balsanelli.
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1.1.2. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
SUBSTITUIR NO TRIBUNAL. RESOLUÇÕES CNJ N9 17/2006 E CNJ N9
72/2009 (fonte: TRT24)
No âmbito do TRT24, a convocação de juízes titulares de Varas do Trabalho para
substituição de membros do Tribunal é disciplinada pelo respectivo Regimento
Interno.
De acordo com o art. 55, caput e § l9, do RI/TRT24, a substituição temporária ocorre
nas hipóteses de vacância ou de afastamento de desembargador por período superior
a 30 (trinta) dias. Em caso de urgência, devidamente justificada, a convocação poderá
ser feita pelo Presidente do Tribunal, ad referendum do Pleno.

Nas convocações, o Tribunal deverá observar os seguintes critérios: (i) ausência de
processo administrativo disciplinar em curso; (ii) ausência de punição em processo
administrativo disciplinar nos 12 meses imediatamente anteriores ao da convocação;
(iii) ausência de processos aptos a julgamento cujo prazo para prolação de sentença,
previsto no art. 226, III, do CPC, tenha sido extrapolado; (iv) cumprimento da cargahorária mínima de horas-aula estipulada pela Escola Judicial do TRT da 24® Região, nos
2 últimos semestres anteriores à convocação; (v) menor custo para o Tribunal no
pagamento de despesas com diárias, ajuda de custo e auxílio moradia, quando for o
caso; e (vi) não acumulação de outra função jurisdicional ou de administração do Foro.
Nas substituições decorrentes de vacância de cargo, não poderão ser convocados os
juízes titulares de Vara do Trabalho componentes da quinta parte mais antiga
(RI/TRT24, art. § l9).
A convocação de juiz de primeiro grau para substituição no Tribunal é precedida da
instauração de processo administrativo, a ser relatado pelo Vice-Presidente. O
Corregedor Regional participa da instrução processual, mediante a apresentação de
informações.
De acordo com o Tribunal Regional, no biênio 2019/2020 ocorreu apenas uma
convocação para substituição no Tribunal, a do Juiz Leonardo Ely, em virtude da
aposentadoria do desembargador Ricardo Geraldo Monteiro Zandona.

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, o Tribunal Regional, no particular, cumpre
as Resoluções CNJ n. 17/2006 e CNJ n. 72/2009.

1.1.3. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
AUXÍLIO AO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO CNJ N9 72/2009 (fonte: RI/TRT24)

O art. 60 do RI/TRT24 prevê a possibilidade de convocação de juízes titulares de Vara
do Trabalho para auxílio ao Tribunal ou a seus integrantes, em caráter excepcional e
quando o justificado acúmulo de serviço o exigir, por deliberação do Tribunal Pleno.
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De acordo com a Resolução Administrativa n. 6/2021, os Juízes Luiz Divino Ferreira e
Beatriz Maki Shinzato Capucho foram convocados para atuar no Tribunal, no período
de 15/2/2021 a 30/6/2021, em auxílio aos desembargadores João Marcelo Balsanelli e
Francisco das Chagas Lima Filho, em decorrência de processos com prazos vencidos.

Registra o Ministro Corregedor-Geral que o RI/TRT24, no particular, revela-se em
consonância com o disposto no art. 59, § l9, da Resolução CNJ n. 72/2009, que admite
a convocação de juízes de primeiro grau para auxílio a tribunais ou desembargadores,
em caráter excepcional e quando o justificado acúmulo de serviço o exigir.

1.1.4. QUANTITATIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO E
SEGUNDO GRAUS (fonte: TRT24)

Em 31/03/2021, o TRT24 dispunha dos seguintes quantitativos de cargos da
magistratura de primeiro e segundo graus:

Cargos de Magistrado

Existentes

Providos

Vagos

29 Grau

8

8

0

Titulares

26

25

1

Substitutos

30

26

4

l9 Grau

26 Varas do Trabalho instaladas.

Apurou-se, igualmente, que tramita no Congresso Nacional o PL 2746/2015, que prevê
a criação de um cargo de desembargador do trabalho; 10 cargos efetivos (7 de Analista
Judiciário e 3 de Técnico Judiciário); e 1 cargo em comissão CJ-3. No momento, o
aludido projeto de lei encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados aguardando a designação de relator.

1.1.5. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS
PARA AS VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT N. 63/2010 (fonte:
TRT24)

O Tribunal Regional informou que não dispõe de norma interna disciplinando a
designação de juízes do trabalho substitutos para as Varas do Trabalho. Apesar da
ausência de normativo interno sobre a matéria, esclareceu que as escolhas dos
magistrados para atuarem nas Varas do Trabalho são norteadas pelo interesse público,
a antiguidade e a economicidade.
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Salientou, entretanto, a existência de proposta de emenda regimental em andamento
contemplando a antiguidade do magistrado e a frequência a cursos da Escola Judicial
como critérios para a designação de juízes do trabalho substitutos para as Varas do
Trabalho.
Pontuou, ademais, que as Varas do Trabalho de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados
e Rio Brilhante contam com o auxílio de um juiz do trabalho substituto fixo.

1.1.6. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO
RESOLUÇÃO CSJT N. 155/2015 (fonte: TRT24)

DE JURISDIÇÃO.

Apurou-se que, no âmbito do TRT24, a concessão da Gratificação por Exercício
Cumulativo de Jurisdição - GECJ rege-se pelas Resoluções Administrativas n9s
108/2020 e 153/2020, que preveem o pagamento da GECJ nos casos de acumulação
de juízos e de acervos processuais, exatamente como prescreve a Resolução CSJT n.
155/2015, com a redação conferida pela Resolução CSJT n. 278/2020.
De acordo com o Tribunal Regional, no segundo grau de jurisdição, especificamente
em relação aos desembargadores que não ocupam cargos de direção, a GECJ só é paga
na hipótese do recebimento pelo respectivo gabinete de mais de 1.500 processos
novos no ano anterior, não sendo devida tal parcela no caso de acumulação do
exercício da jurisdição em Turma com o exercício no Tribunal Pleno.

1.1.7. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS. MUNICÍPIOS
ABRANGIDOS PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT24)
No âmbito da jurisdição do TRT24, existem 26 Varas do Trabalho instaladas, sendo 7
(sete) na capital e 19 (dezenove) no interior do Estado do Mato Grosso do Sul, a seguir
listadas: l5 VT a 7^ VT de Campo Grande; VT de Amambai; VT de Aquidauana; VT de
Bataguassu; VT de Chapadão do Sul; VT de Corumbá; VT de Coxim; 1^ VT e 2^ VT de
Dourados; VT de Fátima do Sul; VT de Jardim; VT de Mundo Novo; VT de Naviraí; VT de
Nova Andradina; VT de Paranaíba; VT de Ponta Porã; VT de Rio Brilhante; VT de São
Gabriel do Oeste; e 1^ V e 2^ VT de Três Lagoas.

Não há Varas do Trabalho pendentes de instalação.
Apurou-se, igualmente, que todos os 79 (setenta e nove) municípios que integram o
Estado de Mato Grosso do Sul estão abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho.

1.1.8. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E
POR DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fontes: TRT24 e CESTP/TST)
A população atual do Estado de Mato Grosso do Sul gira em torno de 2.809.394
habitantes. Portanto, em média, há um juiz do trabalho para cada grupo de 55.086
habitantes e um desembargador para cada grupo de 351.174 habitantes.
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1.1.9. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO
CSJT n2 63/2010 (fonte: TRT24)
As atividades itinerantes das Varas do Trabalho no âmbito do Estado de Mato Grosso
do Sul encontram-se regulamentadas pelo Provimento Geral Consolidado da
Corregedoria Regional do TRT24.
Apurou-se que, em 2019, as Varas do Trabalho realizaram atividades itinerantes nos
municípios de Anaurilândia (VT de Bataguassu), Costa Rica (VT de Cassilândia - Atual
VT de Chapadão do Sul), Caaparó (VT de Fátima do Sul), Ivinhema (VT de Nova
Andradina) e Aparecida do Taboado (VT de Paranaíba). Em 2020 e 2021 (até 31/3),
houve atividades itinerantes nos municípios de Costa Rica (VT de Cassilândia - Atual VT
de Chapadão do Sul), Ivinhema (VT de Nova Andradina) e Aparecida do Taboado (VT de
Paranaíba).
Conforme informações prestadas pelo TRT24, no período de 2019 a 2021 (até 31/3), as
Varas do Trabalho de Bataguassu, Cassilândia (atual VT de Chapadão do Sul), Fátima do
Sul, Andradina e Paranaíba contabilizaram, nas atividades itinerantes, 158
deslocamentos, 2.286 audiências e 465 conciliações, arrecadando-se com os acordos a
importância de R$ 6.108.397,65, conforme o seguinte detalhamento:

Ano

Varas do
Trabalho

Valores
obtidos

Total

Total

Total

de

de

Deslocamen
tos

Audiênci
as

de
Conciliaçõ
es

Conciliaçõ
es(R$)

VT de
Bataguas
su

4

29

0

0

VT de
Cassilând
ia (atual
Chapadã
o do Sul)

18

318

100

1.916.323,
41
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2019

2020/20
21

(até
31/3)

Total

VT de
Fátima
do Sul

20

575

0

0

VT de
Nova
Andradin
a

50

470

210

2.572.838,
71

VT de
Paranaíb
a

48

429

72

884.900,0
0

VT de
Cassilând
ia (atual
Chapada
o do Sul)

4

37

15

200.950,0
0

VT de
Nova
Andradin
a

6

41

14

VT de
Paranaíb
a

8

387

54

442.830,0
0

158

2.286

465

6.108.397,
65

90.555,53

1.1.10. POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT24)
Apurou-se que, no âmbito do TRT24, existem 2 (dois) Postos Avançados: Posto
Avançado de Maracaju, vinculado à VT de Brilhante (Portaria TRT/GP/SCJ n. 6/2014), e
Posto Avançado de Cassilândia, vinculado à VT de Chapadão do Sul (RA n. 68/2020).
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O Posto Avançado de Cassilândia funciona em edifício próprio, equipado, contando
com 2 (dois) servidores e 1 (um) estagiário. Já o Posto Avançado de Maracaju funciona
em prédio alugado e conta com 1 (um) servidor cedido pelo Município de
Maracaju/MS.
De acordo com o Tribunal Regional, ambos os Postos Avançados encontram-se
temporariamente desativados, em virtude da restrição da prática de atos processuais
provocada pela pandemia (Portaria TRT-GP n9 11/2020, referendada pela RA 45/2020).

1.1.11. INSTALAÇÕES
FÍSICAS
DAS
ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT24)

UNIDADES

JUDICIÁRIAS

E

O Tribunal Regional dispõe, atualmente, de 17 (dezessete) imóveis próprios, 5 (cinco)
cedidos por terceiros e 1 (um) alugado, totalizando 23 (vinte e três) imóveis
distribuídos entre 21 (vinte e um) municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.
Na capital, localizam-se o Edifício Sede do Tribunal Regional, o Arquivo Geral e o Foro
Trabalhista Senador Ramez Tebet (l9 a 79 Varas do Trabalho de Campo Grande),
enquanto que nos Municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Chapadão do Sul,
Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Jardim, Mundo Novo, Naviraí, Nova
Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas
encontram-se instaladas os respectivos Fóruns Trabalhistas ou Varas do Trabalho.

Já nos municípios de Cassilândia e Maracaju encontram-se instalados dois Postos
Avançados.
Órgãos/Unidades
Administrativas

Situação do Imóvel

Localização

Edifício-sede do TRT24

Próprio

Rua
Delegado
Carlos
Roberto Bastos de Oliveira,
208
Campo Grande

Arquivo Geral

Alugado

Rua
Rui
1525/1555
Campo Grande
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Foro Trabalhista Senador Próprio
Ramez Tebet

Rua Jornalista
Lima, 418

Belizário

Campo Grande

Fórum Trabalhista Dr. Próprio
Lauro Machado de Souza

Rua Visconde de Taunay,
250

(15 e 25 VTs de Dourados)

Dourados

Fórum Trabalhista Stênio Próprio
Congro

Avenida Clodoaldo Garcia,
350

(15 e 25 VTs de Três
Lagoas)

Três Lagoas

VT de Amambai

Rua
929

Próprio

Benjamin Constant,

Amambai

VT de Aquidauana

Rua Luiz da Costa Gomes,
473

Próprio

Aquidauana

VT de Bataguassu

Avenida Campo Grande,
105

Próprio

Bataguassu
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Posto
Avançado
Cassilândia

Rua Juvenal Rezende e
Silva, 299

de Cedido

Cassilândia

VT de Chapadão do Sul

Avenida Quatro, 541, Sala
5, Galeria Dona Zilda,
Centro

Cedido

Chapadão do Sul

VT de Corumbá

Alameda Joaquim Alcides
Pereira, 16

Próprio

Corumbá

VT de Costa Rica

Rua
Ambrosina
Coelho, 110

Cedido

Paes

Costa Rica

VT de Coxim

Rua João Pessoa, 247

Próprio

Coxim

VT de Fátima do Sul

Rua Marechal
1295

Cedido

Rondon,

Fátima do Sul

VT de Jardim

Avenida Duque de Caxias,
s/n, Fração A-2 Quadra 01

Próprio

Jardim
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Posto
Avançado
Maracaju

Rua Francisco Marcondes,
301 - Centro

de Cedido

Maracaju

VT de Mundo Novo

Av. Castelo Branco, 219

Próprio

Mundo Novo

VT de Naviraí

Avenida Caarapó, 788

Próprio

Naviraí

VT de Nova Andradina

Rua José Gomes da Rocha,
1249

Próprio

Nova Andradina

VT de Paranaíba

Rua José Robalinho da
Silva, 130

Próprio

Paranaíba

VT de Ponta Porã

Próprio

Travessa dos Poderes, 183
Ponta Porã

VT de Rio Brilhante

Próprio

Rua Etelvina Vasconcelos,
198
Rio Brilhante
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VT de São Gabriel do Próprio
Oeste

Avenida Castelo Branco,
473
São Gabriel do Oeste

1.1.12. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ N? 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT
Ne 225/2018 (fonte: TRT24)

No âmbito do TRT24, o plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição
encontra-se regulamentado pelo Provimento Geral Consolidado (arts. 227-A/227-T).
De acordo com o normativo interno do Tribunal, o plantão judiciário destina-se,
exclusivamente, à apreciação das medidas urgentes previstas na Resolução CNJ n71/2009, não sendo passível de exame durante o plantão a reiteração de pleitos já
apreciados nem os pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores
ou de liberação de bens apreendidos.

Os plantões judiciários são cumpridos em escalas semanais e em regime de sobreaviso.
Ocorrem aos sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e recesso forense
(20/12 a 6/1), bem como após o encerramento do horário de atendimento ao público,
até o início do expediente do primeiro dia útil subsequente, de forma ininterrupta.
No primeiro grau de jurisdição, participam do plantão judiciário, em escala de
revezamento, todos os juízes do trabalho, titulares e substitutos, que estiverem no
exercício de função judicante. Nesse caso, a escala de plantão é elaborada pela
Secretaria Geral da Presidência, sob a coordenação do Juiz Auxiliar da Presidência, em
lista anual e, se possível, com observância da antiguidade.
No segundo grau de jurisdição, atuam no plantão judiciário o Presidente e o Vice
Presidente do Tribunal, alternadamente. No caso de afastamentos legais de ambos,
participarão do plantão os demais desembargadores, por ordem de antiguidade, do
mais antigo para o mais moderno.

Os magistrados plantonistas não se vinculam aos processos em que atuaram durante
os plantões realizados nos dias sem expediente.
Os magistrados e servidores terão direito ao gozo de 1 (um) dia de folga para cada 7
(sete) dias consecutivos de trabalho em escala de plantão judiciário no regime de
sobreaviso, sem prejuízo da folga prevista para os dias de efetivo atendimento
(PGC/TRT24, art. 227-U), vedando-se a substituição da folga compensatória por
retribuição pecuniária, exceto no tocante aos plantões realizados pelos servidores
durante o recesso forense.
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1.1.13. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT24)

Por meio do Provimento n. 006/2019, a Presidência do Tribunal não só dispôs sobre o
tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados definitivamente no TRT da
243 Região como também instituiu a Comissão do Projeto Garimpo.
Atualmente, a Comissão do Projeto Garimpo conta com a seguinte composição: Juiz do
Trabalho Substituto Mário Luiz Bezerra Salgueiro (Coordenador), Cláudia Giseli Vilela
Marques, Maria Leonor Rocha, Geslaine Perez Maquerte, Gilberto Tuller Espósito,
Ângela Saara Martins, Rosemeire Pinheiro de Araújo, Amado Luiz da Silva Júnior e
Alessander Monteiro Silva (Portaria GP/SECOR N. 001/2019).

Nos termos do Provimento n. 6/2019, incumbe à Comissão do Projeto Garimpo: (i)
manter relação institucional com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a fim
de identificar existência de contas judiciais que não constam da interligação bancária;
(ii) elaborar listagens que indiquem contas judiciais relativas a processos findos com
saldos; (iii) examinar processos e expedir relatórios sobre o destinatário do crédito; (iv)
encaminhar os processos ao (à) Corregedor (a), com o relatório expedido e sugestão
de saneamento, conforme esta norma; (v) indicar para a Corregedoria, quando
detectado, acerca de problemas nas rotinas de liberação dos depósitos, evitando que
mais processos sejam arquivados com saldo; (vi) sugerir melhorias nos procedimentos
e sistemas a fim de aperfeiçoar o controle de liberação dos depósitos, evitando que
mais processos seja arquivados com saldo; e (vii) analisar a destinação dos créditos
com valores inferiores a R$ 100,00 (cem reais).

1.2.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1.2.1. ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT24)

O organograma do Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região consta do respectivo
sítio eletrônico na internet, no link:
http://www.trt24.jus.br/web/transparência/organograma

1.2.2. SERVIDORES EM EFETIVIDADE NO TRIBUNAL (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que apresentava a seguinte situação em 31/3/2021:

Cargos Efetivos

Existentes

Vagos

Analista Judiciário

203

23

13

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

14

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Técnico Judiciário

353

48

Auxiliar Judiciário

2

0

TOTAL

558

63

Quantitativo

Descrição

Cargos efetivos

558

Cargos efetivos vagos

63

Servidores efetivos cedidos ou removidos para
outros órgãos

25

Servidores cedidos de outros órgãos

67

Servidores removidos de outros órgãos

23

Servidores em lotação provisória

3

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em
comissão

6

Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias
federais

66

Total de servidores em efetividade (força de
trabalho)

568
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Apurou-se que não há concurso público em andamento para o provimento de cargo
efetivo do Tribunal.

Constatou-se, igualmente, que tramita no Congresso Nacional o PL 2746/2015, que
prevê a criação de um cargo de desembargador do trabalho, 10 cargos efetivos (7 de
Analista Judiciário e 3 de Técnico Judiciário) e 1 cargo em comissão CJ-3. No momento,
o aludido projeto de lei encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
dos Deputados aguardando a designação de relator.
1.2.3. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS
FEDERAIS. RESOLUÇÃO CSJT N. 63/2010 (fonte: TRT24)
Constatou-se que o Tribunal Regional, em 31/3/2021, contava com 66 (sessenta e seis)
servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais. O referido quantitativo
corresponde a 11,6% da força de trabalho do Tribunal, composta por 568 (quinhentos
e sessenta e oito) servidores.

1.2.4. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO (APOIO
ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.9 63/2010 (fontes: TRT24)

O Tribunal Regional informou que apresentava a seguinte situação em 31/03/2021:

Quantidade

Descrição

Percentual

Servidores lotados na área fim - apoio
judiciário (l9 e 29 graus)

411

72,4%

Servidores lotados na área meio - apoio
administrativo (l9 e 29 graus)

157

27,6%

Servidores em efetividade no Tribunal (l9 e
29 graus)

568

100,0%

1.2.5. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO
GRAUS. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CSJT N9 63/2010 (fonte: TRT24)
De acordo com os dados extraídos do Sistema e-Gestão, o Tribunal Regional
apresentava a seguinte situação, em 31/12/2020:
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Lotação - Primeiro e Segundo Graus

12 Grau

314 servidores

(VTs + Fóruns + Postos Avançados)

22 Grau

254 servidores

Total de servidores em efetividade

568 servidores

1.2.6. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO
GRAUS DE JURISDIÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ N& 219/2016
(fonte: TRT24)
No tocante à adequação da distribuição de servidores entre o primeiro e segundo
graus à Resolução CNJ n. 219/2016, o Tribunal Regional informou a homologação, pelo
Conselho Nacional de Justiça, do acordo firmado nos autos do Processo CNJ-PP-621963.2017.2.00.000.

1.2.7. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS.
RESOLUÇÃO CSJT N2 63/2010 (fonte: TRT24)
A CESTP/TST, em relatório preparatório à presente correição ordinária, informou que o
TRT24 dispõe de 51 (cinquenta e um) cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária,
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador.
De acordo com o Tribunal Regional, no entanto, estão em atividade 44 (quarenta e
quatro) Oficiais de Justiça Avaliadores, conforme o seguinte quadro:

Quantitativo de servidores

Unidade Judicial
Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial

1

Gabinete de Pesquisa Patrimonial

1
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Setor de Coordenação de Cartas Precatórias e
Mandados Judiciais de Dourados

3

Setor de Coordenação de Cartas Precatórias e
Mandados Judiciais de Três Lagoas

4

Setor de Mandados Judiciais

18

Vara do Trabalho de Amambai

1

Vara do Trabalho de Aquidauna

1

Vara do Trabalho de Bataguassu

1

Vara do Trabalho de Chapadão do Sul

2

Vara do Trabalho de Corumbá

1

Vara do Trabalho de Coxim

1

Vara do Trabalho de Fátima do Sul

1

Vara do Trabalho de Jardim

1

Vara do Trabalho de Mundo Novo

1

Vara do Trabalho de Naviraí

1

Vara do Trabalho de Nova Andradina

1

Vara do Trabalho de Paranaíba

2
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Vara do Trabalho de Ponta Porã

1

Vara do Trabalho de Rio Brilhante

1

Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste

1

TOTAL

44

1.2.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS
AD HOC- RESOLUÇÃO CSJT N2 99/2012 (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que existem 2 (dois) servidores exercendo a função de execução de
mandado ad hoc, sendo que um está lotado na VT de Jardim e o outro na VT de Mundo
Novo.
1.2.9. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS.RESOLUÇÂO
CSJT N2 63/2010 (fonte: TRT24)
De acordo com o Tribunal Regional, em 31/03/2021, existiam 51 (cinquenta e um)
cargos em comissão e 359 (trezentos e cinquenta e nove) funções comissionadas,
totalizando 410 (quatrocentos e dez) cargos e funções distribuídos entre o primeiro e
segundo graus. Tal quantitativo equivale a 73,5% do total de cargos efetivos do
Tribunal (558 cargos efetivos).

1.2.10. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT N2 151/2015 E RESOLUÇÃO CNJ N.2
227/2016 (COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO CNJ
N2 298/2019) (fonte: TRT24)

No âmbito do TRT24, o Teletrabalho encontra-se disciplinado pela Resolução
Administrativa n. 41/2021, que se alinha às diretrizes fixadas nas Resoluções CSJT n.
151/2015 e CNJ 227/2016 (com as alterações introduzidas pela Resolução CNJ n.
298/2019).
Quanto à Comissão de Gestão do Teletrabalho, foi instituída mediante a Portaria
TRT/GP/DG n. 96/2019, competindo-lhe: (i) zelar pela observância das regras
constantes da Resolução CSJT n. 151/2015, da Resolução CNJ n. 227/2016 e da Portaria
TRT/GP/DG n. 107/2018; (ii) acompanhar o desenvolvimento do teletrabalho no
Tribunal, por meio da avaliação dos relatórios trimestrais encaminhados pelas
unidades que possuem servidores atuando nesse regime, conforme art. 11, inciso IV,
da Portaria TRT/GP/DG n. 107/2018; (iii) consolidar as informações encaminhadas na
forma do inciso anterior e apresentar relatórios semestrais ao Presidente do Tribunal,
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propondo os aperfeiçoamentos necessários; (iv) apresentar relatórios anuais ao
Presidente do Tribunal, com descrição dos resultados auferidos e dados sobre o
cumprimento dos objetivos descritos no art. 3o da Resolução CNJ n. 227/2016; (v)
analisar e sugerir soluções ao Presidente sobre dúvidas, problemas detectados e casos
omissos; e (vi) outras atribuições inerentes à sua finalidade.

Atualmente, os seguintes membros compõem a referida Comissão (Ato TRT 249 GP/DG
n9 8/2021): Juiz Renato Luiz Miyasto de Faria (Titular da 79 VT de Campo Grande);
Francisco das Chagas Brandão da Costa (Coordenador da Coordenadoria de Gestão de
Pessoas); José Carlos de Souza Melo (Chefe do Gabinete de Saúde e Programas
Assistenciais); Silvia Nanei Lourenço de Figueiredo (representante do Setor de
Qualidade de Vida); Odinéia Soares Coelho (Diretora da Secretaria da 59 VT de Campo
Grande); e Márcia Valéria Ribas Pissurno (representante do SINDJUFE/MS).
As atas das reuniões realizadas disponibilizadas pelo Tribunal Regional comprovam o
efetivo e regular funcionamento da Comissão de Gestão do Teletrabalho.

Em 31/03/2021, havia 80 (oitenta) servidores em teletrabalho, constatando-se, a partir
dos dados fornecidos pelo Tribunal Regional, que houve o efetivo cumprimento do
limite máximo de teletrabalhadores por lotação definido pelas Resoluções CSJT n.
151/2015 e CNJ 227/2016.
1.2.11. ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES (fonte: TRT24)

O TRT24 informou os seguintes percentuais de rotatividade de servidores: (a) Varas do
Trabalho: 12,2%, (b) Gabinetes de desembargadores: 7,6% e (c) demais unidades:
9,7%.
1.2.12. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - RESOLUÇÃO CNJ N9
194/2014 (fonte: TRT24)

Por meio da Portaria TRT/GP n.9 020/2014, referendada pela Resolução Administrativa
n.9 67/2014, o TRT24 instituiu o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de
Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição.
Nos termos da Resolução Administrativa 26/2019, integram, atualmente, o referido
Comitê os seguintes membros: Juíza do Trabalho Kelly Cristina Monteiro Dias
Estadulho (suplente: Juíza do Trabalho Fabiane Ferreira); servidor Francisco Demontiê
Gonçalves Macedo; Juiz Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, indicado pela
AMATRAXXIV (suplente: Juíza Fabiane Ferreira); servidor Jairo de Souza Rosa, indicado
pela Associação dos Servidores (suplente: servidor Ruy Barbosa de Medeiros Filho);
Juiz do Trabalho Júlio César Bebber (indicado pelo Tribunal Pleno) e servidor José Silva
Barbosa (servidor Odinéia Soares Coelho).
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Durante o período de correição ordinária foram examinadas, por amostragem, as atas
das reuniões realizadas em 2019 (8/2/2019, 7/3/2019 e 29/4/2019) e 2020
(27/7/2020, 7/8/2020 e 16/9/2020), disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal,
concluindo-se que o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária
ao Primeiro Grau de Jurisdição, apesar da realização de 3 (três) reuniões em cada ano
analisado, descumpriu o disposto no art. 59-A, § l9, da Resolução CNJ n. 194/2014, que
estabelece que a reuniões deverão ser trimestrais.
1.2.13. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU
CIENTÍFICOS (CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ N9 233/2016 (fonte: TRT24)

Por meio da Portaria TRT/GP/SJ n. 7/2017, referendada pela Resolução Administrativa
n.9 44/2017, o TRT24 instituiu o Cadastro Eletrônico de Peritos, Órgãos Técnicos ou
Científicos, Tradutores e Intérpretes.
Posteriormente, para se adequar à Resolução CSJT n. 247/2019, editou a Resolução
Administrativa 143/2020, que regulamentou a utilização do Sistema Eletrônico de
Assistência Judiciária - Sistema AJ/JT.

1.2.14. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ N.9 207/2015 (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que o Gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais é a
unidade administrativa responsável por desenvolver e implementar a política de
atenção à saúde de magistrados e servidores.
Dentre as principais políticas e ações visando ao bem-estar de magistrados e
servidores, o Tribunal Regional destacou as seguintes: (i) Programa de Ginástica
Laborai (interrompido em razão da pandemia); (ii) Vacinação contra gripe; (iii)
Distribuição de handset aos magistrados e servidores ou unidades de trabalho com
intensa utilização de telefone ou com relato de dores no ombro e/ou pescoço; (iv)
Aquisição e distribuição de produtos e materiais para proteção contra o novo
coronavírus (protetor facial, álcool gel, termômetros, máscaras de tecido, máscaras
cirúrgicas e oxímetros); (v) Divulgação semanal nos canais de comunicação do Tribunal
e no blog da unidade de saúde de temas relacionados à pandemia; (vi)
Desenvolvimento de projetos nas áreas de Psicologia da Saúde Ocupacional e de
Psicologia Organizacional do Trabalho; (vii) Realização de evento on line, denominado
"Cuidados com a Saúde no Teletrabalho em tempos de pandemia", com a participação
de médico, psicólogo, nutricionista e de profissional da área de educação física; e (viii))
Acompanhamento do público alvo que utiliza os mouses ortopédicos, para reposição
ou distribuição de novos.
De acordo com o TRT24, as causas mais frequentes de afastamentos de magistrados e
servidores por períodos superiores a 5 (cinco) dias foram as seguintes: MAGISTRADOS:
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neoplasias, transtornos mentais e comportamentais e fatores que influenciam o
estado de saúde e o contato com os serviços de saúde. SERVIDORES: doenças
infecciosas e parasitárias, transtornos mentais e comportamentais, doenças do
aparelho circulatório ou respiratório, doenças do sistema osteomuscular e do tecido
conjuntivo, lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas e
fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde.

1.2.15. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS. RESOLUÇÃO CNJ N&
240/2016 (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional, por meio da Portaria TRT 245 GP/DGCA n. 155/2015, instituiu o
Comitê de Governança de Pessoas, com as seguintes atribuições: (i) formular proposta
de aperfeiçoamento das políticas e práticas de Gestão de Pessoas do Tribunal,
alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional e pautadas nos parâmetros da
moderna Administração Pública; (ii) acompanhar a implementação das práticas de
gestão de pessoas no âmbito do Regional e avaliar os resultados alcançados, propondo
medidas corretivas, quando necessário; (iii) contribuir para o cumprimento dos
princípios e diretrizes da Política de Gestão de Pessoas; (iv) manifestar-se, quando
solicitado, sobre matérias afetas à área de gestão de pessoas; (v) requerer às unidades
do Tribunal as informações que considerar necessárias ao acompanhamento das
práticas de gestão de pessoas.
As atas de reuniões disponibilizadas pelo Tribunal Regional comprovam o efetivo e
regular funcionamento do Comitê de Governança de Pessoas.

1.2.16. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU
CIENTÍFICOS (CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ N2 233/2016 (fonte: TRT24)

O TRT24 mantém Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos CPTEC, em cumprimento à Resolução CNJ n. 233/2016 e à Resolução CSJT n. 247/2019.

Em setembro de 2020, publicou o Edital n. 1/2020 de Credenciamento de Peritos,
Tradutores e Intérpretes, destinado ao cadastramento desses profissionais para a
prestação de serviços periciais no âmbito do TRT24.
1.2.17. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS
SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - RESOLUÇÃO CNJ N& 192/2014
(fonte: TRT24)
Conforme informações prestadas pelo TRT24, 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.e 192/2014).
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1.2.18. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO
DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que é obrigatória a participação dos servidores titulares
de funções comissionadas (artigo 59, § 49, da Lei n. 11.416/2006) no Curso de
Desenvolvimento Gerencial.
1.2.19. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. SERVIDORES (fonte: TRT24)
Conforme informações prestadas pelo TRT24, no período de 2019 a 2021(até 31/3),
foram instaurados dois processos de natureza disciplinar contra servidores do Tribunal:

Classe do
Processo/Número

Infração
imputada

Decisão

Andamento

(Motivo)
Sindicância (PRADM n9
852/2019)

Art. 116, IX, da
Lei n9
8.112/1990

Improcedência

Arquivado

Sindicância (PRADM n9
877/2019)

Art. 117, V, da
Lei n9.

Conciliação

Arquivado

8.112/ 1990

Quanto à metodologia de trabalho para apuração de possíveis infrações
administrativas praticadas por servidores, o TRT24 esclareceu que adota os
procedimentos previstos nos arts. 148 a 173 da Lei n. 8.112/90 e na Lei n. 9.784/99.

Durante a realização da correição ordinária foram examinados os autos dos Processos
PRADM n. 852/2019 e PRADM n. 877/2019, não se constatando qualquer
irregularidade formal.
1.2.20. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT N. 163/2016 (fonte: TRT24)
A Ouvidoria do TRT24, instituída por meio da Resolução Administrativa n9 12/2005,
funciona no edifício-sede do Tribunal e dispõe de estrutura própria e pessoal
permanente, atendendo aos parâmetros fixados na Resolução CSJT n. 163/2016.
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O Ouvidor é eleito pelo Tribunal Pleno para mandato de 2 (dois) anos, coincidente com
os mandatos dos membros da Administração.
O atual Ouvidor do Tribunal é o Desembargador Nicanor de Araújo Lima (Resolução
Administrativa n. 90/2020).
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 TRT24, no período de 2019 a 2021 (até 31/03), a Ouvidoria do
Tribunal Regional recebeu 2.136 manifestações, assim classificadas:

2019

2020

2021

(até 31/03)

Denúncias

7

9

4

Pedidos de Informação

821

969

240

Sugestões

1

1

1

Elogios

0

10

3

Lei de acesso à informação

39

25

6

868

1.014

254

(Lei n. 12.527/2011)

Total

Constatou-se que a Ouvidoria do Tribunal Regional divulga na página do Tribunal na
internet os dados estatísticos relacionados às manifestações recebidas. No entanto,
no tocante às providências adotadas, só publica os dados estatísticos relativos à Lei de
Acesso à Informação.
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1.2.21. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO
CNJ N2 85/2009 (fonte: TRT24)
Conforme informações prestadas pelo TRT24, o Núcleo de Comunicação Social foi
instituído em conformidade com a Resolução CNJ n. 85/2009, destacando-se dentre
suas atribuições: (i) publicação de avisos e notícias institucionais e jurídicas no Portal
na Internet; (ii) transmissão das sessões judiciais do 22 grau de jurisdição pelo
YouTube; (iii) realização de cobertura jornalística e fotográfica das sessões judiciais, de
campanhas, programas e eventos do Regional; (iv) envio de releases e atendimento à
imprensa local e nacional; (v) gerenciamento das redes sociais oficiais; (vi)
gerenciamento do conteúdo, padronização e identidade visual do Portal do TRT24; (vii)
comunicação com o público interno; (viii) divulgação dos serviços prestados pela
Justiça do Trabalho à sociedade, reforçando sua imagem institucional; e (ix) auxílio à
organização de eventos institucionais e na execução de atividades de cerimonial e de
relações institucionais (presenciais e remotas).

1.2.22. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ N.2 201/2015 (fonte: TRT24)

Por meio da Portaria TRT/GP/DG n2 105/2017, o TRT24 instituiu o Setor de Gestão
Socioambiental, com as seguintes atribuições: (i) promover e coordenar as ações de
responsabilidade socioambiental; (ii) estimular a reflexão do consumo consciente e do
combate ao desperdício; (iii) zelar pela execução do Plano de Logística Sustentável do
Tribunal, e (iv) atuar, em parceria com a unidade competente, nos processos de
alienação e desfazimento de bens considerados ociosos, antieconômicos ou
irrecuperáveis, mediante venda ou doação; (v) estimular a inclusão de critérios de
sustentabilidade nas contratações realizadas pelo Tribunal; e (vi) realizar estudos,
pesquisas e levantamentos em sua área de competência.

Em atendimento ao disposto na Resolução CNJ n. 201/2015, o Tribunal implantou o
respectivo Plano de Logística Sustentável, conforme a Resolução Administrativa n.
62/2018.
1.2.23. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO. RESOLUÇÃO CNJ N&
86/2009 (fonte: TRT24 e sítio eletrônico do Tribunal)
Apurou-se que existe no âmbito do Tribunal Regional uma unidade de controle
interno, denominada Secretaria de Auditoria Interna, vinculada institucionalmente à
Presidência do Tribunal, na forma da Resolução CNJ n. 86/2009, competindo-lhe: (i)
examinar e avaliar, de forma independente e objetiva, a adequação e a eficiência da
governança, do planejamento, da gestão, do gerenciamento de riscos e dos controles
internos estabelecidos; (ii) avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
plurianual; e (iii) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional e
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supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas unidades subordinadas, de modo a
auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais.
1.2.24. EIXO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (fonte: TRT24)

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

Carga horária semanal

40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

8h às 17 h

Horário de atendimento ao público externo

llh às 17h

O Tribunal Regional, nas informações complementares, esclareceu que os servidores
lotados na Coordenadoria de Orçamento e Finanças cumprem jornada de trabalho de
7 horas diárias ininterruptas, conforme autoriza a Resolução CNJ n. 88/2010.
Salientou, ademais, que nenhum servidor lotado na Unidade presta serviços em
regime de teletrabalho.
1.2.25. EIXO: GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT24)

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

40 horas semanais

Carga horária semanal

Horário de funcionamento interno da unidade

8h às 17h

Horário de atendimento ao público externo

llh às 17h

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

25
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Os servidores lotados na Coordenadoria de Gestão de Pessoas cumprem jornada de
trabalho de 7 horas diárias ininterruptas, tal como facultado pela Resolução CNJ n.
88/2009.
Apurou-se que os servidores lotados na Coordenadoria de Gestão de Pessoas e que
prestam serviços na modalidade teletrabalho devem apresentar uma produção mais
elevada que a dos servidores que laboram presencialmente, cabendo ao Coordenador
da Unidade, com o auxílio do chefe de Divisão de Cadastro e Remuneração de Pessoal
e do chefe do gabinete de Gestão de Saúde e Programas Assistenciais, realizar o
controle das metas.

1.2.26. EIXO: LOGÍSTICA (fonte: TRT24)

Coordenadoria de Material e Patrimônio

Carga horária semanal

40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

8h às17h

Horário de atendimento ao público externo

llh às 17h

O Tribunal Regional, ao prestar informações complementares, esclareceu que os
servidores lotados na Coordenadoria de Material e Patrimônio cumprem jornada de
trabalho de 7 horas diárias ininterruptas, conforme autoriza a Resolução CNJ n.
88/2010.
Salientou, ademais, que nenhum servidor lotado na Unidade presta serviços em
regime de teletrabalho.

1.3.

SEGURANÇA INSTITUCIONAL
1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ N2
291/2019 (fonte: TRT24)

Por meio da Resolução Administrativa n. 51/2014, o TRT24 instituiu a Comissão
Permanente de Segurança.
Atualmente, a referida Comissão é integrada pelos seguintes membros, nos termos da
Resolução Administrativa n. 116/2019: Desembargador João de Deus Gomes Souza
(Presidente); Juiz do Trabalho Izidoro Oliveira Paniago; Juiz do Trabalho Tomás Bawden
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de Castro Silva; servidor Alencar Minoru Izumi (Diretor-Geral) e servidor Edson Kodi
Fushiguro (Chefe do Gabinete de Segurança e Transporte)

1.3.2. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE
JUÍZES EM SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. VEÍCULOS BLINDADOS.
RESOLUÇÃO CNJ N2 291/2019 (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que não elaborou o Plano de Segurança Orgânica,
Proteção e Assistência de Juízes em Situação de Risco ou Ameaçados previsto na
Resolução CNJ n. 291/2019.
1.3.3. PLANTÃO. SEGURANÇA DE MAGISTRADOS E FAMILIARES (fonte:
TRT24)

O Tribunal Regional informou que não mantém plantão para atendimento de
magistrado em situação de risco.
1.3.4. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ N& 291/2019 (fonte:
TRT24)

O TRT24 informou que não instituiu o Núcleo de Inteligência, mas que está em
tramitação no Tribunal o Processo PA n9 16207/2021 que visa a adequar a estrutura de
segurança da Corte à diretriz emanada da Resolução CNJ n. 291/2019.

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO
DE INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO E-GESTÃO
2.1. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte: TRT24)

DA

O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça
do Trabalho (e-Gestão) é administrado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
assessorada pelo Comitê Gestor Nacional. Os presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, devem instituir os Comitês Gestores Regionais para receberem as
orientações do Comitê Gestor Nacional relativas às regras para a coleta e
disponibilização das informações que serão repassadas aos respectivos Tribunais
Regionais e Varas do Trabalho da Região. O Comitê Gestor Regional do sistema eGestão deve ser "coordenado, preferencialmente, por desembargador e deverá ter
composição multidisciplinar, contando com, pelo menos, um juiz de l9 Grau e
servidores afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de
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negócio judicial de l9 e 29 Graus", conforme estabelecido no artigo 174, § l9, 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 eGestão, e encaminhar ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva
ata, conforme previsto no artigo 174, § 29, da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

O Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT24 foi criado pela Portaria
GP/SCJ n. 003/2012. Atualmente, é integrado por um desembargador, dois juízes 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 § l9 do
artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho.
Compõem, atualmente, o Comitê Gestor do Tribunal Regional:

COMPOSIÇÃO

QUALIFICAÇÃO

Desembargador

André Luís Moraes de Oliveira
(Coordenador)

Izidoro Oliveira Paniago

Juiz Auxiliar da Presidência

Flávio da Costa Higa

Juiz Auxiliar da Presidência

José Silva Barbosa

Assessor de Governança e Gestão

Maria Leonor Rocha

Secretária Judiciária

Cláudia Giseli Vilela Marques

Secretária da Corregedoria

Geslaine Perez Maquerte

Coordenadora de Tecnologia da Informação e
Comunicações

Gilberto Tuller Espósito

Coordenador do Processo Judicial Eletrônico

Francisco das Chagas Brandão da Costa

Coordenador de Gestão de Pessoas

Odinéia Soares Coelho

Diretora de Secretaria de Vara do Trabalho de
Campo Grande

28

28

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Alianete Rodrigues da Silva

Chefe do Gabinete de Estatística

Alex Sandro Pontes da Silva

Chefe da Seção de Sistemas de Informação

Com relação ao §2$ do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2019 a março de 2021, foram encontradas
apenas 2 atas das reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Tribunal
Regional no sítio http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/comite-gestor-regionaldo-egestao e apenas uma ata no sitio do novo e-gestão hospedado no TST,
https://negestao.tst.jus.br/index.php/Atas_de_Reuni%C3%A3o_do_CGR_24%C2%AA_
Regi%C3%A3o. O parágrafo 25 do art. 135 da citada consolidação de provimentos
determina sejam publicados no sítio do novo e-gestão todas as atas das reuniões.

2.2.

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

a) pendentes de solução. O saldo de processos pendentes de solução é composto
pelas seguintes situações: 1) Processos que aguardam a primeira sessão de audiência;
2) Processos que já tiveram a primeira sessão de audiência e que aguardam o
encerramento da instrução; e 3) Processos conclusos aguardando a prolação da
sentença. Não existe previsão para que um processo conste simultaneamente em mais
de um dos referidos itens. Partindo dessa premissa, não foi identificado nenhum
processo pendente de solução em 31 de março 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, não foi identificado nenhum
processo em 31 de março de 2021 que conste em mais de uma fase ou sistema
simultaneamente.
2.2.2. SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão)

0 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
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seja informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que conste
simultaneamente em mais de um dos referidos itens. Partindo dessas premissas, em
31 de março de 2021, foram identificados 5 processos pendentes de julgamento
informado mais de uma vez no mesmo item e nenhum processo pendente de
julgamento que constasse 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 49
processos pendentes de julgamento em 31 de março 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 48 processos pendentes de julgamento em 31 de março de 2021.
Questionado sobre esses processos, o Tribunal Regional respondeu dizendo que
registrou essas inconsistências através das Issues: EG-4156 EG-4258, EG-4260, EG-4389
para verificação junto ao Grupo Técnico de Aperfeiçoamento da Plataforma
Tecnológica do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e
Judiciárias da Justiça do Trabalho-gte-Gestão.

2.3.

DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT24)

Nas informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 4
21.2020.2.00.0500, há 121 processos no 1^ grau e 22 processos no 25 grau distribuídos
em regime de plantão.

2.4. PROCESSOS
DOS
SISTEMAS
LEGADO
www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje e TRT24)

E

PJe

(fonte:

O Tribunal Regional apresenta 100% de processos tramitando no Sistema PJe em
31/03/2021.

2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: eGestão e TRT24)
As Varas do Trabalho do Tribunal Regional possuem 14.658 processos pendentes de
solução na fase de conhecimento que foram distribuídos nos anos de 2010 a 2021.
Assim se constituía o saldo em 31/03/2021:

ANO

PROCESSOS
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2010

1

0,01%

2011

2

0,01%

2013

3

0,02%

2014

13

0,09%

2015

17

0,12%

2016

48

0,33%

2017

228

1,56%

2018

452

3,08%

2019

2.755

18,80%

2020

7.719

52,66%

2021

3.420

23,33%

Total

14.658

100%

Foram identificados 84 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento,
distribuídos há mais de 5 anos, nos exercícios de 2010 a 2016. De acordo com as
informações e dados constantes dos autos do processo PjeCor 4-21.2020.2.00.0500 e
respostas colhidas do regional, a cobrança dos autos com prazo extrapolado é
realizada por meio de despacho, notificação, telefone, correio eletrônico e whatsapp.
O artigo 62 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho foi observado, uma vez que foram divulgados, no sítio do Tribunal Regional
na internet, os processos aptos a julgamento em primeiro e segundo graus.
(http://www.trt24.jus.br/web/guest/processos-aptos-a-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 a dezembro de 2020, o
Tribunal Regional teve 26 Varas analisadas. Desse total, 11 Varas da Região estiveram
entre as 25% que tiveram os desempenhos mais satisfatórios no País, dentre elas: a 13
VT de Amambaí (103 colocação), a 13 VT de Aquidauana (453 colocação), a 13 VT de
Corumbá (503 colocação) e a 13 VT de Rio Brilhante (76^ colocação). As varas do
Trabalho que estiveram entre as 25% com desempenho mais insatisfatório, são estas:
1§ VT de Campo Grande (1.3063 colocação), 33 VT de Campo Grande (1.3303
colocação) e 43 VT de Campo Grande (1.3713 colocação).

2.7.

CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 211 DO CNJ (fonte: TRT24)

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

Observações

Descrição

Cap. III, Seção III Definir e instituir Política de
-Alt 14
Gestão de
Pessoas que
promova a fixação de recursos
humanos na área da Tecnologia
da Informação e Comunicação

2.8.

SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT24)
32

Não atendido formalmente.

As últimas
administrações,
desde
a
Resolução
211,
promovem a manutenção de
talentos na unidade de TIC. Há
deslocamentos antigos.
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Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho - CSJT, o Tribunal Regional já implantou todos os módulos,
conforme se verifica na tabela abaixo. Os sistemas satélites estão implantados em
produção e se encontram em utilização pelas unidades.

Sistema

Descrição

Justificativa

É utilizado no TRT?

AUD4

Sistema para confecção e
registro de ata de
audiência

Negociai

Sim

Certidões

Sistema para emissão de
certidões trabalhistas

Negociai

Sim

eREC

Sistema para elaboração
padronizada e envio de
despacho de
admissibilidade.

Negociai

Sim

Extrator
eGestão

Ferramenta para extração
de dados do PJe para o eGestão

Gestão

Sim

GPREC

Gestão de precatórios e de
Requisição de Pequeno
Valor

Negociai

Sim

JTe

Backend do aplicativo
mobile JTe

Técnica e
Negociai

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

Negociai

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 15 de janeiro de 2021
conforme estabelecido
pela Resolução CSJT N9
185/2017.

Negociai

Sim

Pesquisa
Textual

Ferramenta de busca pelo
conteúdo dos documentos
do PJe

Negociai

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.

Negociai

Sim

SisconDJ

Sistema de alvará
eletrônico do Banco do
Brasil

Negociai

Sim
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Shodô

2.9.

Aplicativo de assinatura
digital

Técnica

Sim

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT24)
2.9.1. FERRAMENTA UTILIZADA PARA AS VIDEOCONFERÊNCIAS

O Tribunal utiliza a plataforma Zoom para realizar as videoconferências, em
cumprimento do Ato Conjunto TST.CSJT.GP N9 54/2020, convertido na Resolução CSJT
n.9 285/2021.

2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS
(fonte: TRT24)
2.10.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC
Há, no âmbito do Tribunal Regional, Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PETIC), publicado em http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/documentospetic.

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

Documento

PEI - Plano Estratégico http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/planoInstitucional
estrategico
PETIC
Plano http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/documentos-petic
Estratégico de TIC

PDTIC - Plano Diretor de http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/49
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
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Plano de contratações

http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/plano-decontratacoes-de-tic

Catálogo de Serviços

http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/servicos

Normativo que institui o http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/comites-gestoresl
Comitê de Governança
de
Tecnologia
da
Informação
Normativo que institui o http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/comites-gestoresl
Comitê
Gestor
de
Tecnologia
da
Informação
Normativo que institui o http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/comites-gestoresl
Comitê
Gestor
de
Obs.:O Comitê Técnico de Segurança da Informação tem
Segurança
as atribuições do Comitê Gestor de Segurança.
Política de Segurança

http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/normas

Plano de Continuidade http://portal.trt24.jus.br/web/ggti/normas
de Serviços essenciais de
TIC

O Tribunal informa que as políticas de TIC estão em processo de revisão neste ano
(2021), em conjunto com a elaboração do novo PDTIC-PDTI.
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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
estabelecidos 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 ao ano de 2019 foram retirados do Relatório de
Resultados 2019, desenvolvido pela Assessoria de Governança e Gestão Estratégica do
CSJT. Os dados de 2020 foram extraídos do Sigest no dia 10 de maio de 2021. Em
relação ao desempenho acumulado dos três primeiros meses de 2021, até o momento
da correição, não há divulgação dos resultados pelo Conselho Nacional de Justiça e
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

Ciclo 2015 - 2020 - dados de 2019 e 2020
3.1. META 4 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO
NA 29 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 - 2^ 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, - 2- grau".
2019: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para
2019 foi calculada em 89 dias, redução de 2% do resultado de 2017 (91 dias). O TRT24
terminou o ano com prazo médio de 116 dias, 27 dias acima da meta individual, mas
23 dias abaixo da cláusula de barreira calculada em 139 dias. Meta cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2018. A meta do
TRT24 em 2020 era obter TMDP2 igual ou inferior a 98 dias, redução de 4% do
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resultado de 2018 (103 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT24 foi de 164
dias, 66 dias acima da meta. Meta não cumprida.

3.2. META 5 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO
NA 13 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 - l5
Instância (TMDPlc).
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 -1- grau".
2019: reduzir o prazo médio na Ia instância, em relação ao ano base 2017. A meta para
2019 foi calculada em 300 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (313 dias). O
TRT24 terminou o ano com prazo médio de 364 dias, o maior TMDPlc observado na
Justiça do Trabalho. Meta não cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na Ia instância, em relação ao ano base 2018. Para 2020,
a meta do TRT24 era alcançar TMDPlc igual ou inferior a 338 dias, redução de 4% do
resultado de 2018 (352 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT24 foi de 276
dias, 62 dias abaixo da meta. Meta cumprida.

3.3. META 6 - JULGAR QUANTIDADE
CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO

DOS

PROCESSOS

DE

Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação
jurisdicional.

Indicador: índice de Processos Julgados (IPJ).
A Meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 1 do
Poder Judiciário.
2019: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Foram distribuídos 33.813 processos e julgados 35.478. O percentual
de julgados foi de 104,92%. Meta cumprida.
2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Em 2020, foram distribuídos 27.003 processos e julgados 27.126, ou
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seja, 123 processos acima do esperado. O percentual de processos julgados foi de
100,46%. Meta cumprida.

3.4. META 7 - IDENTIFICAR E JULGAR OS PROCESSOS ANTIGOS
DISTRIBUÍDOS, NOS 12 E 22 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 15 e 25 graus. O TRT24 continha 31.773 processos do universo da
meta pendentes de julgamento. Desses, foram julgados 30.614, ou seja, 1.383 além da
meta (29.231). O IPA do TRT24 foi de 96,35%. Meta cumprida.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos
até 31/12/2018, nos 15 e 25 graus. Foram computados 21.381 processos enquadrados
nos critérios da meta. Desses, foram julgados 20.644, 973 processos acima da meta
(19.671). O IPA foi de 96,55%. Meta cumprida.

3.5. META 8 - IDENTIFICAR E JULGAR AS AÇÕES COLETIVAS
DISTRIBUÍDAS NOS 12 E 22 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 l9 grau. O TRT24 contava com 194 ações coletivas distribuídas, tendo
julgado até dezembro 189 ações, 01 ação abaixo da meta (190). IACJ - l9 grau de
97,42%. Meta não cumprida.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2017 no l9 grau. No TRT24 foram identificadas 266 ações coletivas, nos critérios
da meta, pendentes de julgamento, sendo que até dezembro de 2020 foram julgadas
265 ações. IACJ de l9 grau - 99,62%. Meta cumprida.
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3.5.2. Segundo Grau
2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2017 no 2^ grau. O TRT24 tinha apenas 01 ação coletiva pendente de
julgamento dentro dos parâmetros da meta, tendo-a julgado. IACJ - 2^ grau de 100%.
Meta cumprida. O TRT24 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 2^ grau. O TRT24 identificou 02 ações coletivas dentro dos critérios da
meta julgando a sua totalidade. IACJ - 22 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.
2019: manter o percentual do biênio 2016/2017 no índice de Conciliação na Fase de
Conhecimento. O TRT24 deveria manter o percentual de 46,62%. Foram solucionados
25.086 processos dentro dos critérios da meta. Desses, foram conciliados 11.631, ou
seja, 305 conciliações aquém da meta (11.936). O ICONc foi de 46,36%, abaixo da meta
individual, mas acima da cláusula de barreira calculada em 45%. Meta cumprida.
2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no índice de Conciliação na
Fase de Conhecimento. Em 2020, o TRT24 deveria obter um índice de 46,58%. Até
dezembro, foram conciliados 8.065 processos dos 17.195 solucionados, o que resultou
em um ICONc de 46,90%. 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.
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2019: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 4.431 processos. No
ano, foram distribuídos 7.804. Portanto, o TRT24 deveria julgar 7.893 (89 + 7.804)
processos para cumprir a meta. Até dezembro, foram julgados 5.087. IRA: 60,75%.
Meta não cumprida.

10 Maiores Litigantes para a meta de 2019: (1) SEARA Alimentos LTDA; (2) JBS S/A; (3)
OI - em recuperação judicial S/A; (4) Brasil Telecom Call Center S/A; (5) Eldourado
Brasil Celulose S/A; (6) BRF S/A; (7) Banco Bradesco S/A; (8) Energisa Mato Grosso do
Sul - Distribuidora de Energia S/A; (9) BIOSEV S/A; (10) Caixa Econômica Federal.
2020: O acervo do TRT24 dos 10 maiores litigantes do ano anterior era de 3.912 e
durante o ano foram distribuídos 4.645 processos. Logo, o TRT24 deveria julgar 4.724
(79 + 4.645), no entanto, foram julgados 5.261 processos até o fim do ano. IRA:
116,32%. Meta cumprida.

10 Maiores Litigantes para meta de 2020: (1) SEARA Alimentos LTDA; (2) Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil; (3) JBS S/A; (4) BIOSEV S/A; (5) Eldourado Brasil
Celulose S/A; (6) BRF S/A; (7) OI S/A; (8) Brasil Telecom Call Center S/A; (9) Banco
Bradesco S/A; (10) Cerradinho Bioenergia S/A.

Observa-se que a SEARA Alimentos LTDA; JBS S/A; BIOSEV S/A; Eldourado Brasil
Celulose S/A; BRF S/A; OI S/A; Brasil Telecom Call Center S/A; Banco Bradesco S/A
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 15.046 execuções,
frente a 13.582 iniciadas, gerando um IE de 111%. 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 11.008 execuções no
TRT24 e foram baixadas 11.824 execuções. O IE calculado é de 107,40%. Meta
cumprida.
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Ciclo 2021 - 2026 - dados de 2021 (até 31 de março)
O ATO CSJT.GP.SG n. 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. No dia 23 de abril, o CNJ divulgou
calendário de envio dos dados relacionados às metas. De acordo com o documento, os
Tribunais Regionais podem enviar as informações referentes aos meses de janeiro a
abril até o dia 26 de maio. 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), no dia 17 de
maio de 20201, observou-se que os dados do Tribunal Regional do Trabalho da 24§
Região ainda não estavam disponíveis, mas destaca-se que o TRT24 está dentro do
prazo definido pelo CNJ.

Diante do exposto, não é possível avaliar o desempenho do Tribunal Regional da 24Região nos meses de janeiro a março de 2021.

3.9. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA
O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS
De acordo com informações do Tribunal Regional da 243 Região, ações e iniciativas
foram adotadas visando alcançar e aprimorar o desempenho nos objetivos e
indicadores estratégicos. Entre os programas e projetos desenvolvidos em 2019, 2020
e início de 2021 pode-se citar:

1. Instalação do Sistema AJ/JT - com início em julho de 2020 e previsão de
término em junho de 2021, espera-se organizar e efetivar o Credenciamento de
Peritos, Tradutores e Intérpretes, bem como atender os termos da Resolução
CSJT n. 247/2019.
2. Instalação do Sistema GPREC - início em março de 2020 e finalização em
dezembro do mesmo ano, com a instalação do sistema, espera-se efetuar a
gestão de precatórios no sistema PJe (viabilizar o cadastro de beneficiários,
advogados, executados, devedores e procuradores, gerenciamento das
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requisições de pagamento, geração de certidões de autuação e de ofícios
requisitórios, registros de cancelamentos, suspensões, atualizações e
pagamentos).
3. Instalação do Sistema NUGEP - início em abril de 2018 e finalização em
dezembro de 2020, espera-se que o sistema permita gerenciar os dados e os
acervos de processos sobrestados em decorrência dos institutos da
repercussão geral, dos casos repetitivos e da assunção de competência e
promover o envio de informações para alimentação do Banco Nacional de
Dados do CNJ, extraídos a partir do correto lançamento e registro de
sobrestamento feito pelas unidades judiciárias no Sistema PJe.

4. Instituição do iGest - 243 Região - ocorreu durante o ano de 2020, visando
melhorar o desempenho das unidades judiciárias do l9 grau de jurisdição da
243 Região em relação ao índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça
do Trabalho-iGest.
5. Instalação do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial (CEPP) - ocorreu
em 2019 e teve como objetivo promover a efetividade da execução trabalhista
de todas as Varas do Trabalho do TRT da 249 Região e impulsionar o índice de
execução no âmbito da 249 Região.
6. NUPEMEC e CEJUSC - início em março de 2019 e término em dezembro de
2020, objetiva-se promover, incentivar e fomentar a pesquisa, estudos e
aprimoramento dos métodos de mediação e conciliação, individuais e coletivos,
bem como as práticas de gestão de conflitos.
7. Política de Governança - desenvolvido de maio a setembro de 2019, visa
efetivar o propósito da organização em resultados para os cidadãos e usuários
dos serviços, bem como certificar-se de que estes recebam serviço de alta
qualidade por meio da implantação de um sistema de governança e gestão
organizacional.
8. Plano de Gestão - Nível Tático - desenvolvido em 2020, tem como objetivo
traçar o caminho da unificação, da sincronização e do alinhamento estratégico
dos elementos de planejamento e reunir as proposições da administração para
a devida atuação das áreas de negócio para fins de alcance dos objetivos
estratégicos, traduzindo a estratégia organizacional em termos operacionais e
permitindo que as iniciativas organizacionais sejam monitoradas por meio de
uma metodologia de gestão.
9. Prêmio "Labor et honoris" - ocorrido em 2019, visou promover o
reconhecimento institucional, mediante estímulo ao alinhamento estratégico
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das unidades organizacionais, bem como a atuação gerencial e operacional dos
magistrados e servidores no âmbito da Justiça do Trabalho da 245 Região.
10. Manual de Gestão Patrimonial e de Materiais - desenvolvido em 2020, visa
fortalecer o sistema de Governança Institucional.
11. Plano de Obras - desenvolvido de maio de 2018 a fevereiro de 2021, visa
estabelecer critérios objetivos para a priorização das intervenções prediais
necessárias e permitir o devido planejamento e adequação orçamentária.

3.10. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS
No âmbito do Tribunal Regional, a unidade de gestão estratégica é a Assessoria de
Governança e Gestão e Gabinete de Gestão Estratégica, responsável por promover
reuniões do Comitê de Governança e Análise da Estratégia (19/06/2019, 14/11/2019,
13/03/2020,17/08/2020, 22/03/2021), além de pesquisas e consultas públicas. As atas
das Reuniões de Análise da Estratégia podem ser visualizadas na página eletrônica
http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/analise-da-estrategia .

Destaca-se a necessidade de atenção ao disposto no artigo 9o da Resolução CNJ n.
325/2020, as Reuniões de Análise da Estratégia - RAE devem ocorrer pelo menos
quadrimestralmente, para avaliação e acompanhamento dos resultados, buscando
possíveis subsídios para o aprimoramento do desempenho institucional.
De acordo com o Tribunal Regional, a gestão e o controle do cumprimento das metas é
realizado pela Presidência e, no caso do Io grau, também pela Corregedoria. O
acompanhamento do desempenho das unidades judiciárias é feito mensalmente e
ocorre por intermédio da Corregedoria, que acompanha os relatórios gerados no eGestão e no sistema SICOND; pelo envio periódico de relatórios analíticos às unidades
judiciárias (os relatórios são gerados pelo Gabinete de Gestão Estratégica e Gabinete
de Estatística e Pesquisas); por meio dos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho do
iGest-TRT24 (grupo criado especificamente para a atividade); Reuniões da Análise da
Estratégia; e a utilização do sistema SIG. Além disso, são utilizados painéis de Business
Intelligence - BI para controle/gestão das referidas metas. Durante as inspeções e as
correições também são monitorados os resultados das unidades.

O Tribunal Regional informou que quando não há o cumprimento das metas, as
unidades são informadas para implementarem providências (por ofícios da Presidência
e Corregedoria, em casos mais acentuados, e por contato direto nos demais) e
recebem o apoio técnico da área de Gestão Estratégica e Estatística, com
apontamentos de ações que podem levar ao cumprimento das metas.
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Embora deficitário o quadro de substitutos, quando possível, a Administração, no l9
grau, promove designações de magistrados que permitam alavancar as metas. Na
mesma linha, mediante proposição do Comitê Interno de Governança e deliberação do
Pleno, a Administração promove convocações de juízes para auxílio jurisdicional em 29
grau como medida que promova o atendimento das metas (PROAD 21821/2019).
Ainda de acordo com o TRT24, o alinhamento com as metas do Poder Judiciário não é
um aspecto avaliado para remoções, promoções, convocações e/ou afastamentos.
Nesse sentido, registra-se atenção ao disposto na Resolução n. 106/2010 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) que trata sobre o assunto.

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: TRT24)
O Tribunal Regional da 24- Região adotou as seguintes condutas visando atender os
macrodesafios Poder Judiciário 2015-2020:
1. Combate à corrupção e à improbidade administrativa - (a) instituição da Política de
Governança Institucional (Resolução Administrativa n. 81/2019); (b) instituição do
Código de Ética dos Servidores; (c) atuação da Ouvidoria como canal de recebimento
de denúncias e apuração de desvios de conduta, também apurados, de ofício ou por
provocação, pela Presidência/Corregedoria.

2. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional - acompanhamento periódico
da produtividade das unidades judiciárias, visando o cumprimento das metas
estabelecidas relacionadas com a celeridade e produtividade.
3. Adoção de soluções alternativas de conflito - (a) Incentivo institucional à solução
de conflitos por meio de acordos; (b) implantação do CEJUSC no Foro Trabalhista da
capital, com atuação que também serve, de modo episódico, a Varas do interior do
estado. Atuação do Cejusc/JT-29 grau; (c) participação nas Semanas Nacionais de
Conciliação Trabalhista; (d) Atuação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Disputas do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul.
4. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes - (a) atuação direta do
NUPEMEC e CEJUSC; (b) instituição o CEPP - Centro de Execução e de Pesquisa
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Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região, por meio da Resolução
Administrativa n. 46/2019 de 10 de junho de 2019.

5. Impulso às execuções fiscais e trabalhistas - (a) atuação do CEPP - Centro de
Execução e de Pesquisa Patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região:
órgão jurisdicional de apoio à efetividade da execução trabalhista de todas as Varas do
Trabalho do TRT da 243 Região. Ao CEPP compete realizar a Pesquisa Patrimonial, a fim
de localizar bens passíveis de penhora para o pagamento de dívidas e instaurar e
processar o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, quando a concentração dos
atos se demonstre mais coerente e eficaz para a célere satisfação; (b) Plano Especial de
Pagamento Trabalhista - PEPT, que viabiliza o pagamento parcelado do débito, sempre
que o executado não possuir capacidade financeira de arcar com a dívida consolidada
sem comprometer a continuidade da atividade econômica; (c) Regime Especial de
Execução Forçada - REEF, que unifica a busca, constrição e expropriação, com vistas ao
adimplemento da dívida consolidada de devedor com relevante número de processos
em fase de execução, como medida de otimização das diligências executórias
mediante a utilização de processo piloto; (d) definição, pela Presidência, de que os
Oficiais de Justiça podem e devem prestar auxílio às unidades judiciárias em tarefas
internas (rotina objeto de aferição também em correições), inclusive nas localidades
onde há central de mandados (Proad. 22187/2020) e edição de provimento com
normas complementares ao trabalho dos Oficiais de Justiça para otimizar as diligências
destes.
Em relação aos Macrodesafios do Poder Judiciário 2021-2026, o Tribunal Regional da
24^ Região está em fase de planejamento das iniciativas e projetos que serão
adotados.

3.12. GESTÃO PARTICIPATIVA
221/2016 do CNJ

E

DEMOCRÁTICA.

RESOLUÇÃO

nS

O Tribunal Regional informou que por meio da Resolução Administrativa n. 81/2019
instituiu-se a Política de Governança no âmbito do TRT da 24a Região, incluindo o
Comitê Interno de Governança Institucional PORTARIA TRT/GP n. 58/2019 e PORTARIA
TRT/GP n. 34/2020. O referido comitê é o responsável por promover a integração
entre as estruturas internas de governança do tribunal, subsidiando a alta
administração na efetiva implementação da política de governança. De acordo com o
parágrafo único, do artigo 21, da RA n. 81/2019 no exercício de suas atribuições, o
Comitê Interno de Governança poderá realizar reuniões, consultas e solicitar
informações, pareceres técnicos e relatórios de outras áreas, comitês e comissões na
implementação da política de governança. As atas das reuniões podem ser visualizadas
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na página eletrônica: http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/comite-governancainstitucional.
A atual composição do Comitê Interno de Governança Institucional é disposta na
Portaria TRT/GP n. 34/2020.

O Tribunal Regional realizou consultas públicas e audiências públicas para tratar sobre
as metas nacionais para os anos de 2020 e 2021. As informações acerca dos processos
participativos
realizados
estão
na
página
eletrônica
http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/audiencias-e-consultas-publicas .

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES
PAGOS AOS RECLAMANTES
4.1.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
4.1.1. MOVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU NA FASE DE CONHECIMENTO
(fonte: e-Gestão)

a) Movimentação Processual

2019

2020

2021*

estoque remanescente do ano anterior

19.244

14.445

15.052

casos novos

21.243

18.262

3.885

processos recebidos

21.419

18.391

3.927

processos solucionados

26.577

17.997

4.284

pendentes de solução para o ano seguinte

14.445

15.052

14.664

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.
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Detalhamento da quantidade de processos Recebidos, Solucionados e Pendentes
por Municípios - 01/01/2019 a 31/03/2021
Qtd Varas - Município sede de vara

Recebidos

Solucionados

Pendentes

692

742

26

1 (uma)- Aquidauana

1.100

1.096

174

1 (uma)- Bataguassu

1.005

972

202

7 (sete)- Campo Grande

15.502

18.476

6.369

1 (uma)- Chapadão do Sul

2.175

2.089

806

1 (uma)- Corumbá

1.223

1.333

264

959

949

211

2 (duas)- Dourados

5.246

6.361

1.692

1 (uma)- Fátima do Sul

1.292

1.162

335

1 (uma)-Jardim

1.036

967

237

1 (uma)- Mundo Novo

1.291

1.222

226

1 (uma)- Naviraí

1.017

959

348

1 (uma)- Nova Andradina

1.393

1.533

260

1 (uma)- Amambaí

1 (uma)- Coxim
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1 (uma)- Paranaíba

1.970

1.877

510

1 (uma)- Ponta Porã

1.286

1.234

282

1 (uma) - Rio Brilhante

2.110

2.102

669

774

782

118

3.666

5.002

1.935

43.737

48.858

14.664

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

124,08%

97,86%

109,12%

média dos Tribunais de mesmo porte

116,62%

93,12%

81,02%

média nacional

118,81%

85,33%

83,17%

1 (uma) - São Gabriel do Oeste

2 (duas) - Três Lagoas

Total de Varas do Trabalho = 26 varas

TAXA DE PRODUTIVIDADE

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

39,41%

48,26%

77,74%

média dos Tribunais de mesmo porte

31,02%

42,56%

77,82%

TAXA DE CONGESTIONAMENTO
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média nacional

34,75%

48,41%

82,36%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

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 aumentou em 2020, mas voltou a
diminuir em 2021, até o fim de março. Houve incremento de 4,2% de 2019 para 2020 e
diminuição de 2,7% de 2020 para março de 2021.
A taxa de produtividade do regional sempre se manteve acima das médias dos
tribunais de mesmo porte, assim como da média nacional, nos anos de 2019, 2020 e
2021.

Quanto à taxa de congestionamento, o regional tem apresentado taxa crescente e
acima da média dos tribunais de mesmo porte.
b) Prazos Médios:

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

364 dias

276 dias

273 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

194 dias

170 dias

197 dias

média nacional

245 dias

216 dias

239 dias

PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a prolação da sentença

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

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

2019

50

2020

2021*
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média do Tribunal analisado

Ilidias

125 dias

122 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

68 dias

89 dias

114 dias

média nacional

81 dias

105 dias

132 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

281 dias

211 dias

297 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

122 dias

120 dias

175 dias

média nacional

174 dias

156 dias

228 dias

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

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Constatou-se que, no último ano do triénio 2019-2020-2021 (até março de 2021), 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 l5 audiência e o encerramento da instrução.
c) Recursos Interpostos: No ano de 2019, foram interpostos nas Varas do Trabalho do
Tribunal Regional 14.166 recursos, 7% a menos do que no ano de 2018, quando foram
interpostos 15.321 recursos. Em 2020, foram interpostos nas Varas do Trabalho do
Tribunal Regional 9.305 recursos, 34% a menos do que no ano de 2019. Já no ano de
2021, até março, foram interpostos 1.856 recursos nas Varas de Trabalho do Tribunal
Regional.
d) Processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença: Em consulta
ao sistema E-gestão, verificou-se que, em 31 de março de 2021, do total de 456
processos do Tribunal Regional com instrução encerrada aguardando a prolação de
sentença, 06 estão com mais de 30 dias para a prolação de sentença.
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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 n9 082/2020, já havia destacado a relevância da retomada das audiências,
bem como solicitado à Corregedoria Regional do Tribunal Regional que determinasse
aos Magistrados a marcação imediata das audiências pendentes (iniciais e de
instrução). Em resposta ao referido ofício, a Corregedora Regional afirmou no Ofício n.
45/2020 que há empenho dos juízes para a realização das sessões, inclusive nas
localidades onde há conhecidas dificuldades técnicas. Demonstrou, por meio de
planilha, o quantitativo das referidas audiências por desembargador e por vara do
trabalho.
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
FASE DE LIQUIDAÇÃO

NA

2019

2020

2021*

Liquidações iniciadas

9.440

8.296

2.182

Liquidações encerradas

10.161

8.085

1.839

Liquidação de sentença pendente

3.731

3.890

3.252

Desarquivados na fase de liquidação

5.800

409

118

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

No ano de 2020, as liquidações iniciadas diminuíram 12,1% e as encerradas diminuíram
20,4%, em relação ao ano de 2019. A taxa de produtividade na liquidação verificada
em 2019 foi de 107,6%, de 97,5% em 2020 e em 2021 (até 31/03) foi de 84,3%. Ainda
no ano de 2020, cada Vara do Trabalho iniciou, em média, 319,1 liquidações, e
encerrou, em média, 311,0 liquidações.

Em dezembro de 2020, restavam 4.281 liquidações pendentes no resíduo, incluídas as
que estavam em arquivo provisório, um acréscimo de 4,5% em relação a dezembro de
2019. A média do Regional foi de 164,7 liquidações pendentes por Vara.
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4.I.2.2. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS

2019

2020

2021*

Liquidações iniciadas no TRT

9.440

8.296

2.182

Média de liquidações iniciadas nos
Tribunais de idêntico porte

8.334

5.976

1.190

Média de liquidações iniciadas no
País

30.756

26.243

5.045

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Constatou-se que, no período analisado, o Tribunal Regional superou a média de
liquidações iniciadas pelos Tribunais de idêntico porte, no entanto, iniciou bem menos
liquidações quando comparado à média no País.

4.I.2.3. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS

2019

2020

2021*

Liquidações encerradas no TRT

10.161

8.085

1.839

Média de liquidações encerradas nos
Tribunais de idêntico porte

7.426

5.898

1.188

Média de liquidações encerradas no
País

33.928

26.885

5.145

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.
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O Tribunal Regional da 245 Região, no período analisado, encerrou mais liquidações
que os Tribunais congêneres e menos que a média no País.

4.I.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO
MÉDIA DE RESÍDUO
LIQUIDAÇÃO

NA

FASE

DE

2019

2020

2021*

Resíduos no TRT

4.095

3.399

3.616

Média de resíduo nos Tribunais de
idêntico porte

4.248

3.171

2.975

Média de resíduos no País

15.709

15.310

14.699

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Quanto ao resíduo na fase de liquidação, em comparação aos Tribunais de idêntico
porte, o resíduo do Regional foi menor em 2019 e maior em 2020 e 2021 (até 31/03).
No entanto, em relação à média no País, teve um resíduo bem menor no período
analisado.

4.I.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
PRAZO
MÉDIO
DO
INÍCIO
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

AO

2019

2020

2021*

Prazo médio na liquidação no TRT

149,89 dias

137,78 dias

185,82 dias

Prazo médio na liquidação nos
Tribunais de idêntico porte

200,32 dias

214,09 dias

236,08 dias

Prazo médio na liquidação no país

197,04 dias

231,05 dias

255,64 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Quanto ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, o TRT24
registrou média de 149,89 dias em 2019, tendo a média diminuído para 137,78 dias
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em 2020, prazos estes menores que a média dos Tribunais de idêntico porte e que a
média no País. No ano de 2021 (até 31/03), a média aumentou para 185,82 dias, no
entanto, revelou-se inferior à média no País e à média dos Tribunais de idêntico porte.

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

4.I.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS
PERCENTUAL DE SENTENÇAS LÍQUIDAS
POR ANO

2019

2020

2021*

Percentual de sentenças líquidas no
TRT

8,2%

15,3%

22,2%

Percentual de sentenças líquidas
nos Tribunais de idêntico porte

40,9%

46,7%

52,9%

Percentual de sentenças líquidas no
país

16,5%

19,1%

18,8%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal Regional exibiu taxa média
de sentenças líquidas abaixo da média no País nos anos de 2019 e 2020, e superior no
ano de 2021 (até 31/03). Com relação aos Tribunais de idêntico porte, apresentou
média inferior nos três anos analisados.
O percentual de sentenças líquidas nas Varas Trabalhistas foi de 8,2% em 2019,15,3%
em 2020 e de 22,2% em 2021 (até 31/03).
No triénio analisado, das 26 Varas do Trabalho da Região Judiciária, três Varas
mantiveram-se acima da média nacional: 1§ Vara do Trabalho de Amambaí, 2^ Vara do
Trabalho de Campo Grande e l5 Vara do Trabalho de Jardim.
4.1.3. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTPTST/e-Gestão)

4.1.3.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO
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MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE
DE EXECUÇÃO

2019

2020

2021*

Execuções iniciadas

10.528

9.811

2.207

Execuções encerradas

14.372

11.318

2.341

Pendentes de execução

24.237

22.861

23.112

4.596

5.103

5.167

Saldo de Processos
Provisório na Execução

no

Arquivo

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

No ano de 2020, houve decréscimo de 6,8% no quantitativo de execuções iniciadas e
de 21,2% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2019. A taxa de
produtividade na execução em 2019 foi de 136,5%, em 2020 foi de 115,4% e em 2021
(até março) foi de 106,1%. Ainda em 2020, cada Vara do Trabalho iniciou, em média,
377,3 execuções, e encerrou, 435,3 execuções.

O resíduo do regional, incluindo as que estavam em arquivo provisório, em dezembro
de 2020, foi de 27.964 execuções, um decréscimo de 3,0% em relação a dezembro de
2019. Em média, o resíduo de execuções por Vara foi de 1.075,5.

4.I.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO
EXECUÇÕES INICIADAS

2019

2020

2021*

Execuções iniciadas no TRT

10.528

9.811

2.207

Execuções iniciadas nos Tribunais de
idêntico porte

11.285

11.304

2.394

Execuções iniciadas no País

34.907

31.959

6.781
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*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Nos três últimos anos, o Tribunal iniciou menos execuções quando comparado à média
dos Tribunais de idêntico porte e à média no País.
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, a 243 Região teve duas Varas
do Trabalho entre as 50 que menos iniciaram execuções no País: a l3 Vara do Trabalho
de Mundo Novo, com 74 execuções iniciadas, sendo o 169 menor quantitativo do País;
e a l3 Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste, com 96 execuções iniciadas, sendo o
309 menor do País.

4.I.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO
EXECUÇÕES ENCERRADAS

2019

2020

2021*

Execuções encerradas no TRT

14.372

11.318

2.341

Execuções encerradas nos Tribunais
de idêntico porte

15.249

12.799

2.630

Execuções encerradas no País

38.570

30.469

7.389

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Em comparação à média do País e à média dos Tribunais de idêntico porte, o TRT24
encerrou menos execuções nos anos de 2019, 2020 e 2021 (até 31/03).
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, a 243 Região teve uma Vara
do Trabalho entre as 50 que menos encerraram execuções no País, a l3 Vara do
Trabalho de Mundo Novo, com 56 execuções encerradas, representando o 163 menor
quantitativo do País.

4.I.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO
RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO

Resíduo de execução no TRT
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2019

2020

2021*

28.833

28.430

28.279
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Média de resíduo na execução nos
Tribunais de idêntico porte

34.775

34.743

30.528

Média de resíduo na execução no
país

118.730

122.116

121.452

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Em relação ao resíduo na fase de execução, nos três anos avaliados, em comparação à
média no País e em relação à média dos Tribunais de idêntico porte, o TRT24 exibiu
saldo residual inferior.
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, a 243 Região teve cinco
Varas do Trabalho entre as 50 com os menores resíduos de Execução no País: a l3 Vara
do Trabalho de Mundo Novo, com 145 execuções pendentes foi o ll9 menor; a l3
Vara do Trabalho de São Gabriel do Oeste, com 218 execuções pendentes foi o 229
menor; a l3 Vara do Trabalho de Fátima do Sul, com 238 execuções pendentes foi o
299 menor; a l3 Vara do Trabalho de Bataguassu, com 280 execuções pendentes foi o
359 menor; e a l3 Vara do Trabalho de Amambaí, com 300 execuções pendentes foi o
429 menor.

4.I.3.5. PRAZO MÉDIO
ENCERRAMENTO

DO

INÍCIO DA FASE

PRAZO MÉDIO DO INÍCIO ATÉ A EXTINÇÃO
DA EXECUÇÃO

DE

EXECUÇÃO ATÉ O SEU

2021*

2019

2020

No Tribunal Regional

755,7 dias

947,2 dias

857,2 dias

Nos Tribunais de idêntico porte

1.143 dias

1.019 dias

959,6 dias

No País

1.488 dias

950 dias

1.060 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.
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O prazo médio entre o início e a extinção da execução, que era de 755,7 dias em 2019,
aumentou para 947,2 dias em 2020, tendo diminuído para 857,2 dias em 2021. Com
relação à média dos Tribunais congêneres e à média no País, o Tribunal exibiu prazos
menores nos três anos analisados.
Ainda com relação ao prazo médio entre o início e a extinção da execução, em 2020, o
TRT24 teve o décimo primeiro maior prazo médio no País, e considerando somente os
Tribunais de idêntico porte, registrou o quarto menor prazo.

4.I.3.6. PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE
DE EXECUÇÃO
2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

1.981 dias

1.655 dias

1.618 dias

Nos Tribunais de idêntico porte

1.798 dias

1.634 dias

1.483 dias

No País

2.349 dias

1.585 dias

1.682 dias

PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO
AO
ENCERRAMENTO
DA
EXECUÇÃO

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/2021.

Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o encerramento da execução, o
TRT24 registrou média de 1.981 dias em 2019, prazo menor que a média nacional e
maior que a média dos congêneres. Em 2020 o prazo diminuiu para 1.655 dias,
revelando-se maior que a média no País e a dos Tribunais de idêntico porte. Já em
2021 (até 31/03), o prazo médio exibido pelo Tribunal reduziu para 1.618 dias,
relativamente menor que a média nacional e maior que o dos Tribunais congêneres.
Ainda com relação ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o encerramento da
execução, em 2020, a Região registrou o sétimo maior prazo médio no País, e
considerando somente os regionais de idêntico porte, o regional registrou o quinto
menor prazo.

4.I.3.7. PROCESSOS PENDENTES DE EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA EM
MAIS DE UM SISTEMA PROCESSUAL
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O saldo de processos pendentes de solução é composto por: 1) Processos que
aguardam a primeira sessão de audiência; 2) Processos que já tiveram a primeira
sessão de audiência e que aguardam o encerramento da instrução; 3) Processos
conclusos aguardando a prolação da sentença. Não existe previsão para que um
processo fique pendente em mais de um dos itens acima simultaneamente. Partindo
dessa premissa, não foram identificados processos pendentes de solução, em março
de 2021, que estivessem pendentes em mais de um sistema ou Vara do Trabalho
simultaneamente.

4.I.3.8. EXECUÇÕES EXTINTAS
Foram extraídas as seguintes informações do sistema e-Gestão: no período de
l9/01/2019 a 31/12/2019: 1.629 execuções extintas por acordo; 4.534 extintas por
pagamento do crédito do exequente; 0 (zero) extintas pela prescrição intercorrente; 0
(zero) extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; e 7.415 por
outras formas de extinção. De 15/01/2020 a 31/12/2020: 2.397execuções extintas por
acordo; 3.923 extintas por pagamento do crédito do exequente; 707 extintas pela
prescrição intercorrente; 50 extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer; e 8.213 por outras formas de extinção. De 15/01/2021 a 31/03/2021: 433
execuções extintas por acordo; 939 extintas por pagamento do crédito do exequente;
174 extintas pela prescrição intercorrente; 18 extintas por cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer; e 2.047 por outras formas de extinção.

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

a) Movimentação Processual
2019

2020

2021*

estoque remanescente do ano anterior

2.722

4.968

3.393

casos novos

12.536

7.983

2.001

processos recebidos

15.403

11.072

2.644

recursos e ações originárias julgados

10.373

9.553

2.276

total julgado

12.778

12.284

2.868

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
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pendentes de solução para o ano seguinte

4.968

3.393

3.065

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

TAXA DE PRODUTIVIDADE

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

82,96%

110,95%

108,47%

média dos Tribunais de mesmo porte

95,8%

106,81%

99,23%

média nacional

94,95%

94,7%

93,18%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO
média do Tribunal analisado
média dos Tribunais de mesmo porte
média nacional

2019

2020

2021*

45,79%

34,69%

67,62%

42%

41,27%

71,91%

45,69%

44,6%

79,23%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR
DESEMBARGADOR

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

2.567

1.845

441

média dos Tribunais de mesmo porte

1.787

1.465

298

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.
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NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR
DESEMBARGADOR

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

2.130

2.047

478

média dos Tribunais de mesmo porte

1.712

1.564

296

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2019 foram pautados em
média por sessão 104,7 processos e julgados 94,8 processos. Em 2020, foram pautados
em média por sessão 104,7 processos e julgados 88,9. Em 2021, a média por sessão foi
de 96,2 processos pautados e 77,7 processos julgados.
b) Prazos Médios
2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

79 dias

124 dias

105 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

104 dias

122 dias

133 dias

média nacional

104 dias

111 dias

116 dias

PRAZO MÉDIO da distribuição à
restituição com visto do relator

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

117 dias

168 dias

155 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

137 dias

165 dias

189 dias

PRAZO MÉDIO da distribuição ao
julgamento do recurso
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média nacional

160 dias

168 dias

187 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

214 dias

276 dias

262 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

281 dias

285 dias

325 dias

média nacional

306 dias

321 dias

321 dias

PRAZO MÉDIO total, da distribuição até
a baixa do recurso

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

c) Carga de trabalho per capita dos Desembargadores

CARGA DE TRABALHO PER CAPITA DOS
DESEMBARGADORES

2018

2019

2020*

magistrados atuando em turmas e que participaram da
distribuição de processos

6

6

6

454

828

566

processos recebidos por magistrado

2.567

1.845

441

carga de trabalho por magistrado

3.021

2.673

1.006

processos solucionados por magistrado

2.130

2.047

478

estoque inicial por magistrado

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1-/01 e 31/03/21.

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

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL DOS
DESEMBARGADORES
EM EXERCÍCIO

2019

2021*

2020

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

AMAURY RODRIGUES
PINTO JUNIOR
(Desembargador)

1135

1235

519

486

5

12

ANDRÉ LUÍS MORAES
DE OLIVEIRA
(Desembargador)

2433

2015

1696

1751

205

377

BEATRIZ MAKI
SHINZATO CAPUCHO

-

-

-

-

239

29

FATIMA REGINA DE
SABOYA SALGADO

234

227

412

384

10

19

FLÁVIO DA COSTA
HIGA

0

2

-

-

-

-

FRANCISCO DAS
CHAGAS LIMA FILHO
(Desembargador)

2274

1817

1585

2028

293

485

JOÃO DE DEUS
GOMES DESOUZA
(Desembargador)

2030

1413

1601

2040

416

373

JOÃO MARCELO
BALSANELLI
(Desembargador)

-

-

109

7

228

349

KELLY CRISTINA
MONTEIRO DIAS

233

225

390

355

20

10
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ESTADULHO

LEONARDO ELY

816

621

1507

1899

4

56

LUIZ DIVINO
FERREIRA

-

-

-

-

226

19

MARCIO VASQUES
THIBAU DE ALMEIDA
(Desembargador)

2354

2119

1531

1481

404

343

NEIVA MARCIA
CHAGAS

-

-

243

167

16

43

NERY SÁ E SILVA DE
AZAMBUJA
(Desembargador)

2292

1959

1600

1551

425

504

NICANOR DE ARAUJO
LIMA
(Desembargador)

32

54

4

4

369

219

RENATO LUIZ
MIYASATO DE FARIA

-

-

241

130

25

30

RICARDO GERALDO
MONTEIRO
ZANDONA
(Desembargador)

1571

1091

2

1

0

0

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

65

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

66

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

e) Resíduo processual
2019

2020

2021*

aguardando manifestação do MPT

39

77

44

pendentes de conclusão ao relator

20

25

4

pendentes com o relator

3.152

1.661

1.375

pendentes em diligência

38

25

30

pendentes suspensos ou sobrestados

143

255

290

4.968

3.393

3.065

RESÍDUO PROCESSUAL

resíduo total

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

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

1267 dias

1051 dias

1087 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

1064 dias

1034 dias

957 dias

média nacional

1012 dias

935 dias

997 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo, o
Tribunal Regional registrou média de 1.267 dias em 2019. Em 2020, o prazo médio
diminuiu para 1.051 dias e, em 2021 (até março), a média aumentou novamente,
alcançando 1.087 dias. Registra-se que, no triénio analisado, o prazo médio do
Regional se mostrou maior tanto em relação à média dos Tribunais de pequeno porte
como em relação à média nacional.
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4.2.

ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão)
2019

ARRECADAÇÃO

2021*

2020

NO 1& GRAU

recolhimentos
previdenciários

R$ 39.841.101,12 R$ 38.297.180,72

recolhimentos fiscais
custas
processuais
emolumentos

e

Multas

R$ 3.501.684,7

R$ 3.303.728,76

R$ 543.982,24

R$ 29.517.817,40

R$ 5.005.798,30

R$ 853.251,31

R$ 30.079,23

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 72.890.682,45 R$ 46.606.707,78

TOTAL

R$ 7.226.714,33

R$ 8.623.947,88

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

ARRECADAÇÃO

2019

2020

2021*

R$ 59,96

R$556,00

R$0,00

R$ 59,96

R$556,00

R$0,00

NO 2S GRAU

custas
processuais
emolumentos

TOTAL

e

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

No ano de 2019, o Tribunal Regional arrecadou 59,09% a mais do que em 2018. No ano
de 2020, o Tribunal Regional arrecadou 36,06% a menos do que no ano anterior,
considerando-se o total arrecadado no l9 e no 29 graus.
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4.3.

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

2019

2020

2021*

decorrentes de execução

R$231.891.737,29

R$ 188.475.994,11

R$ 35.885.312,83

decorrentes de acordo

R$232.872.645,56

R$217.290.030,46

R$49.124.788,90

R$49.226.643,20

R$49.454.528,19

R$6.068.195,80

R$513.991.026,05

R$455.220.552,76

R$ 91.078.297,53

decorrentes
espontâneo

de

pagamento

TOTAL

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 12/01 e 31/03/21.

Constata-se que, no ano de 2019, foram pagos aos reclamantes R$513.991.026,05,
valor 15,39% maior em relação ao ano de 2018. No ano de 2020, o Tribunal Regional
pagou R$455.220.552,76, valor 11,43% menor do que o valor pago em 2019. Nos três
anos avaliados, a Região pagou menos do que a média do País e 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, DESISTÊNCIAS E DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA META 3 DO CNJ) - fonte: e-Gestão (dados extraídos no dia 14 de maio de
2021)

Em relação ao percentual de conciliação nos anos de 2019, 2020 e 2021 (até março), o
Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação acima da média dos tribunais de
pequeno porte e da média nacional em 2019 e 2020. Até março de 2021, a média do
TRT24 é superior à média do pequeno porte, mas está abaixo da média da Justiça do
Trabalho.
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ANO DE 2019: Total de processos conciliados: 11.213; processos solucionados: 25.131;
percentual de conciliação líquida: 44,6% (média nacional: 42,9%; média dos TRTs de
pequeno porte: 37,8%). No ano de 2019, das 26 VTs do TRT24, 16 apresentaram
média superior à média nacional: Mundo Novo - 01a Vara(71,5%); Fátima do Sul - 01a
Vara(66,7%); Bataguassu - 01a Vara(64,9%); Paranaíba - 01a Vara(63,6%); Nova
Andradina - 01a Vara(59,2%); Jardim - 01a Vara(58,0%); Aquidauana
- 01a
Vara(56,8%); São Gabriel do Oeste - 01a Vara(54,9%); Coxim - 01a Vara(54,7%);
Chapadão do Sul - 01a Vara(53,7%); Amambaí - 01a Vara(50,6%); Corumbá - 01a
Vara(47,9%); Naviraí - 01a Vara(47,4%); Dourados - 01a Vara(45,0%); Campo Grande
- 01a Vara(43,6%); Dourados - 02a Vara(43,5%).
ANO DE 2020: Total de processos conciliados: 7.741; processos solucionados: 17.195;
percentual de conciliação líquida: 45,0% (média nacional: 43,7%; média dos TRTs de
pequeno porte: 38,0%). No ano de 2020, das 26 VTs do TRT24,14 apresentaram média
superior à média nacional: Mundo Novo - 01a Vara(76,7%); Chapadão do Sul - 01a
Vara(66,6%); Fátima do Sul - 01a Vara(64,0%); Amambaí - 01a Vara(63,9%); Nova
Andradina - 01a Vara(60,2%); Aquidauana - 01a Vara(58,8%); Rio Brilhante - 01a
Vara(57,7%); Naviraí - 01a Vara(55,4%); Bataguassu - 01a Vara(55,l%); Ponta Porã 01a Vara(52,7%); São Gabriel do Oeste - 01a Vara(52,6%); Campo Grande - 01a
Vara(49,9%); Coxim - 01a Vara(45,4%); Jardim - 01a Vara(44,9%).
ANO DE 2021 (até 31 de março): Total de processos conciliados: 1.769; processos
solucionados: 4.081; percentual de conciliação líquida: 43,3% (média nacional: 45,4%;
média dos TRTs de pequeno porte: 38,8%). No ano de 2021, das 26 VTs do TRT24, 10
apresentaram média superior à média nacional: Mundo Novo - 01a Vara(80,9%);
Aquidauana - 01a Vara(78,2%); Fátima do Sul - 01a Vara(75,8%); Bataguassu - 01a
Vara(58,3%); Chapadão do Sul - 01a Vara(55,3%); Campo Grande - 01a Vara(53,8%);
Nova Andradina - 01a Vara(51,6%); Dourados - 01a Vara(51,5%); Amambaí - 01a
Vara(51,3%); Ponta Porã - 01a Vara(45,8%).
5.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 14 de
maio de 2021)

ANO DE 2019: Total de liquidações finalizadas por acordo: 291; liquidações encerradas:
10.161; percentual de conciliação: 2,9%.
ANO DE 2020: Total de liquidações finalizadas por acordo: 356; liquidações encerradas:
8.085; percentual de conciliação: 4,4%.
ANO DE 2021 (até 31 de março): Total de liquidações finalizadas por acordo: 56;
liquidações encerradas: 1.839; percentual de conciliação: 3,0%.
5.1.3. FASE DE EXECUÇÂO(fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 14 de
maio de 2021)
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ANO DE 2019: Total de processos extintos por acordo: 1.629; execuções encerradas:
14.372; percentual de conciliação: 11,3%.
ANO DE 2020: Total de processos extintos por acordo: 2.397; execuções encerradas:
11.318; percentual de conciliação: 21,2%.
ANO DE 2021 (até 31 de março): Total de processos extintos por acordo: 433;
execuções encerradas: 2.341; percentual de conciliação: 18,5%.

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: TRT24)

O Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região informou que observa e aplica as
diretrizes contidas na Resolução n. 174/2016 do CSJT, aprovada em 30 de setembro de
2016 e que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho. A
Portaria TRT/GP/SCJ 003/2017 criou o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas (NUPEMEC) e o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas (CEJUSC), no âmbito do TRT24, com sede na cidade de Campo
Grande - MS. Em 2019, a Resolução Administrativa n. 58/2019 fixou nova estrutura e
atribuições do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas NUPEMEC-JT e dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas - CEJUSC-JT de l9 e 29 Graus.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC
ocupa o mesmo espaço físico e possui o mesmo quadro de servidores do CEJUSC-JT de
25 Grau. De acordo com o artigo 59 da Resolução Administrativa n. 58/2019, o
NUPEMEC é composto pelo Desembargador Vice-Presidente que o coordena; 1 (um)
Desembargador do Trabalho; 1 (um) Juiz-Auxiliar da Presidência; 1 (um) Juiz integrante
do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Primeiro Grau
- CEJUSC-JT/19 Grau; 1 (um) Juiz do l9 Grau de Jurisdição; o Secretário Judiciário; e o
Coordenador da Coordenadoria de Apoio à Primeira Instância na Solução de Conflitos.

Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSCs
foram instituídos para o Io e 2o grau e estão localizados em Campo Grande - MS. No
momento da correição, há apenas um CEJUSC-JT de l9 Grau. A Resolução
Administrativa n. 58/2019 discorre sobre o procedimento para instalação de outros
Centros. De acordo com os parágrafos l9 e 29, do artigo 22, do normativo, a proposta
de instalação de mais unidades de CEJUSC-JT de l9 Grau no interior do Estado deverá
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ser encaminhada à Presidência do Tribunal pelo NUPEMEC-JT que, após juízo de
conveniência e oportunidade, submeterá a proposta à deliberação do Tribunal Pleno.

O CEJUSC de Io grau é coordenado por magistrado de primeiro grau, nomeado por ato
fundamentado do Presidente do Tribunal, observados os critérios dispostos no artigo
24 da RA n. 58/2019. Desde setembro de 2020, a coordenação do CEJUSC de l9 Grau é
realizada pela Juíza Déa Marisa Brandão Cubei Yule (Portaria TRT/GP 21/2020).
Atualmente, o CEJUSC de l9 Grau encontra-se instalado no Fórum Trabalhista Senador
Ramez Tebet (Campo Grande). A secretaria da unidade funciona no 79 andar (ala
esquerda) e as salas de audiências no térreo (aos fundos). De acordo com o Tribunal
Regional, as instalações atendem perfeitamente às necessidades do setor, com mesas
redondas nas salas de audiência de conciliação. Quanto ao quadro de servidores, a
unidade possui 6 servidores, todos do quadro próprio, sendo 1 chefe de gabinete - FC5; 3 conciliadores - FC-4, 1 assistente - FC-2 e um servidor sem função que atua na
secretaria. Há também 3 estagiários que auxiliam nas atividades de notificações.

O CEJUSC de 2o grau é coordenado pelo Desembargador coordenador do NUPEMEC-JT
(Desembargador Vice-Presidente). Para o biênio 2021/2022 foi eleito o
Desembargador André Luís Moraes de Oliveira. A competência do órgão contempla:
atuar na mediação na fase pré-processual nos conflitos de natureza coletiva;
conciliação em processos com interposição de Recurso de Revista, enquanto não
forem remetidos ao TST; e conciliação em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.
Atualmente, o CEJUSC-JT de 29 Grau funciona no térreo do prédio sede do Tribunal
Regional do Trabalho da 24? Região. A unidade possui uma secretaria e uma sala de
audiências de conciliação/mediação. O quadro de servidores possui a seguinte
composição: um servidor que exerce a função de Chefe de Gabinete de Apoio ao
NUPEMEC-JT e ao CEJUSC-JT/29 Grau; um servidor que auxilia nos serviços de
secretaria; e uma calculista. Há ainda um estagiário que auxilia nos serviços de triagem
e de notificações.

Durante o período da correição, o Tribunal Regional informou que atualmente o
CEJUSC de l9 Grau atende todas as varas do Estado de Mato Grosso do Sul pelo
método telepresencial, ou seja, todas as demandas podem ser remetidas pelos
magistrados das varas ou requeridas pelos advogados ou partes. Todavia, existe
projeto para, após a retomada dos trabalhos presenciais, atuar de forma itinerante.
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. Nesse sentido, com intuito de
fortalecer as atividades conciliatórias, registra-se a possibilidade de ampliação da
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estrutura atual dos CEJUSC com a instalação de novas unidades em regiões judiciárias
com mais de uma vara do trabalho, adequação do espaço físico, bem como fomentar a
atuação do CEJUSC-JT itinerante a fim de atender localidades em que o acesso dos
jurisdicionados seja dificultado pelas condições geográficas da região e/ou limitação
dos meios de transporte e acesso à internet.

Destaca-se, ainda, que a Resolução CSJT n. 288/2021 elenca critérios para nomeação
dos coordenadores do NUPEMEC e CEJUSCs, bem como supervisores, no último caso.
Nesse sentido, registra-se a necessidade de adequação nos procedimentos adotados.

O Tribunal Regional informou que, no âmbito dos CEJUSC-JT de l9 e 29 Graus, são
utilizados meios tecnológicos, como telefone, e-mail e whatsapp, para a realização de
contatos com as partes, audiências e homologação de acordos, inclusive sem a
necessidade do comparecimento das partes em juízo.

Durante a correição e a reunião com a equipe dos CEJUSCs, o Tribunal Regional
esclareceu que ao receber uma HOTREX - Ação de Homologação de Acordo
Extrajudicial ou mesmo uma petição de acordo em uma Reclamação Trabalhista no
CEJUSC, via de regra, é designada audiência telepresencial para que as partes
confirmem os termos do acordo. Todavia, quando há alguma dificuldade para que o
trabalhador participe da audiência, há um contato prévio, por meio de uma chamada
de vídeo, via Whatsapp ou Zoom, para confirmação dos termos do acordo, mesmo que
o acordo enviado já esteja assinado. Em seguida, o processo é incluído em pauta de
audiência onde os advogados, legalmente constituídos e com poderes para
transacionar, participam da audiência. O Tribunal Regional esclareceu, ainda, que há
casos em que, quando é registrada dificuldade de participação da parte na
homologação do acordo, o juiz ou o mediador analisa o caso concreto para averiguar a
necessidade da presença, sempre em cotejo com os elementos de negociação
disponíveis, dos quais a parte participou em sua totalidade, e a regularidade da
representação para transigir.
Diante do exposto, reitera-se que a homologação do acordo pode ocorrer por meio
tecnológico, desde que haja a presença ou manifestação expressa e inequívoca de
ambas as partes.
5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES
DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO
DE DISPUTAS (fonte: TRT24)

O artigo 24, da Resolução Administrativa n. 58/2019, descreve os critérios que devem
ser observados para nomeação do coordenador do CEJUSC de l9 Grau: (I) capacitação e formação do magistrado em curso específico de mediação e conciliação,
observadas as diretrizes da Resolução n. 174/2016 do CSJT; (II) - lotação do
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magistrado na circunscrição das Varas do Trabalho abrangidas pelo Centro; (III) manifestação voluntária de interesse do magistrado, que revele alto nível de
envolvimento nos processos de mediação e conciliação; (IV) - frequência mínima de 30
(trinta) horas em eventos de aperfeiçoamento computadas pela Escola Judicial do TRT
da 243 Região no semestre civil imediatamente anterior; (V) - rotatividade periódica
entre magistrados, preferencialmente a cada 1 (um) ano; (VI) - antiguidade na
carreira.
De acordo com o artigo 20, da Resolução Administrativa n. 58/2019, o coordenador do
CEJUSC-JT de 25 Grau será o Desembargador coordenador do NUPEMEC-JT. Dessa
forma, o coordenador é o Vice-Presidente eleito (artigo 25, parágrafo 25, RA n.
58/2019), não havendo, portanto, critérios pré-estabelecidos.

A Resolução CSJT n. 288/2021, em seu artigo 4o, dispõe sobre diretrizes quanto à
designação de magistrados coordenadores e supervisores, bem como o período e
duração do mandato. Dessa forma, registra-se ser necessária adequação na nomeação
dos coordenadores, 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: TRT24)

Os artigos 21 e 25, da Resolução Administrativa n. 58/2019, dispõe sobre o
requerimento para realização de audiências de mediação e conciliação no CEJUSCs de
1° e 25 graus, respectivamente. Em ambos os casos, a audiência poderá ser requerida
(I) pelo relator do processo, mediante simples despacho nos autos; (II) por quaisquer
das partes por meio: a) do preenchimento do formulário eletrônico disponibilizado no
portal do TRT da 24® Região no endereço: http://www.trt24.jus.br/web/guest/soliciteuma-audiencia; ou b) por petição protocolada nos autos e dirigida ao relator.
Os artigos 29 e 19 da Resolução Administrativa n. 58/2019 estabelecem os critérios
quanto à submissão dos processos aos CEJUSCs de 15 e 25 graus, nesta ordem. De
acordo com o artigo 29, a prévia indicação dos processos aptos à mediação e à
conciliação pelo CEJUSC-JT l9 Grau compete ao magistrado titular da unidade
jurisdicional, observado o seguinte: (I) somente poderão ser remetidos ao CEJUSCJT/15 Grau os processos sob as classes judiciais: rito ordinário, rito sumaríssimo e rito
sumário; (II) somente se ambas as partes, provocadas por prévia intimação do juízo,
manifestarem interesse em conciliar, poderão ser remetidas ao CEJUSC-JT/15 Grau:
ações civis públicas, ações civis coletivas, mandados de segurança e ações ajuizadas
em face da Administração Pública direta, autárquica e fundacional, inclusive na
condição de responsáveis (solidariamente e subsidiariamente). Em relação ao CEJUSCJT de 25 Grau, o artigo 19 dispõe ser o órgão competente para atuar na (I) mediação na
fase pré-processual nos conflitos de natureza coletiva; (II) conciliação em processos
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com interposição de Recurso de Revista, enquanto não forem remetidos ao TST; (III)
conciliação em Precatórios e Requisições de Pequeno Valor.

O Tribunal Regional informou que não há avocação de processos e que ao encaminhar
o processo ao CEJUSC, o órgão de origem registra, mediante despacho, certidão ou ato
ordinatório, que o feito será encaminhado ao CEJUSC. A remessa é precedida de
despacho da vara de origem, todavia, em situações urgentes, a vara realiza mera
certificação de remessa ao Cejusc por pedido das partes.
5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO ÂMBITO
DOS CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO
DE DISPUTAS (fonte: TR24)

Em 2019 foram realizadas 5.324 audiências, com homologação de 1.129 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 21,2%.
Em 2020 foram realizadas 2.096 audiências, com homologação de 640 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 30,5%.
Em 2021 (até 31 de março) foram realizadas 428 audiências, com homologação de 83
acordos, resultando em um índice de conciliação no percentual de 19,4%.
Observa-se que os índices de conciliação apurados nos CEJUSCs são inferiores aos das
Varas do Trabalho. Durante reunião com a equipe dos CEJUSCs, esclareceu-se que o
trabalho realizado no CEJUSC ocorre em cooperação com as Varas e Gabinetes. Dessa
forma, em muitos casos o CEJUSC de Io grau realiza as tratativas de negociação, mas
no final é verificado, em cooperação, a melhor forma de finalização e homologação do
acordo. No CEJUSC de 2o grau também há essa cooperação, e amplo diálogo com as
partes para triagem e realização de pautas reunidas.
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: TRT24)

Segundo informa o Tribunal Regional, caso frustrada a tentativa de conciliação no
âmbito do CEJUSC, há o recebimento da defesa e demais documentos e é designada a
audiência de prosseguimento. O artigo 27, da Resolução Administrativa n. 58/2019
dispõe que na hipótese não exitosa da tentativa de conciliação, cabe ao coordenador
ou supervisor: (a) dar ao autor vista da resposta do réu e dos documentos que
eventualmente a acompanham; (b) consignar em ata requerimentos gerais das partes;
(c) fazer um breve relato do conflito, mantendo-se silente quanto à questão jurídica
que envolve a disputa, bem como quanto aos efeitos decorrentes de eventuais
ausências de parte.
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Durante reunião com a equipe dos CEJUSCs, informou-se que no âmbito dos Centro
não é praticado ato decisório no processo que não esteja estritamente ligado ao
acordo. Em relação a marcação das audiências iniciais e instrutórias, só ocorre quando
solicitado pela unidade judiciária a que está ligado o processo. Ainda na reunião,
pontuou-se que são realizadas pautas temáticas com os grandes litigantes do Tribunal
Regional e o resultado tem sido positivo; com bons índices. Além disso, são realizados
diálogos de aproximação com advogados e empresas com o intuito de fomentar os
acordos de conciliação.
5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
(fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que a Corregedoria Regional realiza correições ordinárias
nos CEJUSC. Durante a realização da correição, são analisadas a estrutura
administrativa, instalações físicas, pautas de audiência e boas práticas.

5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO
ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão - dados retirados no
dia 14 de maio de 2021)
Em 2019, foram realizadas 1.659 audiências de conciliação, (897 realizadas na fase de
conhecimento e 762 na fase de execução) e homologados 13.273 acordos (11.647 na
fase de conhecimento, 291 na fase de liquidação e 1.335 na fase de execução).
No ano de 2020, foram realizadas 2.625 audiências de conciliação (2.210 na fase de
conhecimento e 415 na fase de execução) e homologados 9.917 acordos (8.065 na fase
de conhecimento, 356 na fase de liquidação e 1.496 na fase de execução).
No ano de 2021 (até 31 de março), foram realizadas 597 audiências de conciliação,
(499 realizadas na fase de conhecimento e 98 na fase de execução) e homologados
2.240 acordos (1.915 na fase de conhecimento, 56 na fase de liquidação e 269 na fase
de execução).
Frise-se, por oportuno, que o número de audiências aqui registradas se refere à
designação específica de "audiência de conciliação" no PJe. Assim, o número superior
de acordos efetivados decorre do fato de que também são computados aqueles
firmados nas demais modalidades de audiência.
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5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO
(fonte: TRT24)
No ano de 2019, foram realizadas 310 audiências de conciliação e homologados 232
acordos; índice de conciliação: 74,8%.
No ano de 2020, foram realizadas 313 audiências de conciliação e homologados 219
acordos; índice de conciliação: 70,0%.
No ano de 2021 (até 31 de março), foram realizadas 41 audiências de conciliação e
homologados 29 acordos; índice de conciliação: 70,7%.

5.5. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT24)
O Tribunal Regional informa que há tentativas de conciliação em processos que se
encontram na fase de admissibilidade de Recurso de Revista. Os processos com
interposição de Recurso de Revista são encaminhados ao CEJUSC 29 Grau para
tentativa de conciliação, conforme dispõe o art. 181, § l9 do Regimento Interno do
Tribunal. O CEJUSC 29 Grau consulta previamente as partes sobre interesse em
participar de audiência de conciliação e, havendo interesse, os processos são incluídos
em pauta o mais breve possível.
No ano de 2019, foram realizadas 395 audiências de conciliação e homologados 272
acordos; índice de conciliação: 68,9%.
No ano de 2020, foram realizadas 478 audiências de conciliação e homologados 315
acordos; índice de conciliação: 65,9%.
No ano de 2021 (até 31 de março), foram realizadas 133 audiências de conciliação e
homologados 76 acordos; índice de conciliação: 57,14%.

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL
(fonte: TRT24)
Em 2019, foram realizadas 13 audiências de conciliação e homologados 10 acordos;
índice de conciliação: 77,0%.
Em 2020, foram realizadas 15 audiências de conciliação e homologados 13 acordos;
índice de conciliação: 86,7%.

76

76

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Em 2021 (até 31 de março), foi realizada 01 audiência de conciliação e homologado 01
acordo; índice de conciliação: 100%.
A Resolução CSJT n. 288/2021, em seu artigo 12, prevê a possibilidade de ser
submetidos ao procedimento de mediação pré-processual os conflitos individuais e
coletivos, a cargo dos respectivos CEJUSCs-JT de primeiro e segundo graus, bem como
aos NUPEMECs-JT, conforme o caso, mediante registro próprio no Sistema PJe-JT, e
com garantia de cômputo na produtividade do respectivo magistrado condutor do
procedimento. Dessa forma, registra-se necessidade de adequação dos normativos do
TRT24.

5.7.

SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO - CNJ E CSJT (fonte: TRT24)

O TRT da 24® Região participou da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT
em 2019, bem como das Semanas Nacionais de Conciliação do CNJ e das Semanas
Nacionais da Execução Trabalhista do CSJT de 2019 e 2020. Em 2020, participou do
Mês Nacional da Conciliação promovido pelo CSJT. 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, 15 grau): 930; audiências
realizadas (fases de conhecimento e execução, 15 grau): 883; acordos homologados
(fases de conhecimento e execução, 15 grau): 315; índice de conciliação: 35,7%.

IX Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 16 a 20 de setembro de
2019):
Audiências designadas (l9 grau): 412; audiências realizadas (l9 grau): 337; acordos
homologados (l9 grau): 172; índice de conciliação: 51,0%.

XIV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 04 a 08 de novembro de 2019):
Audiências designadas (todas as fases, l9 grau): 386; audiências realizadas (todas as
fases, l9 grau): 376; acordos homologados (todas as fases, l9 grau): 144; índice de
conciliação: 38,3%.

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 l9 e 29 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
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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 24a Região realizou ações de conciliação durante todo o mês de
novembro. Foram designadas (l9 grau): 131; audiências realizadas (l9 grau): 124;
acordos homologados: 80; índice de conciliação: 64,5%.

X Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 30 de novembro a 04 de
dezembro de 2020):
Audiências designadas: 61; audiências realizadas: 58; acordos homologados: 33; índice
de conciliação: 56,9%.

XV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 30 de novembro a 04 de dezembro de
2020):
Audiências designadas (todas as fases, l9 grau): 10.594; audiências realizadas (todas as
fases, l9 grau): 9.421; acordos homologados (todas as fases, l9 grau): 3.260; índice de
conciliação: 34,6%.

5.8.

INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT24)

O TRT24 informou ações realizadas com o intuito de fomentar a conciliação:

Em 2019: Foram realizadas reuniões com grandes instituições financeiras como Caixa
Econômica Federal, Banco Santander S.A e Banco Itaú S.A, com o objetivo de fomentar
a conciliação nestas empresas. Também foram organizadas pautas temáticas. O
Desembargador Conciliador realizou reuniões com os Procuradores dos Municípios do
Estado de Mato Grosso do Sul em fomento à conciliação em precatórios, com
resultados positivos. As ações do CEJUSC se pautaram na Portaria TRT/GP/SJ
005/2019, referendada pela Resolução Administrativa n. 58/2019 e na Resolução CSJT
174/2016.
Em 2020: Foram realizadas reuniões com os principais devedores trabalhistas do
Tribunal Regional, dentre eles: JBS S.A, SEARA S.A e ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A,
demonstrando as vantagens da autocomposição, oportunidade em que também
realizamos pautas temáticas com índices de conciliação acima de 70%, de acordo com
o Tribunal Regional.
Em 2021 (até março de 2021): Foram iniciadas reuniões com grandes empresas que
ainda figuram entre os maiores litigantes trabalhistas, tais como Confederação
Nacional da Agricultura e ENERGISA S.A., objetivando organizar pautas eletivas para
tentativa de conciliação. Além disso, o CEJUSC iniciou um diálogo com as Varas do
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Trabalho de Campo Grande/MS, para firmar um acordo de cooperação que otimize a
movimentação de processos para o ambiente do CEJUSC sempre que houver interesse
de acordo.

5.9.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que os servidores que atuam no CEJUSC são submetidos
à formação e à capacitação, todavia, os servidores que foram lotados recentemente no
CEJUSC ainda não tiveram a oportunidade de realizar o curso, mas o farão, assim que
aprovado o calendário da EJUDTRT24.
De acordo com informações constantes no site da Escola Judicial do TRT da 24a Região
(http://www.trt24.jus.br/web/escola-iudicial), no período de 08 de março a 20 de
maio de 2021, a EJUDTRT24 está promovendo o curso para Formação de Formadores e
Supervisores em Conciliação e Mediação (Magistrados) e Formação de Conciliadores e
Mediadores (servidores).
De acordo com o Tribunal Regional, os magistrados coordenadores dos CEJUSCs
participaram do curso promovido pela ENAMAT sobre supervisão de centros de
conciliação.

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT24)
O Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região informou que as mediações são
realizadas por meio dos CEJUSCs, adotando, como regra, o sistema em que a audiência
inicial também serve à mediação (e, em função disso, nessas audiências conduzidas
pelo CEJUSC prevalecem os princípios próprios da mediação).

5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT24)
O Tribunal Regional informou que periodicamente são divulgados na página do
Tribunal Regional informes sobre o tema e os resultados obtidos com as conciliações,
com mais intensidade durante as semanas de conciliação. Além disso, o tema
Conciliação Trabalhista possui uma página http://www.trt24.jus.br/web/guest/nucleode-conciliacao-nmcsc-, na qual são divulgados os contatos do NUPEMEC, bem como
dos CEJUSCs, além do calendário das audiências, estatísticas da conciliação e o
formulário para solicitação da audiência de conciliação.
A partir da análise das informações, verifica-se a necessidade de atualizações como as
estatísticas e os dados referentes às semanas de conciliação, bem como o acréscimo
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de novas informações para atender ao disposto no artigo 23, da Resolução CSJT n.
288/2021.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1.

ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT24 e sítio eletrônico do TRT24)

Quanto ao Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP, o Tribunal informou
que está regulamentado pela Resolução Administrativa n. 79/2019, e funciona como
órgão jurisdicional de apoio à efetividade da execução trabalhista de todas as Varas do
Trabalho do TRT da 24^ Região.

Nos termos do art. 25 da RA n. 79/2019, o Centro de Execução e de Pesquisa
Patrimonial conta com espaço e estrutura próprios, compatíveis com as atribuições e
atividades desenvolvidas.
A coordenação do CEPP fica a cargo de um juiz do trabalho, que será escolhido pelo
Presidente do TRT, de modo que a escolha atenda aos seguintes critérios: antiguidade
na carreira; conhecimento sobre o uso das ferramentas eletrônicas; e a interpretação
dos dados e ações a serem tomadas antes, durante e após a pesquisa patrimonial;
conhecimento e experiência sobre efetividade e atividades que envolvam a fase de
execução; ausência de punição disciplinar nos 2 (dois) exercícios forenses anteriores;
ausência de processo administrativo disciplinar em curso; frequência aos cursos da
Escola Judicial do TRT ou da ENAMAT.

Quanto à estrutura de cargos e funções, informou o Tribunal que o CEPP é composto
por uma equipe formada por um juiz e mais 7 (sete) servidores efetivos.

Em relação ao critério de rotatividade do juiz coordenador do CEEP, dispõe a resolução
que o juiz coordenador terá exercício no período coincidente com o mandato dos
cargos de direção do Tribunal. Esclareceu o TRT24 que observa o critério de
rotatividade e que, atualmente, a coordenação do CEPP é exercida pelo magistrado
Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, designado pela Resolução Administrativa n.
116/2020, aprovada à unanimidade do Pleno, com exercício a partir de 07/01/2021 até
que ulterior deliberação.
Quanto à competência e atribuições do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial,
o art. 49 da Resolução Administrativa n. 79/2019, dispõe que serão observadas as
atribuições trazidas no art. 25 da Resolução CSJT 138/2014, e, ainda, processar a
reunião de execuções quando a unificação dos processos se mostrar mais coerente e
eficaz.
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Quanto ao procedimento de pesquisa patrimonial, poderá ser deflagrado pelo juiz
coordenador do CEPP, de ofício ou a requerimento das unidades judiciárias do Tribunal
Regional, a quem incumbe, também, decidir sobre o sigilo dos documentos.

Deverão ser observados os seguintes requisitos para deflagrar o procedimento de
pesquisa patrimonial: a existência de indícios de eventual ocultação patrimonial;
execuções relacionadas a grandes devedores contumazes, com mínimo 15 (quinze)
registros no BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; e comprovação, por
certidão da Vara de Origem, de que não se obteve êxito na pesquisa patrimonial básica
(BACENJUD, RENAJUD, SINESP, CCS, JUCEMS), inclusive em relação aos eventuais
responsáveis patrimoniais solidários e secundários.
As solicitações realizadas pelas unidades judiciárias deverão ser encaminhadas por
meio de ofício, por malote digital, sem a necessidade de remessa dos autos. Na
medida da relevância, da pertinência e dos limites materiais, poderá o juiz
coordenador rejeitar os pedidos da unidade judiciária, desde que fundamentada a
decisão, que será levada à consideração do Desembargador Corregedor.

O Tribunal informou que o juiz coordenador do CEPP atua com dedicação exclusiva e,
nos casos em que verificada a necessidade de mitigação da dedicação exclusiva, a
competente autorização é submetida à apreciação do Tribunal Pleno. Esclareceu,
ainda, que em função da deficiência no quadro de juízes, foi expedida a RA 26/2021,
referendada pelo Pleno, que excepcionou a regra da dedicação exclusiva e autorizou o
acúmulo de funções pelo atual juiz coordenador do CEPP, que passou a atuar em
processos determinados, proferindo sentenças de embargos de declaração. Ressaltou
que, em casos semelhantes a esse, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho é
comunicado do resultado, conforme determina o art. 95, § 25, da Resolução CSJT, n.
138/2014.
Sobre a elaboração do Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa e também quanto
aos relatórios circunstanciados sobre devedores contumazes, o TRT24 informou que,
por determinação do Presidente, foi desenvolvido ambiente na intranet para
compartilhamento das pesquisas e relatórios elaborados pelo CEPP, por meio da
plataforma denominada SEI-CEPP.

6.2.

FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT24)

Conforme informado pelo TRT24, são utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa
patrimonial e finalidades, a fim de garantir maior efetividade à execução:
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e

Infojud

Sistema de informações
cadastrais de contribuintes.

Renajud

Sistema de informações veiculares, com
possibilidade de inserção de restrições.

CCS

Sistema de informações de dados de
clientes do sistema financeiro.

CNIB

Sistema de informações imobiliárias, com
possibilidade de inserção de bloqueios
CNJ/ONR.

CENSEC

Sistema de informações de documentos
registrados em cartórios de notas.

Infoseg

Sistema de informações das bases da
Polícia Federal, RAIS, DENATRAN, DPN,
TRE.

Simba

Sistema
de
informações
movimentações bancárias.

SISBAJUD

Sistema de informações sobre ativos
existentes e relacionamentos financeiros.

COAF

Sistema
de
informações
sobre
Investigações por crimes relacionados à
lavagem de dinheiro
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SERASAJUD

Sistema de cadastramento de devedores.

BNDT

Sistema de cadastramentos específico
para devedores trabalhistas.

PenhoraOnline

Sistema para pesquisa
cadastramento
de
(TRT24/ANOREG-MS)

Protestojud

Sistema para remessa de protesto de
Certidões de Dívidas. (TRT24/IEPTB-MS)

Jucems

Sistema para consulta de dados de
empresas
registradas
no
MS.
(TRT24/Jucems)

SIEL

Sistema para busca de dados cadastrais
de eleitores. TRE-MS.

Portaljud

Sistema de busca de dados cadastrais de
usuários da telefonia Vivo.

Infoguard

Sistema de busca de dados cadastrais de
usuários da telefonia TIM.

ANAC

Sistema para
aeronaves.

DETRAN/MS

Sistema para busca de informações de
veículos
registrados
no
MS.
(TRT24/Detran)
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Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, não há no CEPP um controle
fiscalizatório e/ou estatístico referente à utilização de ferramentas de pesquisa
patrimonial utilizadas pelos magistrados.

6.3.

REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT24)

O Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, no âmbito do Tribunal Regional, foi
regulamentado por meio da Resolução Administrativa n. 79/2019 e adotou como
modalidade de reunião de execuções o Plano Especial de Pagamento Trabalhista
(PEPT) e o Regime Especial de Execução Forçada (REEF).
Ao instituir o PRE foram estabelecidos os princípios e diretrizes que deverão ser
observados quanto ao procedimento de reunião de execuções, sendo eles: a essência
conciliatória da Justiça do Trabalho, como instrumento de pacificação social; o direito
fundamental à razoável duração do processo (art. 5^, LXXVIII, da Constituição Federal)
em benefício do credor; os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, da
Constituição Federal), bem como da economia processual; o pagamento equânime dos
créditos, observadas as particularidades do caso concreto; a premência do crédito
trabalhista, haja vista seu caráter alimentar; e a necessidade da preservação da função
social da empresa.
Quanto ao processamento do PRE, verificou-se que será processado no Centro de
Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP e poderá ser instaurado em duas situações:
de ofício pelo juiz coordenador do CEPP, que poderá determinar a reunião das
execuções sob sua direção, quando verificar que a concentração dos atos demonstrase mais coerente e eficaz para a satisfação dos créditos trabalhistas; ou mediante
provocação das unidades judiciárias, que poderá ser de ofício ou a pedidos dos
interessados. Quando originar-se das unidades judiciárias, o pedido de unificação será
dirigido, por meio de ofício fundamentado, ao juiz coordenador do CEPP, que ao
analisar o pedido poderá levar em consideração a estrutura da sua unidade,
determinando as diligências que entender necessárias.

A Resolução em comento, dispõe, ainda, que o CEPP poderá realizar todos os atos
inerentes à fase de cumprimento do título executivo, incluindo a realização de
audiências, bem como a efetivação de penhora, alienação dos bens, satisfação dos
créditos e extinção da execução.
Relativamente ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT, será instaurado e
processado no CEEP, e objetiva a viabilização do pagamento parcelado do débito,
sempre que o executado não possuir capacidade financeira de arcar com a dívida
consolidada sem comprometer a continuidade da atividade econômica. A análise do
pedido será realizada pelo juiz coordenador do CEPP segundo os critérios de
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conveniência e oportunidade, sendo facultada a consulta prévia aos órgãos internos e
ou externos dos quadros do Tribunal Regional.

A decisão que deferir o plano definirá os autos do processo em que serão
concentrados os atos referentes ao cumprimento do PEPT e também sobre a
suspensão automática dos processos a ele vinculados.

O Regime Especial de Execução Forçada (REEF), que também será instaurado e
processado no Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial (CEPP), consiste em
unificar a busca, a constrição e a expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida
consolidada de devedor com relevante número de processos em fase de execução,
como medida de otimização das diligências executórias mediante a utilização de
processo piloto. O REEF poderá ser instaurado nas seguintes hipóteses: insucesso do
Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT); requisição dos magistrados das
unidades judiciárias; ou iniciativa do juiz coordenador do CEPP.
O pedido de instauração do REEF, quando originar-se das unidades judiciárias, deverão
observar os seguintes requisitos: ser encaminhado, por ofício, ao juiz coordenador do
CEPP; ser instruído com a comprovação da quantidade de execuções que tramitam em
face do mesmo executado na unidade; a existência de no mínimo 15 (quinze) registros
do executado no BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas; e a utilização,
sem sucesso, das ferramentas básicas de pesquisa patrimonial (BACENJUD, CCS,
INFOJUD, DOI, RENAJUD, JUCEMS e PROTESTOJUD) nos 3 (três) meses anteriores à
requisição.
Instaurado o REEF, suspende-se a execução de todos os processos a ele vinculados e o
juiz coordenador do CEPP definirá os autos que serão qualificados como piloto, de
modo que os atos executórios, buscando o pagamento da dívida consolidada do
executado, serão realizados nos autos do processo piloto.
As Varas do Trabalho serão oficiadas para que, no prazo de 30 dias, façam adesão ao
REEF, podendo o juiz da Vara do Trabalho recusar a remessa dos autos quando
justificada a existência de bens já penhorados na data de instauração do regime
especial de execução forçada.

Ademais, constatou-se que a Resolução Administrativa n. 79/2019 estabeleceu o CEPP
como setor responsável pela reunião de execuções, tendo sido aprovada, em
05/08/2019, com base no Provimento n. 1/CGJT, que era vigente à época.
Posteriormente, em 19/12/2019, o referido Provimento foi revogado pela
Consolidação do Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que
passou a regulamentar o procedimento de reunião de execuções. Em decorrência das
atividades correicionais, o Tribunal Regional esclareceu que tramita o PROAD n.
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16995/2021 com o objetivo de promover as adequações na resolução atualmente em
vigor.

Foi informado pelo Tribunal Regional que, atualmente, há processos tramitando por
meio de instauração do Procedimento de Reunião de Execuções. Verificou-se, em
exame por amostragem dos processos pilotos em reunião de execuções, n.s 0024248
49.2019.5.24.0041; 0024201-65.2016.5.24.0046, a inexistência de irregularidades na
tramitação dos feitos.

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA
(fonte: TRT24)
Em 2019, o Tribunal participou da 9- Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 16 a 20 de setembro. Os resultados obtidos foram os seguintes: audiências
realizadas - 337; acordos homologados - 181; valores dos acordos homologados - R$
163.546.463,37; leilões realizados - 21; valor arrecadado nos leilões - R$ 6.977.464,70;
bloqueios efetivados (BACENJUD) - 1.987; valor arrecadado com bloqueios efetivados
(BACENJUD) - R$ 1.529.119,21.
Em 2020, o Tribunal participou da 105 Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 30/11/2020 a 04/12/2020. Os resultados obtidos foram os seguintes:
audiências realizadas - 74 acordos homologados - 47; valores dos acordos
homologados - R$ 16.324.229,64; leilões realizados - 24; valor arrecadado nos leilões R$ 8.699.875,56; bloqueios efetivados (BACENJUD) - 0 (zero); valor arrecadado com
bloqueios efetivados (BACENJUD) - 27.848.189,26.

6.5.

CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT24)

A Escola Judicial do Tribunal Regional da 245 Região informou que ofereceu, aos
magistrados e servidores, cursos voltados à efetividade da execução, conforme
especificado abaixo:

Ano

Cursos
Curso de Formação Continuada sobre Boas Práticas na Execução Trabalhista

Presencial: 02 magistrados.
Curso de Formação de Formadores sobre Boas Práticas na Execução
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2019

Trabalhista
Presencial: 01 magistrado.
I9 Seminário de Execução
Presencial: 01 magistrado.

Trabalhista

e

Pesquisa

Patrimonial

Execução Trabalhista - Prática de Pesquisa e Bloqueio de Ativos Financeiros
Presencial: 47 servidores; 28 magistrados.
Ferramentas de Pesquisa Patrimonial

Presencial: 17 servidores.
A nova Lei de abuso de autoridade e a efetividade da execução trabalhista
EAD: 10 servidores e 1 magistrado.

Execução no Processo do Trabalho após a Reforma Trabalhista
EAD: 100 servidores e 6 magistrados.

2020

Curso de Formação Continuada sobre a Lei de Abuso de Autoridade e a
Atuação Judicial nas Fases de Conhecimento e Execução Trabalhista

Presencial: 6 magistrados.

Trabalhista

Execução

Gestão
Estratégica
da
EAD: 24 servidores e 2 magistrados.

Painel On-line Drops de Execução: Temas Tormentosos da Efetividade
EAD: 3 servidores.

Execução inteligente - Uso de ferramentas eletrônicas no Judiciário
trabalhista: a experiência do TRT15
EAD: 1 servidor.

Sistemas
para
Pesquisas
EAD: 75 servidores e 17 magistrados.
Módulo
1:
Processo
EAD: 58 servidores e 25 magistrados.
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2021

Módulo II: Processo de Execução
EAD: 54 servidores e 30 magistrados.

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
7.1.

RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT24)
2019

2020

2021

(até
março)
4.787

4.810

1.028

Admitidos

510

214

49

Parcialmente
Admitidos

0

88

39

Não Admitidos

3.430

5.461

844

TOTAL

3.940

5.763

932

No TRT da 24^
Região

12,9%

5,2%

9,4%

No pequeno porte

11,6%

11,0%

13,7%

Interpostos

Despachados

Taxa de Admissibilidade
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Pendentes

7.2.

Média Nacional

16,3%

14,7%

14,2%

Exceto suspensos
ou sobrestados

1.556

433

481

Suspensos ou
sobrestados

416

408

404

TOTAL

1.972

841

885

AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão e TRT24)
2019

2020

2021

(até março)

Interpostos

2.799

4.682

727

Remetidos

2.589

4.628

1.204

Pendentes de Remessa

768

824

387

7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA - DA
CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE (fonte:
e-Gestão e TRT24)
2019

2020

2021

(até março)
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No TRT da 24? Região

106,7 dias

31,2 dias

6,1 dias

No pequeno porte

37,5 dias

27,3 dias

12,5 dias

Média Nacional

30,6 dias

28,8 dias

32,4 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 TRT24)
2019

2020

2021

(até março)
No TRT da 242 Região

121,5 dias

43,8 dias

6,8 dias

No pequeno porte

101,5 dias

100,9 dias

100,8 dias

Média Nacional

109,8 dias

84,2 dias

112,7 dias

7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE
REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT24)
O setor responsável pela admissibilidade de Recurso de Revista do TRT24 é o gabinete
da Presidência. Atualmente, o referido setor possui em sua lotação 9 servidores,
mesmo número dos anos de 2019 e 2020.
7.5.1. Metodologia de Trabalho (distribuição, movimentação, análise,
revisão, gestão, produtividade)
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A distribuição, movimentação, gestão, remessa, sobrestamento, controle estatístico e
produtividade são realizados pelos servidores da parte administrativa do gabinete da
Presidência. Os assistentes ficam responsáveis pela elaboração das minutas de
decisões de admissibilidade enquanto o assessor pela correção e revisão das decisões.

O Tribunal Regional da 245 Região realiza diariamente o controle de produtividade da
equipe de admissibilidade.
Como medida de gestão adotada nos dois últimos anos para alcance dos resultados
relativos ao resíduo de recursos pendentes de admissibilidade, o Tribunal Regional
esclareceu que foram lotados, de forma temporária, 2 assistentes dos Juízes Auxiliares
no Gabinete do Des. Nicanor para reforçar o número de servidores trabalhando na
elaboração de propostas de decisões de admissibilidade dos Recursos de Revista, bem
como que aumentou a meta diária de propostas de decisões de admissibilidade por
servidor para 5 (cinco).
7.5.2. Prazo médio para a admissibilidade de Recurso de Revista

O TRT24 adota a imediata conclusão quando o processo é movimentado para o setor
responsável pela 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 informou que há
uma análise mais criteriosa por parte da assessoria e despacho presencial do assessor
com o desembargador.
7.5.4. Critérios de precedência e de preferências legais na análise dos
recursos

O TRT24 observa os critérios de precedência e de preferências legais no exame de
admissibilidade dos recursos de revista. Esclarece, ainda, que há regramento para
sustentações orais e precedências (Resolução Administrativa n. 38/2020, com as
alterações feitas pela Portaria 17/2021).
7.5.5. Sobrestamentos das matérias submetidas à repercussão geral e aos
recursos repetitivos
Para que haja a determinação do sobrestamento das questões submetidas à
repercussão geral e aos recursos repetitivos, o setor de admissibilidade de recurso de
revista do Tribunal Regional aguarda a divulgação da decisão de afetação do TST, do
STJ e do STF.
Após a decisão de sobrestamento, é realizado o lançamento sistêmico do andamento
processual com base na tabela processual unificada do CNJ.
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Por sua vez, a retirada do sobrestamento para efetivação de novo juízo de
conformidade com as questões submetidas à repercussão geral e a recursos
repetitivos é realizada a partir do julgamento do tema pelo TST, pelo STJ ou pelo STF.
A Divisão de Recursos e Precedentes, subordinada à Secretaria Judiciária, é o setor
responsável pela alimentação de informações atualizadas sobre os processos
sobrestados no banco nacional de dados.
Destaca, por fim, o Tribunal Regional que há controle sistematizado dos processos
sobrestados, inclusive com a possibilidade de geração de relatórios.

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 29,8%. Foram interpostos
3.073 recursos internos (agravos, agravos regimentais e embargos de declaração) em
10.306 acórdãos publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram
desconsiderados 180 recursos internos publicados. No ano de 2019, a recorribilidade
interna foi de 22,8%.

Outrossim, também no ano de 2020, a recorribilidade externa foi da ordem de 46,9%.
Foram interpostos 4.840 recursos de revista e recursos ordinários em 10.311 acórdãos
publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram desconsiderados
175 embargos de declaração publicados. No ano de 2019, a recorribilidade externa foi
de 38,4%.

7.7. REFORMA DE DECISÕES PELO TST (fonte: Sistema de Apoio à
Decisão - TST)
7.7.1. Recursos de Revista
2019

2020

2021

(até março)
RR providos (ainda que parcialmente)

92

147

166

94
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310

359

105

No TRT da 24^
Região

47,4%

46,2%

89,5%

No pequeno porte

60,3%

42,5%

59,6%

Média Nacional

66,1%

45,2%

62,1%

RR julgados

Taxa de Reforma da
Decisão

7.7.2. Agravos de Instrumento
2019

2020

2021

(até
março)
AIRR providos (ainda que parcialmente)

160

168

84

Al RR julgados

1.908

2.362

797

No TRT da 24^
Região

8,4%

7,1%

10,5%

No pequeno porte

9,0%

8,0%

7,3%

Média Nacional

10,5%

7,9%

6,9%

Taxa de Reforma da
Decisão
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7.8. INCIDENTES
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA,
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT24)
O Regimento Interno do TRT24 regulamenta a uniformização de jurisprudência. A
Arguição de Divergência (procedimento de estabilização da jurisprudência similar,
atualizado em substituição ao IUJ - art. 926 do CPC), está prevista nos artigos 145,145A a 145-J; o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas está previsto artigos 146,
146-A a 146-J; e o Incidente de Assunção de Competência, no artigo 146-K. Verificouse no regimento interno que a matéria em questão foi atualizada pela Emenda
Regimental n9 02, de 05 de agosto 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.

Não há incidentes instaurados antes de 2019 que ainda estejam pendentes de
julgamento.
No ano de 2019 foram instauradas e solucionadas as arguições de divergência n9
0024091-05.2019.5.24.0000 e 0024288-57.2019.5.24.0000.
Do mesmo modo, no ano de 2020 foram instauradas e solucionadas as arguições de
divergência n9 0024194-75.2020.5.24.0000, 0024243-19.2020.5.24.0000 e 0024353
18.2020.5.24.0000.

No presente ano de 2021, foi instaurada e solucionada a arguição de divergência n9
0024010-85.2021.5.24.0000, e instaurada a arguição de divergência n9 0024064
51.2021.5.24.0000, ainda pendente de julgamento.
Quanto aos IRDRs, nos anos de 2019 e 2020 não foram instaurados nenhum.

Em 2021 foram instaurados os IRDRs n9 0024020-32.2021.5.24.000 (interpretação do
artigo 1.040 do CPC e extensão da decisão do STF sobre correção dos créditos
trabalhistas), e n9 0024026-39.2021.5.24.0000 (aplicação da Súmula 331, IV, V, e VI do
Colendo TST, e da Lei 8.666/93, no que concerne à responsabilização subsidiária do
Estado de MS), ainda pendentes de julgamento.

Não houve a instauração de IAC no período pelo Tribunal Regional.

Durante o período de correição constatou-se que há 4 processos sobrestados (arguição
de divergência n9 0024064-51.2021.5.24.0000).
Em decorrência do julgamento dos incidentes no período correicionado, o Tribunal
Regional não editou súmula.
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7.9.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT24)

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC foi
instituído pela Resolução Administrativa n9 150/2020 e está vinculado à VicePresidência do TRT24.
A partir da análise das informações prestadas pelo TRT24 e da Resolução
Administrativa n9 150/2020, depreende-se que as atribuições do NUGEPNAC estão em
consonância com aquelas estabelecidas no artigo 79 da Resolução CNJ n9 235/2016 e
no artigo 49 da Resolução CNJ n9 339/2020.
De acordo com as informações prestadas pelo TRT24, o setor é supervisionado pelo
Vice-Presidente do Tribunal Regional e coordenado por uma comissão gestora,
composta por três desembargadores, a saber, Desembargador André Luís Moraes de
Oliveira (Presidente), Desembargador Nicanor de Araújo Lima e Desembargador Nery
Sá e Silva de Azambuja, que se reúnem semestralmente.

As reuniões da Comissão ocorriam com periodicidade semestral, nos termos do artigo
69, § 99, da Resolução CNJ n9 235/2016. Com a alteração da Resolução Administrativa
n9 150/2020, pela portaria TRT/GP/SCJ n9 021/2021, a periodicidade das reuniões
ordinárias passou a ser no mínimo a cada três meses (art. 39, §39), em obediência à
determinação contida no artigo 29, § 69, da Resolução CNJ n9 339/2020. A última
reunião da comissão gestora ocorreu em 03 de março de 2021 e a próxima irá ocorrer
em 03 de junho de 2021.
Integram o NUGEPNAC, o Juiz Auxiliar da Vice-Presidência, Izidoro Oliveira Paniago, e
as servidores Eliana Sanderson (efetiva, com graduação em direito), Maria Leonor
Rocha (efetiva, com graduação em direito), Luciana da Costa Higa (efetiva, com
graduação em direito), Rosângela Cristina Godoi Vieira (efetiva, com graduação em
direito) e Adriana Espíndola (efetiva, com graduação em direito). O quadro de
servidores respeita, pois, a previsão do art. 69, §49, da Resolução CNJ n9 235/2016.

7.9.1. Banco de dados pesquisável no sítio do Tribunal Regional

O TRT24 disponibiliza ao público um banco de dados no seu sítio eletrônico, no link
http://www.trt24.jus.br/web/guest/casos-repetitivos-e-precedentesl, no qual o
público em geral pode obter certas informações acerca dos recursos repetitivos,
repercussão geral, incidente de uniformização de jurisprudência, incidente de
resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, além
processos sobrestados.
De acordo com o Tribunal, o referido banco de dados contempla as informações
mínimas exigidas pelos Anexos da Resolução CNJ n9 235/2016 (com redação dada pela
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Resolução CNJ n9 286/2019), o que pode ser confirmado em consulta ao indicado no
sítio.

7.9.2. Transmissão de dados ao Banco Nacional de Dados (BNPR)

O Sistema NUGEP é alimentado pela Divisão de Recursos e Precedentes, subordinado à
Secretaria Judiciária.

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)
8.1.

NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT24)

As normas que regulamentam o pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno
Valor no âmbito do TRT24 são: Regulamento Geral do TRT24, o qual prevê o Gabinete
Especializado de Precatórios - arts. 199, III, e 205 a 208; arts. 169 a 197 do Provimento
Geral Consolidado (Provimento n° 01/2004, alterado pelo Provimento n° 02/2016);
arts. 197 a 199 do Regimento Interno; Resoluções Administrativas n°s 107/2007
(instituição do Juízo de Conciliação na execução contra a Fazenda Pública); e 64/2008
(regulamenta a atuação do Juízo de conciliação na execução contra a Fazenda Pública);
Portaria GP n° 56/2019 (convocação do magistrado Izidoro Oliveira Paniago para atuar
como Juiz Auxiliar da Presidência) e Resolução Administrativa n° 07/2021 (altera a
convocação de referido magistrado para auxiliar a Vice-Presidência do Tribunal);
Decreto Estadual n° 12.941/2010 (dispõe sobre a instituição do regime especial de
pagamento de precatórios); Portarias TJMS n°s 296/2011 (ato de constituição do
Comitê Gestor das Contas Especiais); e 1987/2021 (atual composição do Comitê Gestor
das Contas Especiais); Acordo de Cooperação Técnica firmado entre TJMS e TRT24,
com a finalidade de unificar a ordem cronológica de pagamento dos precatórios
requisitórios em conformidade com o art. 97, §4°, do ADCT, relativamente aos débitos
das Fazendas Públicas Estadual e Municipais; Ofício Circular TRT/GP/SJ n° 029/2020
(noticiando a implantação do GPrec no âmbito do TRT24). O Tribunal registrou que,
enquanto aguarda a regulamentação por parte do CSJT, está realizando estudos com
vistas à regulamentação acerca da matéria, em conformidade com a Resolução CNJ n°
303/2019 e considerando a implantação do sistema GPrec. Registre-se que os §§1° e 2o
do art. 178 do Provimento Geral Consolidado, acrescentados pelo Provimento TRT24
n° 02/2016, ao prever que os ofícios precatórios apresentados até 20 de junho do
exercício serão incluídos na proposta orçamentária do ano subsequente e, após essa
data, serão incluídos no exercício posterior ao subsequente, estão em desacordo com
o art. 100, §5°, da Constituição Federal, que prevê como data limite para apresentação
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dos precatórios a serem incluídos no orçamento para pagamento no ano seguinte o dia
Io de julho.

8.2.

ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT24)

O Tribunal informou que o Gabinete Especializado de Precatórios - GEP é a unidade
responsável pelo processamento de precatórios e integra a Secretaria Judiciária, que
está vinculada institucionalmente à Presidência do Tribunal. Registre-se, porém, que o
organograma disponível na página do Tribunal na internet não mostra o Gabinete
Especializado de Precatórios. De acordo com os arts. 205 a 208 do Regulamento Geral
do TRT24, "ao Gabinete Especializado de Precatórios compete auxiliar o Secretário
Judiciário nas atividades relacionadas à gestão e pagamento de precatórios; gerenciar
todos os atos referentes à execução contra a Fazenda Pública; verificar a regularidade,
registrar e autuar os Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - RPV, bem como
providenciar a inclusão na proposta orçamentária; lançar no sistema de precatórios do
CSJT os precatórios dos órgãos da Administração Direta e Indireta da União que
deverão constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; encaminhar ao CSJT e à
Coordenadoria de Orçamento e Finanças do Tribunal a relação de RPV a serem pagas
no mês e, precatórios quando da descentralização de valores; elaborar estatísticas
mensais e anuais referentes aos movimentos de precatórios e requisições de pequeno
valor; encaminhar à área de TI, para inclusão no Sistema de Gestão de Precatórios do
CNJ, a relação dos precatórios expedidos e pagos no ano; controlar o saldo das contas
judiciais vinculadas aos repasses do TJMS e aos acordos em cumprimento no Tribunal.
Integram o Gabinete Especializado de Precatórios: I - Chefe de Gabinete; II - Setor de
Apoio ao Gabinete Especializado de Precatórios - SAGEP. Ao Chefe de Gabinete
compete gerir e executar as atividades administrativas do Gabinete Especializado de
Precatórios, além de desempenhar outras atividades decorrentes da função. Ao Setor
de Apoio ao Gabinete Especializado de Precatórios compete auxiliar na gestão do
Gabinete Especializado de Precatórios, elaborar pareceres sobre cálculos; apurar e
atualizar cálculos dos precatórios e Requisições de Pequeno Valor das contribuições
previdenciárias e imposto de renda. O Tribunal informou que o Gabinete Especializado
de Precatórios é composto pelas seguintes servidoras: Carla Andréa Tedeschi Duro,
chefe do Gabinete Especializado de Precatórios, servidora de carreira do TRT24,
técnico judiciário, bacharel em ciências jurídicas, com função comissionada FC5, e
Rozeni Quintana Villela, chefe do Setor de Apoio ao Gabinete Especializado de
Precatórios, servidora requisitada, agente administrativo, função comissionada FC3.
Registrou o Tribunal que não adota o Juízo Auxiliar de Precatórios e não há,
atualmente, juiz auxiliar da presidência responsável exclusivamente pela gestão dos
precatórios, pois, em virtude das peculiaridades regionais, quais sejam, pequeno
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número de precatórios e RPVs expedidos e pagos mensalmente, não se justifica a
convocação específica, estando a gestão de precatórios sob comando da Presidência,
com atuação executiva pela Secretaria Judiciária. Esclareceu o Regional que quem
auxilia na condução dos precatórios era o Juiz Auxiliar da Presidência que, por sua vez,
também atuava na condução de outros processos. Contudo, pontuou que a Portaria
GP n° 56/2019, pela qual foi convocado o Excelentíssimo Juiz Izidoro Oliveira Paniago
para atuar como Juiz Auxiliar da Presidência, auxiliando na gestão de precatórios, foi
revista em razão de alterações na estrutura administrativa, e alterada a convocação de
referido magistrado para auxiliar a Vice-Presidência do Tribunal (Resolução
Administrativa n° 7/2021), ressalvadas as designações nominais em vigor, razão pela
qual seguiu o magistrado auxiliando na gestão dos precatórios, sem prejuízo de
atuação em cooperação, inclusive na suplência junto ao TJMS.

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA
RESOLUÇÃO 303 DO CNJ (fonte: TRT24)
O TRT24 informou que tomou as seguintes providências para adaptação às normas da
Resolução CNJ n° 303/2019: implantação e utilização do sistema eletrônico GPrec
desde outubro de 2020; expedição de ofício precatório e de RPV autônomos em
relação aos honorários sucumbenciais, e confecção de mapa anual de precatórios.

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO
ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT24)
O TRT24 informou que atualiza o valor do precatório antes da requisição ao ente
público devedor e que comunica à entidade devedora, até 20 de julho, os precatórios
apresentados até Io de julho, com seu valor atualizado. Destacou que as atualizações
são feitas de acordo com os critérios de execução até a data de expedição do ofício
precatório e, após a expedição de referido ofício, a atualização e a incidência de juros
são feitas de acordo com o disposto nos arts. 21 a 24 da Resolução CNJ n° 303/2019.
Registrou que, apesar da previsão constante dos §§1° e 2o do art. 178 do Provimento
Geral Consolidado, acrescentados pelo Provimento TRT24 n° 02/2016, todos os
precatórios recebidos pelo Tribunal até Io de julho de 2020 foram cientificados à
entidade ou ao TJ, no caso dos entes públicos, até 20 de julho de 2020 e que os valores
requisitados são depositados em conta aberta em banco oficial, CEF ou Banco do
Brasil. Quanto à metodologia de trabalho, o Tribunal descreveu o seguinte fluxo
padrão: os procedimentos adotados no processamento dos precatórios (Fazendas
Federal, Estadual e Municipais) e RPV's federais iniciam-se com o seu cadastro no
GPREC pelas respectivas Varas de origem, que os enviam ao Gabinete Especializado de
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Precatórios - GEP. O GEP faz a conferência e, em caso de irregularidade, devolve-se à
Vara de origem em diligência. Caso não haja nenhuma irregularidade formal, valida-se
e solicita-se o envio do processo no PJe ao posto avançado "Gabinete Especializado de
Precatórios". Ato contínuo, autua-se o precatório ou a RPV. No caso de precatórios em
que a devedora é a União (administração direta e indireta), os autos são despachados
e aguarda-se a abertura do sistema para inclusão na proposta orçamentária e a data
de 2 de julho para o encaminhamento, com AR, ao executado, de ofício com planilha
contendo todos os precatórios apresentados até l9 de julho, com os valores
atualizados. Após, aguarda-se o pagamento. Em se tratando de precatórios em que o
devedor é o Estado, município ou EBCT, assim que despachados os autos, é expedido o
correspondente ofício requisitório e encaminhado, com AR, aos entes públicos
devedores. Após, aguarda-se a data de 2 de julho para o encaminhamento, com AR, de
ofício com planilha contendo todos os precatórios apresentados até l9 de julho, com
os valores atualizados, visando a inclusão na proposta orçamentária do exercício
subsequente. No caso dos entes inseridos no regime especial, aguarda-se a data de 2
de julho para o encaminhamento de ofício ao TJ/MS com planilha contendo todos os
precatórios apresentados até l9 de julho, com os valores atualizados. Após, aguarda-se
o pagamento. No caso das RPV's federais (administração direta e indireta), após
autuadas e despachadas (determinando-se as providências necessárias à requisição de
recurso para o pagamento), têm o seu valor atualizado e são incluídas em planilha de
solicitação de recursos financeiros encaminhada mensalmente à SEOFI/CSJT, por e
mail. Invariavelmente, no mesmo mês em que é feita a solicitação, o valor é
disponibilizado, não ocorrendo a hipótese de não pagamento no prazo legal. Assim
que a COF informa o recebimento do financeiro de RPV, é autorizado o pagamento. Os
valores respectivos são então depositados em contas judiciais e, assim que o banco
informa os números das contas judiciais, os autos são remetidos à Vara de origem para
as providências relativas à liberação de valores. Por fim, quanto às requisições de
pequeno valor em que é devedor o Estado de Mato Grosso do Sul, os municípios ou a
EBCT, o mandado é expedido e encaminhado pela Vara do Trabalho diretamente ao
ente público devedor. Uma vez não atendida a requisição no prazo de 60 (sessenta)
dias, o juiz da execução determina o sequestro do valor, conforme disposto no art. 191
do Provimento Geral Consolidado doTRT da 249 Região.
Quanto aos procedimentos adotados pelo GEP entre a data de disponibilização do
crédito pelo ente público e o efetivo pagamento aos credores, o TRT24 informou os
seguintes passos: no regime geral, assim que a entidade devedora solicita a
guia/boleto para a realização do depósito respectivo, o GEP procede à atualização dos
cálculos, expede a guia/boleto e o encaminha, via correio eletrônico, juntamente com
a planilha de atualização de cálculos, para depósito na conta judicial vinculada ao
respectivo processo. Em consulta ao PJe (pelo número do precatório), verificada a
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quitação da guia, é certificado nos autos e determinada a remessa para a Vara de
origem para as providências pertinentes à liberação dos valores e baixa do precatório.
O prazo médio entre a data da disponibilização do crédito pelo ente público e a
remessa para a Vara de origem para as providências pertinentes à liberação dos
valores é de 2 (dois) dias úteis. As Varas do Trabalho não informam o Tribunal acerca
da liberação de valores. Porém, com base em consulta realizada diretamente pela
Secretaria Judiciária aos diretores de Varas do Trabalho, informou o Tribunal que o
prazo médio vivenciado pelo juízo da execução para a efetiva disponibilização
financeira ao beneficiário do precatório (depósito em conta bancária do credor),
contado a partir do recebimento dos autos para as providências pertinentes à
liberação dos valores, é de 10 (dez) dias úteis, totalizando, portanto, 12 (doze) dias
úteis. No regime especial, quando o precatório trabalhista chega ao topo da lista única
em ordem cronológica de pagamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
do Sul comunica ao TRT24 a existência de saldo na conta única e solicita a guia/boleto
para a realização do depósito respectivo. O Gabinete Especializado de Precatórios
procede à atualização dos cálculos, expede a guia/boleto e o encaminha, via correio
eletrônico, ao TJ/MS, que realiza o respectivo depósito na conta aberta em nome do
ente devedor. Existe uma conta judicial na Caixa Econômica Federal, agência 2878 (do
TRT24), para cada ente público que aderiu ao regime especial de pagamento. Em
consulta ao saldo da respectiva conta judicial, verificado o repasse pelo TJMS, é
informado no processo administrativo e determinada a transferência para a quitação
do(s) precatório(s). A transferência é realizada pela Caixa Econômica Federal para a
conta judicial vinculada ao respectivo processo e, uma vez transferido o montante, é
certificado nos autos e determinada a remessa para a Vara de origem para as
providências pertinentes à liberação dos valores e baixa do precatório. Destacou o
Tribunal que, antes da pandemia do coronavírus, o prazo médio para que as etapas
fossem cumpridas, até a remessa para a Vara de origem para as providências
pertinentes à liberação dos valores, era de 20 (vinte) dias úteis, contando 15 (quinze)
dias úteis para o TJMS realizar o repasse. Porém, desde o início da pandemia tem
ocorrido atrasos nos repasses efetuados pelo TJMS de até 2 (dois) meses, acarretando,
inclusive, o vencimento das guias emitidas, havendo, por consequência, necessidade
de expedição de novas guias para pagamento. As Varas do Trabalho não informam o
Tribunal acerca da liberação de valores. Porém, o prazo médio vivenciado pelo juízo da
execução para a efetiva disponibilização financeira ao beneficiário do precatório
(depósito em conta bancária do credor), contado a partir do recebimento dos autos
para as providências pertinentes à liberação dos valores, é de 10 (dez) dias úteis. O
prazo médio para o cumprimento de todas as etapas, portanto, totalizava, antes da
pandemia, 30 (trinta) dias úteis.
8.4.1. PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT24)
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Informou o TRT24 que já foi adotada a padronização do ofício precatório no modelo
constante no sistema GPrec, mas que ainda não foi expedido ato normativo. Destacou
que o Sistema GPrec foi adotado pelo Tribunal em outubro de 2020. Pontuou que
exige nos ofícios precatórios as informações do art. 6o da Resolução CNJ n° 303/2019 e
destacou que, quanto ao inciso IV, no ofício precatório consta o valor principal
corrigido e com juros, porém não há discriminação dos índices utilizados, pois não há
campo específico para preenchimento de tais dados no sistema GPrec. Registrou que a
planilha de cálculos em que constam as referidas informações é inserida no sistema
GPrec na aba "documentos". Observou-se, também, que não há campo no GPrec para
preenchimento da data-base utilizada na definição do valor do crédito (inciso V). O
registro de pagamento de parcela superpreferencial e a natureza da obrigação
(assunto) a que se refere são inseridos no campo "observação" do sistema GPrec, pois
ausentes os campos específicos para o preenchimento de tais dados. Observou o
Tribunal que os ofícios precatórios são elaborados individualmente, por beneficiário,
não sendo expedidos ofícios autônomos apenas em relação às contribuições
previdenciárias, que constam na requisição referente ao exequente principal, 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: TRT24)

O TRT24 informou que não inclui os entes públicos do regime comum no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, pois o entendimento é de que a
providência exige a iniciativa do credor, nos termos do art. 878 da CLT.

8.5.

TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que divulga a lista dos precatórios elaborada estritamente pelo
critério de ordem cronológica para cada entidade devedora no seguinte link:
http://www.trt24.jus.br/web/guest/precatorios-pendentes-de-pagamento . 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 o link "Precatórios/RPVs". Em consulta no dia 18 de maio de 2021,
observou-se que a página inicial de Precatórios e RPVs no site do TRT24 apresenta
informações como: link para a página do TJMS em que estão disponibilizados os
registros de precatórios dos entes e entidades de todo o Estado do Mato Grosso do
Sul; dados do Comitê Gestor das Contas Especiais, como nome dos membros, portarias
de convocação dos integrantes e atas das reuniões; links para legislação aplicável aos
precatórios e RPVs; regulamentação interna como Provimento Geral Consolidado e
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Regimento Interno do TRT24 e informações sobre contato do Gabinete Especializado
de Precatórios - GEP. Constatou-se também que no lado esquerdo da página principal
dos precatórios e RPVs há os seguintes links: Precatórios Pendentes de Pagamento;
Precatórios Pagos; Superpreferências; Dívida consolidada; Mapa Anual de Precatórios
e Requisições de Pequeno Valor. Referidos itens, com exceção do link Mapa Anual de
Precatórios, dão acesso a páginas com informações organizadas de acordo com os
entes devedores: federais; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; estaduais e
municipais. Registre-se que as informações disponibilizadas estão atualizadas, inclusive
com dados do mês de abril de 2021. Registre-se que, embora o TRT24 tenha
respondido que observa a vedação de veicular dados relativos à identificação do
beneficiário, tanto a pesquisa de precatórios quanto a de RPVs apresentavam os
números das reclamações trabalhistas vinculadas, 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, §35, da Resolução CNJ n$ 303/2019. 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
e saldo das contas especiais. Nem mesmo na página do TJMS, para onde direciona o
link
do
TRT24,
contém
tais
informações
(https://www.tjms.jus.br/sapre/publico/entidadesDevedoras.xhtml ).

8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2019 E 2020
(fonte: TRT24)
A dívida consolidada é composta da seguinte forma: (a) pelo saldo devedor de
precatórios existentes em 31 de dezembro, (b) pelos precatórios requisitados entre 2
de julho do ano anterior ao ano de referência e Io de julho do ano de referência,
atualizado em 31 de dezembro deste mesmo ano, e (c) pelas amortizações informadas
pelo ente devedor a título de compensação de tributos, excluídos, todavia, os
precatórios suspensos sem ordem de provisionamento. Partindo desta definição,
informou o TRT24 a dívida consolidada dos entes públicos dos regimes comum e
especial para os anos de 2019 e 2020, conforme segue:
VALOR DA DÍVIDA (R$)

ENTE PÚBLICO

2019

Estado do Mato Grosso do Sul (administração direta)
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2020

4.648.255,55
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Estado do Mato Grosso do Sul (Autarquias)

487.355,60

551.966,63

Estado do Mato Grosso do Sul (Fundações)

928.236,73

810.129,27

Agência Estadual de Imprensa Oficial do Estado de MS AGIOSUL

63.131,96

-

Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural AGRAER

63.778,70

43.850,24

Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos -AGESUL

177.535,43

296.968,81

Empresa de Serviços Agropecuários de MS - AGROSUL

141.800,99

171.817,35

41.108,52

39.330,23

658.833,72

619.816,11

Fundação Serviços de Saúde de MS - FUNSAU

53.250,80

-

Fundação do Trabalho de MS - FUNTRAB

39.858,99

20.707,34

Fundação Universidade Estadual de MS - UEMS

928.236,73

169.605,82

Município de Campo Grande

508.655,24

309.276,74

Município de Bandeirantes

19.000,00

24.086,33

Município de Bataguassu

86.060,20

-

Município de Bonito

264.988,54

298.883,27

Município de Caracol

499.058,51

95.206,24

93.762,30

-

Município de Coxim

755.984,14

407.768,44

Município de Nioaque

504.717,56

-

Município de Ribas do Rio Pardo

105.860,38

159.322,82

Departamento Estadual de Trânsito de MS - DETRAN/MS
Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão
Educativa de MS - FERTEL

Município de Corumbá
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45.183,93

-

Município de Água Clara

-

28.984,16

Município de Guia Lopes da Laguna

-

79.605,53

Município de Três Lagoas

-

19.962,27

Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde - Agência
de Saúde

-

10.989,68

18.615.011,65

13.454.788,38

Município de Terenos

TOTAL

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2019, 2020 E 2021 (ATÉ
31/3) (fonte: TRT24)
Conforme informações prestadas pelo TRT24, em 2019, foram expedidos (ano civil) 58
precatórios, no valor total de R$6.723.327,19 e pagos pelo Tribunal 120 precatórios,
no montante de R$6.491.620,13. Em 2020, por sua vez, foram expedidos (ano civil) 46
precatórios, no valor total de R$4.070.211,97 e pagos 103 precatórios, no importe de
R$6.314.501,40. Em 2021 (até 31/3), foram expedidos (ano civil) 4 precatórios, no
valor total de R$197.444,72 e pagos pelo Tribunal 29 precatórios, no valor de
R$1.533.172,36. Por fim, o Tribunal informou a existência de 11 precatórios
aguardando pagamento em 31/12/2020, no valor total de R$698.563,30, e 78
precatórios com prazo vencido em 31/3/2021, no valor total de R$5.870.150,74.
Registre-se a redução do quantitativo de precatórios em razão da atuação do CEJUSCJT/2° Grau, nos termos do art. 19, III, da Resolução Administrativa n° 58/2019. Os
quadros a seguir demonstram os precatórios expedidos e os montantes pagos em cada
regime em 2019, 2020 e 2021 (até 31/3):
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2019
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)

2

285.960,72

0

0
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Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

4

510.533,54

0

0

Estado

0

0

18

469.898,04

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

1

172.541,84

Municípios

10

816.431,04

0

0

Total

16

1.612.925,30

19

642.439,88

PRECATÓRIOS PAGOS - 2019
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)

2

291.981,82

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

3

360.252,51

0

0

Estado

0

0

86

3.735.980,14

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

4

142.609,78

Municípios

10

793.783,33

15

1.167.012,55

Total

15

1.446.017,66
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PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2019
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)

5

663.228,66

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

6

762.412,94

0

0

Estado

0

0

6

184.161,60

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

2

274.987,55

Municípios

35

4.790.271,89

4

48.264,55

Total

46

6.215.913,49

12

507.413,70

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2020
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)

2

180.199,41

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

4

606.182,04

0

0

Estado

0

0

4

131.592,86

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

1

107.498,65
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Municípios

28

1.443.858,49

0

0

Total

34

2.230.239,94

5

239.091,51

PRECATÓRIOS PAGOS - 2020
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)

2

184.199,27

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

4

630.183,23

0

0

Estado

0

0

23

2.310.460,48

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

3

159.384,11

Municípios

60

2.348.805,92

11

681.468,39

Total

66

3.163.188,42

37

3.151.312,98

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

711.505,61

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

4

525.354,12

0

0

Empresa Brasileira de

4

524.956,12

0

0
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Correios e Telégrafos

Estado

0

0

7

674.254,50

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

10

778.688,17

Municípios

14

735.560,00

4

119.893,45

Total

25

2.497.375,85

21

1.572.836,12

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2021 (ATÉ 31/3)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

240.007,04

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

6

1.047.439,82

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

6

703.839,62

0

0

Estado

0

0

6

548.175,60

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

6

515.766,20

Municípios

20

4.391.305,48

8

170.969,84

Total

33

6.382.591,96

20

1.234.911,64

PRECATÓRIOS PAGOS - 2021 (ATÉ 31/3)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)
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União

0

0

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

0

0

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

0

0

0

0

Estado

0

0

8

334.583,01

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

2

105.394,81

Municípios

17

1.013.337,49

2

79.857,05

Total

17

1.013.337,49

12

519.834,87

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2021 (ATÉ 31/3)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

0

0

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

0

0

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

0

0

0

0

Estado

0

0

0

0

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

0

0

Municípios

4

197.444,72

0

0

Total

4

197.444,72

0

0

Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)
União
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PRECATÓRIOS AGUARDANDO PAGAMENTO (em 31/12/2020)
Regime Geral de
Pagamento (total dt
precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total d
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

0

0

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

0

0

0

0

Estado

0

0

6

221.099,32

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

1

87.162,49

Municípios

4

390.301,49

0

0

Total

4

390.301,49

7

308.261,81

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO - 2021 (até 31/3/2021)
Regime Geral de
Pagamento (tota
de precatórios)

Valor (R$)

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

União

0

0

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

65

4.196.474,55

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

8

1.242.204,75

Municípios

5

431.471,44

0

0

Total

5

431.471,44

73

5.438.679,30

8.8. PRECATÓRIOS.
TRT24)

PAGAMENTOS

SUPERPREFERENCIAIS

(fonte:

O TRT24 informou que não expede RPV para cobrança dos créditos superpreferenciais.
Explicou o Tribunal que os pagamentos superpreferenciais são feitos da seguinte
maneira: I) regime geral: houve apenas um pedido de superpreferência deferido pelo
Juízo de origem em dezembro de 2019. O Presidente determinou o registro da
preferência do beneficiário na quitação do seu crédito e que, tão logo fossem
disponibilizados os recursos financeiros pela União Federal, se atentasse o Gabinete
Especializado de Precatórios à preferência no pagamento, o que foi feito. O Tribunal
observou que, em razão do deferimento pelo STF na ADI n° 6556 do pedido de medida
cautelar para suspender os efeitos dos §§3° e 7o do art. 9o da Resolução CNJ n°
303/2019, embora sejam deferidas, não há como executar as superpreferências do
regime geral; II) regime especial: quando deferida a superpreferência, o Presidente do
Tribunal oficia ao TJMS solicitando as providências relativas ao pagamento. Para tanto,
é encaminhada a guia/boleto para a realização do depósito respectivo e o TJ/MS então
realiza o depósito na conta aberta em nome do ente devedor. Existe uma conta judicial
na Caixa Econômica Federal, agência 2878 (do TRT24), para cada ente público que
aderiu ao regime especial de pagamento. Em consulta ao saldo da respectiva conta
judicial, verificado o repasse pelo TJMS, é informado no processo administrativo e
determinada a transferência para o pagamento da superpreferência. A transferência é
realizada pela CEF para a conta judicial vinculada ao respectivo processo e, uma vez
transferido o montante, é certificado nos autos e determinada a remessa para a Vara
de origem para as providências pertinentes à liberação do valor. Especificamente em
relação aos pagamentos superpreferenciais realizados a doentes graves, deficientes e
idosos, o TRT24 informou todos os realizados, conforme segue:
PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2019
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Ente Devedor

Quantidade

Valor(R$)

Estado do Mato Grosso do Sul (administração direta)

8

428.787,72

Estado do Mato Grosso do Sul (administração direta)

1

70.992,75

Município de Nioaque

1

103.552,46

TOTAL

10

604.332,93

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2020
Ente Devedor

Quantidade

Valor(R$)

Estado do Mato Grosso do Sul (administração direta)

7

338.994,96

Estado do Mato Grosso do Sul (administração direta)

0

0

TOTAL

7

338.994,96

PRECATÓRIOS - PAGAMENTOS SUPERPREFERENCIAIS - 2021 (até 31/3)
Ente Devedor

Quantidade

Valor(R$)

Estado do Mato Grosso do Sul (administração direta)

1

22.047,16

TOTAL

1

22.047,16

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM
2019, 2020 E 2021 (ATÉ 31/3/2021) (fonte: TRT24)
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 31/3), a saber: 2019
-19 - Estado do Mato Grosso do Sul, 103 precatórios, no total de R$6.074.306,34; 2o 112

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

113

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Município de Coxim, 12 precatórios, no total de R$755.984,14; 3o - Fundação Estadual
Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul - FERTEL,
3 precatórios, no total de R$658.833,72; 4o - Município de Campo Grande, 2
precatórios, no total de R$508.655,24; 5o - Município de Nioaque, 4 precatórios, no
total de R$504.717,56; 2020 - 12 - Estado do Mato Grosso do Sul, 78 precatórios, no
total de R$4.648.255,55; 2o - Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e
Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul - FERTEL, 2 precatórios, no total de
R$619.816,11; 3o - Município de Coxim, 5 precatórios, no total de R$407.768,44; 4o Município de Campo Grande, 1 precatório, no total de R$309.276,74; 5o - Município de
Bonito, 1 precatório, no total de R$298.883,47; 2021 (até 31/3) -12 - Estado do Mato
Grosso do Sul, 69 precatórios, no total de R$4.291.625,38; 2o - Fundação Estadual
Jornalista Luiz Chagas de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul - FERTEL,
1 precatório, no total de R$532.653,62; 3o - Agência Estadual de Gestão de
Empreendimentos - AGESUL, 2 precatórios, no total de R$296.968,81; 4° - Município
de Coxim, 2 precatórios, no total de R$225.236,12; 5o - Empresa de Serviços
Agropecuários de Mato Grosso do Sul - AGROSUL, 1 precatório, no total de
R$171.817,35.

8.10. PRECATÓRIOS COM
VINCENDOS (fonte: TRT24)

PRAZO

DE

PAGAMENTO

VENCIDO

E

De acordo com as informações enviadas pelo TRT24, os seguintes entes públicos dos
regimes comum e especial possuem precatórios vencidos, com os respectivos valores:
Estado do Mato Grosso do Sul, 65 precatórios, R$4.196.474,55; AGESUL, 2 precatórios,
R$296.968,81; AGRAER, 1 precatório, R$43.850,24; AGROSUL, 1 precatório,
R$171.817,35; DETRAN-MS, 2 precatórios, R$39.330,23; FERTEL, 1 precatório,
R$520.632,30; UEMS, 1 precatório, R$169.605,82; Município de Coxim, 2 precatórios,
R$229.038,20; Município de Guia Lopes da Laguna, 1 precatório, R$79.605,53;
Município de Ribas do Rio Pardo, 2 precatórios, R$122.827,71; totalizando 78
precatórios, no valor de R$5.870.150,74. Os seguintes entes públicos dos regimes
comum e especial possuem precatórios vincendos, com os respectivos valores: União
Federal (PGFN), 3 precatórios, R$734.927,49; ANP, 3 precatórios, R$479.342,41; DNIT,
1 precatório, R$78.825,38; INCRA, 3 precatórios, R$598.066,41; UFMS, 1 precatório,
R$38.021,12; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 6 precatórios,
R$687.448,88; Estado de Mato Grosso do Sul, 8 precatórios, R$773.990,23; AGESUL, 5
precatórios, R$539.060,87; DETRAN/MS, 4 precatórios, R$141.067,58; UEMS, 2
precatórios, R$62.844,92; Município de Campo Grande, 6 precatórios, R$155.422,87;
Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde - AGÊNCIA DE SAÚDE, 1
precatório, R$59.415,33; Município de Aquidauana, 1 precatório, R$244.453,74;
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Município de Batayporã, 1 precatório, R$17.073,69; Município de Caracol, 1
precatório, R$402.096,45; Município de Chapadão do Sul, 1 precatório, R$374.824,95;
Município de Dourados, 11 precatórios, R$234.634,06; Fundação de Serviços de Saúde
de Dourados, 1 precatório, R$95.925,05; Município de Mundo Novo, 6 precatórios,
R$84.688,23; Município de Nova Andradina, 1 precatório, R$23.195,62; Município de
Ribas do Rio Pardo, 1 precatório, R$66.241,16; Fundação de Saúde do Município de
São Gabriel - FUNSAUDE, 1 precatório, R$2.984.850,39; Município de Três Lagoas, 1
precatório, R$42.986,28; totalizando 69 precatórios, no valor de R$8.919.403,11.

8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2019 ATÉ 31 DE MARÇO
DE 2021 (fonte: TRT24)
O TRT24 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios pagos desde 2019:
ENTE PÚBLICO

N° PRECATÓRIO

VALOR (R$)

1

0000396-93.2010.5.24.0046 Município de Coxim

368.057,46

2

0000464-79.2012.5.24.0076 Município de Nioaque

355.320,00

3

0024330-73.2014.5.24.0003 Município de Campo Grande

309.276,74

4

0024606-74.2017.5.24.0076 Município de Bonito

298.883,47

5

0068400-28.2007.5.24.0002 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

294.044,93

6

0001162-64.2013.5.24.0007 Município de Campo Grande

268.647,65

7

0103200-76.2007.5.24.0004 Estado de Mato Grosso do Sul

254.778,12

8

0103200-76.2007.5.24.0004 Estado de Mato Grosso do Sul

242.892,31

9

0001535-04.2013.5.24.0005 Município de Campo Grande

240.007,59
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10

11

0024189-89.2016.5.24.0001 Estado de Mato Grosso do Sul

0025355-15.2014.5.24.0006

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA

224.525,54

210.036,40

12

0000563-49.2012.5.24.0076 Município de Nioaque

192.771,10

13

0105500-20.2007.5.24.0001 Estado de Mato Grosso do Sul

185.110,32

14

0103200-76.2007.5.24.0004 Estado de Mato Grosso do Sul

179.553,46

15

0105500-20.2007.5.24.0001 Estado de Mato Grosso do Sul

178.627,27

16

0171300-12.2009.5.24.0005 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

160.955,04

17

0001441-58.2010.5.24.0006 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

152.359,43

18

0108600-74.2007.5.24.0003 Estado de Mato Grosso do Sul

150.470,34

19

0109000-76.2007.5.24.0007 Estado de Mato Grosso do Sul

139.623,65

20

0105500-20.2007.5.24.0001 Estado de Mato Grosso do Sul

138.893,17

A equipe de Correição solicitou o envio dos precatórios n° 0000396-93.2010.5.24.0046,
0024330-73.2014.5.24.0003,
0103200-76.2007.5.24.0004
e
0105500
20.2007.5.24.0001 para análise e o TRT24 enviou os arquivos em .pdf, sendo que da
sua análise não há destaques a serem feitos.

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO
DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT24)
De acordo com informações prestadas pelo TRT24, os seguintes entes públicos estão
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios: União Federal (PGFN);
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP; Departamento
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Nacional de Infraestrututa de Transportes - DNIT; Fundação Universidade; Federal de
Mato Grosso do Sul - UFMS; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT; Município de Aquidauana;
Município de Batayporã; Município de Campo Grande; Município de Caracol;
Município de Chapadão do Sul; Município de Coxim; Município de Dourados;
Município de Guia Lopes da Laguna; Município de Nova Andradina; Município de Ribas
do Rio Pardo; Município de Três Lagoas; Agência Municipal de Prestação de Serviços à
Saúde - Agência de Saúde; Fundação de Serviços de Saúde de Dourados; Fundação de
Saúde do Município de São Gabriel - FUNSAUDE.

8.12.1. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. REGULARIDADE (fonte: TRT24)

O Tribunal informou que os entes públicos submetidos ao regime geral de pagamento
de precatórios cumprem regularmente os pagamentos devidos, havendo poucas
exceções, todas já endereçadas. O TRT24 apresentou a seguinte tabela com os dados
dos entes públicos do regime geral em atraso:

QUANTIDADE

ENTE PÚBLICO

VALOR TOTAL EM
ATRASO (R$)

Município de Coxim

2

229.038,20

Município de Guia Lopes da Laguna

1

79.605,53

Município de Ribas do Rio Pardo

2

122.827,71

TOTAL

5

431.471,44

8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO
NO PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT24)
Quanto às medidas adotadas em caso de atraso, destacou o TRT24 que quando ocorre
de os municípios não pagarem os seus precatórios vencidos, no mês de janeiro do ano
subsequente, o Tribunal oficia aos devedores para prestar informações acerca do
pagamento, sob pena de ser comunicado à Secretaria de Gestão do Ministério da
Economia que não se encontram em dia com o pagamento dos precatórios judiciais
trabalhistas e, portanto, não atendem à exigência disposta no inciso XV do art. 22 da
Portaria Interministerial n° 424, de 30 de dezembro de 2016. Destacou que,
normalmente, quando isso ocorre, eles entram em contato com o GEP, solicitando as
guias para efetuarem os respectivos pagamentos, o que aconteceu, neste ano, por
exemplo, com os municípios de Campo Grande, Água Clara, Bandeirantes e Três
Lagoas, que acabaram pagando os precatórios vencidos em 2020 no início de 2021. Os
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municípios de Bonito e de Caracol pagaram parcialmente os precatórios vencidos em
2020, razão pela qual o GEP entrou em contato e encaminhou guias com os valores
remanescentes, tendo os referidos municípios quitado as suas dívidas de 2020 no
início deste ano de 2021. O município de Guia Lopes da Laguna, que consta na tabela
acima, já solicitou a guia para pagamento do único precatório vencido em 2020. O
município de Ribas do Rio Pardo, que possui dois precatórios vencidos (um em 2019 e
outro em 2020), requereu o parcelamento do primeiro, com previsão de quitação para
julho de 2021, e informou que, ao término do parcelamento do primeiro precatório,
requererá o parcelamento do segundo. Pontuou o TRT24 que no ano de 2019 expediu
diversas cartas de ordem com a finalidade de notificar os municípios que tinham
dívidas mais antigas de precatórios para, no prazo de 30 dias, comprovarem os
respectivos pagamentos, sob pena de instauração de processo administrativo para
bloqueio dos valores devidos em suas contas, na forma preconizada no artigo 100, §69,
da Constituição Federal. Tal providência resultou na formalização de acordos, com
planos de pagamentos parcelados, e na consequente quitação dos precatórios
vencidos. Quanto ao município de Coxim, município com precatórios mais antigos, o
Tribunal informou que, no ano de 2015, quando tinha 25 precatórios ainda não
vencidos, foi autorizado um plano de pagamento parcelado, com depósitos mensais no
valor de R$ 30.000,00 cada, a partir de maio de 2015, de forma a quitar
paulatinamente o seu débito, que totalizava, à época, R$ 1.774.107,25. O valor total
depositado pelo município devedor até o momento permitiu a quitação de 23
precatórios, restando pendentes de pagamento 2 precatórios (ambos vencidos em
2015), um deles parcialmente pago. O Tribunal enviou certidão assinada pela Chefe do
Gabinete Especializado de Precatórios em 18/5/2021 certificando que "não houve
sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios sob regime comum,
relativamente aos anos de 2019, 2020 e 2021 (até 31 de março)".

8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - ASPECTOS
GERAIS (fonte: TRT24)
O TRT24 registrou que não adota lista em separado para pagamento de precatórios.
Explicou o Tribunal que, embora o art. 53 da Resolução CNJ n° 303/2019 faculte a
separação das listas, o TJM, seguindo a orientação da Consulta CNJ n° 0005292
39.2013, efetua os repasses aos demais Tribunais (TRF e TRT) para o pagamento de
precatórios dos entes submetidos ao regime especial, obedecendo a ordem
cronológica única, independente de qual Tribunal tenha emitido o título. Quanto aos
ganhos auferidos nos termos do art. 55, §3°, da Resolução CNJ n° 303/2019, o Tribunal
informou que a remuneração resultante da aplicação dos saldos dos depósitos judiciais
na Caixa Econômica Federal são depositados na conta do Fundo Especial para
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Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Cíveis e
Criminais - FUNJECC, conta destinada ao custeio das atividades forenses no TJMS e, por
ora, não são rateados com os demais Tribunais. Destacou que comunica ao TJ, até 20
de julho, os precatórios apresentados até Io de julho, com seu valor atualizado,
acrescido de juros. Pontuou que não inclui no BNDT os entes públicos do regime
especial que apresentam precatórios vencidos ou em atraso, pois o entendimento é de
que a providência exige a iniciativa do credor, nos termos do art. 878 da CLT, e,
tampouco, inscreve as entidades devedoras do regime especial inadimplentes no
Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes de Precatórios - CEDINPREC, pois tal
sistema ainda não foi disponibilizado pelo CNJ, conforme disciplinado no art. 70 da
Resolução CNJ n° 303/2019.
8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT24)

Segundo informado pelo TRT24, são os seguintes entes públicos sob sua jurisdição que
estão submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios: Estado de Mato
Grosso do Sul; Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - AGRAER;
Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos - AGESUL; Departamento Estadual
de Trânsito de Mato Grosso do Sul - DETRAN/MS; Empresa de Serviços Agropecuários
de Mato Grosso do Sul - AGROSUL; Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio
de Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul - FERTEL; Fundação Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS; Município de Mundo Novo.
8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT24)

O TRT24 informou que, no dia 17 de fevereiro de 2011, foi realizada reunião no
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para constituição do Comitê Gestor das
Contas Especiais de Pagamento de Precatórios. A Portaria TJMS n° 296, de 2 de março
de 2011, publicada no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em 3 de
março de 2011, é o ato de constituição do Comitê Gestor das Contas Especiais,
enquanto a Portaria TJMS N^ 1987, de 23 de março de 2021, publicada no Diário da
Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul em 25 de março de 2021, traz a
composição atual do Comitê Gestor das Contas Especiais, qual seja, Juiz Izidoro Oliveira
Paniago, atualmente Auxiliar da Vice-Presidência, conforme explicação constante do
item 8.2, membro titular; e Juiz Flávio da Costa Higa, Auxiliar da Presidência, membro
suplente. Eis as principais deliberações do Comitê, descritas pelo TRT24: possibilidade
de pagamento parcial aos credores; repasses; manutenção da unicidade das listas de
precatórios, com a celebração de Acordo de Cooperação Técnica; possibilidade de
realização de acordos, dentre outras. A equipe de correição verificou no sítio
eletrônico do TRT24, onde está publicado um documento único com as atas das 12
Reuniões do Comitê, que as duas últimas reuniões ocorreram em 20/11/2019 e
23/3/2015.
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8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLANOS DE PAGAMENTO - RCL
(fonte: TRT24)

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, mas o TJMS não repassa o valor integral de cada parcela. Explicou que quando
o precatório chega ao topo da lista única de pagamento, o TJMS solicita a atualização
de valores e a guia de depósito para crédito na conta judicial vinculada ao ente
público. Realizado o depósito, o crédito é transferido para a conta judicial vinculada ao
precatório a ser quitado. Ato contínuo, o Juízo da execução é informado para a
liberação dos valores e a quitação é informada ao TJMS para exclusão do processo da
lista única. Quanto ao tema, o TRT24 enviou a seguinte resposta do TJMS: "O
pagamento, a cada exercício, prioriza as dívidas de natureza alimentar, em seguida, as
de caráter não alimentar, por antiguidade de apresentação. Considerado o precatório
mais antigo, e sendo ele emitido pelo TRF ou pelo TRT, o Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça determina o repasse do respectivo valor ao Tribunal que o tenha
apresentado. Somente após a transferência do valor do precatório mais antigo poderse-á destinar outros valores para pagamento dos precatórios subsequentes, sempre
respeitada a ordem cronológica". Pontuou o TRT24 que, desde o início da pandemia do
Coronavírus, tem ocorrido eventuais atrasos nos repasses efetuados, acarretando,
inclusive, o vencimento das guias emitidas, havendo, por consequência, necessidade
de expedição de novas guias para pagamento, situações que, todavia, não são
imputáveis a atraso de repasse pelo TJMS. O Tribunal registrou, ainda, a existência de
6 precatórios que, em 31 de março de 2021, apresentavam valores disponibilizados
pelos entes públicos, ou seja, já cumpridos, mas que se encontravam em trâmite para
pagamento aos beneficiários. Destacou que os 6 precatórios (processos 0077300
23.2009.5.24.0004,
0025538-98.2015.5.24.0022,
0025544-08.2015.5.24.0022,
0025552-82.2015.5.24.0022,
0025556-25.2015.5.24.0021
e
0025578
80.2015.5.24.0022) estão aguardando a liberação, pelo juízo da execução, dos valores
aos respectivos beneficiários, mas nenhum se refere a ente submetido ao regime
especial.
8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS
ENTES PÚBLICOS (fonte: TRT24)

O Tribunal Regional informou que não dispõe de mecanismos próprios de controle dos
repasses ao TJMS realizados pelos entes públicos do regime especial. Registrou que o
TJMS realiza o repasse do valor total do precatório quando este chega ao topo da lista
única de pagamento, não havendo controle por parte do TRT24 dos repasses
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realizados pelos entes ao TJMS. Porém, destacou o TRT24 que, segundo informações
do TJMS, não costumam ocorrer atrasos nos repasses das parcelas. Quanto aos atrasos
no repasse pelo TJMS, o TRT24 explicou que o Gabinete Especializado de Precatórios
entra em contato, via telefone, com a Diretoria responsável pelos precatórios no
TRT24 e solicita providências.

8.13.5. PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS DIRETOS
(fonte: TRT24)

O TRT24 enviou resposta do TJMS informando que o Estado do Mato Grosso do Sul
optou pelo pagamento mediante acordo direto, conforme disciplinado no art. 76 da
Resolução CNJ n° 303/2019. Registrou que: o Estado do Mato Grosso do Sul publicou
os editais de Acordo Direto n°s 001/2019, 002/2019 e 001/2020, com deságio
progressivo de 5 a 40%, convocando todos os credores, pela ordem cronológica, para
aderirem ao acordo, nos termos dos editais; e o Município de Bataguassu publicou, em
28/8/2019, edital de acordo direto com deságio progressivo de 2,5 a 25%, convocando
todos os credores para aderirem ao acordo, nos termos do edital.

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
O TRT24 informou que desde outubro 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. 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
somente não são expedidos ofícios precatórios / RPVs autônomos em relação às
contribuições previdenciárias, constando tal parcela na requisição referente ao
exequente principal.
8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte:
TRT24 e e-Gestão)

O Tribunal informou que no ano de 2019 foram expedidas 271 RPVs, no valor total de
R$1.758.084,13, e pagas 272 RPVs, no importe de R$1.830.865,20. Relativamente ao
ano de 2020, foram expedidas 269 RPVs, no valor total de R$2.420.816,65 e pagas 265
RPVs, no valor global de R$2.252.346,25. Em 2021 (até 31/3), 69 RPVs haviam sido
expedidas, no valor total de R$478.589,54, e pagas 55 RPVs, no montante de
R$502.764,22. O Tribunal destacou que em 31/12/2020 havia 20 RPVs aguardando
pagamento, no valor total de R$200.589,71, e, em 31/3/2021, havia 4 RPVs com prazo
vencido, sendo 3 delas estaduais e 1 municipal, no valor total de R$15.803,19.
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8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
(fonte: TRT24)
Informou o Tribunal que, até fevereiro de 2021, o controle das RPVs expedidas pelas
Varas vinha sendo feito por planilha elaborada pela Secretaria Judiciária, mas com a
implantação do GPrec e a versão 2.6 do sistema PJe, o controle passou a ser feito
eletronicamente via sistema GPrec. Destacou que referido controle é realizado pela
Secretaria Judiciária a partir de informações solicitadas às Assessorias da ProcuradoriaGeral do Estado, da Procuradoria do Município de Campo Grande e dos Correios, que
fornecem os dados referentes às expedições e aos pagamentos realizados para serem
confrontados com a consulta processual no sistema PJe. Quanto aos demais
municípios, registrou que o levantamento dos dados é feito a partir de relatório
extraído do sistema PJe, no qual são elencados os processos que constam os
Municípios no polo passivo e que transitaram em julgado no período. Após, os
processos são consultados no sistema PJe para localizar se houve a expedição e
pagamento de RPV.

8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO
NO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT24)
Informou o TRT24 que não ocorrem atrasos no pagamento das RPVs federais e, quanto
às RPVs em que é devedor o Estado de Mato Grosso do Sul, os municípios ou a EBCT,
não atendida a requisição no prazo de 60 dias após o recebimento do mandado pelo
ente público devedor, o juiz da execução determina o sequestro do valor, conforme
disposto no art. 191 do Provimento Geral Consolidado do Tribunal. De acordo com o
TRT24, o prazo médio para adoção de referida providência é de 30 a 60 dias.

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE
INFORMADOS PELO TRT24

OS

DADOS

DO

E-GESTÃO

E

OS

O Tribunal informou que há diferenças entre os dados estatísticos informados e os
disponíveis no sistema e-Gestão. Observou que o Tribunal, até setembro de 2020,
utilizava o sistema JUDICE para fazer os lançamentos para fins de alimentação do eGestão. A partir de outubro de 2020, passou a utilizar o sistema GPrec, que não se
comunicava com o e-Gestão, de forma que os precatórios e as RPVs expedidas a partir
daquele mês não constaram no e-Gestão até dezembro de 2020. A partir de janeiro de
2021 os sistemas passaram a se comunicar e houve a migração dos dados do sistema
GPREC para o e-Gestão. Destacou o Tribunal que, tendo em vista a transição com
relação à utilização do sistema GPREC, ainda restavam pendentes de registro diversas
atualizações e pagamentos, os quais estão sendo finalizados, de maneira que os dados
do e-Gestão ainda não coincidem totalmente com a realidade. Embora todos os
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ajustes necessários tenham sido realizados no corrente mês, o TRT24 explicou que,
relativamente às RPV's federais, embora a União sempre pague no final do mês em
que são solicitados os recursos, os lançamentos relativos aos pagamentos, no GPrec,
são feitos pelas Varas do Trabalho somente após a remessa dos autos para a
disponibilização dos valores aos beneficiários e não por ocasião do pagamento pela
União. Isso demanda alguns dias, pois assim que a COF informa o recebimento do
financeiro de RPV, é autorizado o pagamento e encaminhado o processo
administrativo à COF para a emissão das ordens bancárias. Após o retorno do processo
administrativo, há solicitação ao banco dos números das contas judiciais em que foram
depositados os valores para, somente após, remeter os autos à Vara de origem para as
providências relativas à liberação aos respectivos beneficiários. Afirma que se o GPrec
possibilitasse ao Gabinete Especializado de Precatórios o lançamento dos pagamentos
imediatamente após o envio dos recursos financeiros pela União, os dados
coincidiriam. Assim, com relação ao quadro de RPVs pagas (quadro 7 do item 8.14.1), o
TRT pontuou que incluiu todas as RPVs federais pagas nos meses de fevereiro e março
de 2021, pois a União já disponibilizou os recursos no mesmo mês da solicitação,
porém como os valores ainda não haviam sido liberados aos beneficiários, não houve o
lançamento no GPrec pelas Varas de origem, razão pela qual não constam no e-gestão.
O mesmo ocorreu com os 6 precatórios que aguardam a liberação, pelo juízo da
execução, dos valores aos respectivos beneficiários (incluídos no quadro 2 do item
8.7), listados no item 8.13.4. Quanto aos precatórios, ressaltou o Tribunal que os
legados cadastrados no GPrec permaneceram com o mesmo problema anteriormente
verificado (no sistema JUDICE): quando havia mais de um precatório expedido no
mesmo processo, a autuação no sistema Judice, outrora utilizado, era única, e não por
beneficiário. E assim foi migrado para o GPrec, de forma que a quantidade de
precatórios expedidos não coincide com a realidade. Pelo mesmo motivo, quando há
pagamento de apenas um dos precatórios expedidos no mesmo processo (no caso de
acordo, por exemplo), não dá para finalizar o registro do respectivo pagamento no
GPrec, pois ainda não houve a quitação total, o que somente poderá ser feito quando
forem pagos todos os beneficiários, acarretando discrepância nos valores
efetivamente pagos, bem como na quantidade de precatórios quitados. Também
relatou o Tribunal dificuldade no registro dos pagamentos das superpreferências, pois
ainda não há possibilidade de registrar o pagamento parcial relativo à elas. Por fim,
quanto aos valores constantes nos quadros "pendentes de quitação", o TRT24
observou que estes não estão atualizados, pois não há um sistema de atualização
automática, de forma que é necessário tempo para a atualização manual de todos os
precatórios.

Ressalvadas tais justificativas, das informações inicialmente prestadas pelo Tribunal,
observou-se o seguinte conflito estatístico entre as informações oriundas dos sistemas
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internos do TRT24 (dados relativos ao ano civil) e as colhidas pelo sistema e-Gestão,
seguido das explicações apresentadas pelo Tribunal:
e-Gestão

Respostas TRT24

Precatórios expedidos em 2019

39

58

Precatórios expedidos em 2020

54

46

Precatórios expedidos em 2021 (até 31/3)

5

4

e-Gestão

Respostas TRT24

Precatórios pagos em 2019

65

120

Precatórios pagos em 2020

81

103

Precatórios pagos em 2021 (até 31/3)

36

29

e-Gestão

Respostas TRT24

RPVs federais expedidas em 2019

178

182

RPVs federais expedidas em 2020

116

125

RPVs federais expedidas em 2021 (até 31/3)

42

32

e-Gestão

Respostas TRT24

RPVs federais pagas em 2019

185

185

RPVs federais pagas em 2020

116

129

RPVs federais pagas em 2021 (até 31/3)

15

36
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9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
9.1.

INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
9.1.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS, (fonte: TRT24)

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 242 Região:

Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior - a partir de 15/1/2021
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno
Tempo de atuação do magistrado na Presidência do Tribunal:

O Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior tomou posse no cargo de Presidente
do Tribunal em 15/01/2021. Portanto, no primeiro dia da realização da presente
correição ordinária, estava no cargo há 4 meses e 23 dias (143 dias).

Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:
Férias: 03/11/2020 a 04/12/2020 e 22/3/2021 a 10/4/2021
Licenças: Não houve.
Folga compensatória: 27 e 28/02/2020
Juiz Auxiliar da Presidência:

Número de assessores

Magistrado

Juiz do Trabalho Flávio da Costa Higa

12/1/2021 a 31/12/2022

-

(Resolução Administrativa n. 7/2021)

Nos termos do art. 36 do Regulamento Geral do TRT24, compete ao juiz auxiliar da
Presidência: (i) prestar assessoria em relação à conformidade dos atos praticados pela
alta administração; (ii) elaborar minutas e pareceres; (iiii) interagir com instituições
públicas e privadas nos assuntos de interesse da instituição; (iv) interagir com as
unidades administrativas e judiciárias nos assuntos de interesse da alta administração;
(v) acompanhar a execução de projetos estratégicos e, por delegação, exercer outras
atribuições de interesse da Presidência.
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9.1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT24)
De acordo com o Tribunal Regional, integram a estrutura da Presidência do Tribunal o
Gabinete dos Juízes Auxiliares da Presidência, a Secretaria Geral da Presidência e
Assessoria de Governança e Gestão.

Atribuições das unidades/setores diretamente vinculados à Presidência

Atribuições

Unidade
Gabinete dos Juízes Auxiliares da
Presidência

Art. 36 do Regulamento Geral da Secretaria

Secretaria Geral da Presidência

Art. 38 do Regulamento Geral da Secretaria

Assessoria de Governança e
Gestão

Art. 58 do Regulamento Geral da Secretaria

9.1.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT 24)
Apurou-se que, em 31/03/2021, estavam lotados no gabinete da Presidência do
Tribunal 12 (doze) servidores e 2 (dois) estagiários, conforme o seguinte quadro:

Quadro de Pessoal do Gabinete da Presidência
Gabinete da Presidência

Órgão
Assessoramento
Presidente

Servidores efetivos

8

1

Servidores sem vínculo

0

0

Servidores requisitados

3

0
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Terceirizados

0

0

Estagiários

2

0

TOTAL

13

1

No tocante aos cargos e funções comissionadas, o gabinete da Presidência
apresentava a seguinte situação, em 31/03/2021:

Cargos e funções comissionadas do Gabinete da Presidência
CARGOS EM COMISSÃO
9.1.4. Gabinet
e da
Presidênc
ia

9.1.5. Órgão de
Assessoramen
to
do
Presidente

CJ-1

0

0

CJ-2

0

0

CJ-3

0

1

CJ-4

1

0

Total de cargos em comissão

1

1

FUNÇÕES COMISSIONADAS
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Gabinete da
Presidência

Órgão de Assessoramento
do Presidente

FC-1

0

0

FC-2

1

0

FC-3

0

0

FC-4

0

0

FC-5

5

0

FC-6

2

0

Total de funções
comissionadas

8

0

TOTAL

9

1

9.1.6. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA
9.I.6.I. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT24)

Gabinete da Presidência

Carga horária semanal dos servidores

40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

8h às17h

Horário de atendimento ao público externo

llh às 17h
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O Tribunal Regional informou que o atendimento aos advogados é realizado pela
secretária-geral da Presidência, pelos juízes auxiliares e pelo Presidente, conforme o
desejo do causídico, sendo necessário, apenas, o prévio agendamento.
Esclareceu, ainda, que o atendimento virtual aos advogados, procuradores, defensores
públicos e membros do Ministério Público e das partes no exercício do jus postulandi
encontra-se regulamentado pela Portaria TRT/GP n. 18/2020, referendada pela
Resolução Administrativa n. 82/2020.
No período da realização da correição ordinária, não havia servidores lotados no
gabinete da Presidência prestando serviços em regime de teletrabalho.

O Tribunal Regional, ao prestar informações complementares, esclareceu que os
servidores lotados no gabinete da Presidência cumprem jornada de trabalho de 7
horas diárias ininterruptas, conforme autoriza a Resolução CNJ n. 88/2010, exceto os
comissionados, cuja jornada é de 8 horas diárias com intervalo para o almoço.
9.I.6.2. DIVISÃO DE TRABALHO (fonte: TRT24)

No gabinete da Presidência o trabalho é distribuído levando-se em consideração a
especialização dos Setores.
9.I.6.3. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO N. 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA

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, como também que
implementou integralmente o Provimento n. 75 da Corregedoria Nacional de Justiça.
9.1.7. ACERVO DA PRESIDÊNCIA
9.1.7.1. PROCESSOS JUDICIAIS (fonte: TRT24)

Conforme consta da página da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho na internet,
100% dos processos judiciais do TRT24 tramitam por meio do Sistema PJe.

O Tribunal Regional informou que o Presidente atua nos dissídios coletivos; nos
dissídios individuais realizando o exame de admissibilidade dos recursos de revista; nos
mandados de segurança e nas tutelas de urgência em regime de plantão.
Noticiou, também, que o Presidente permanece vinculado aos processos que
constituíam seu acervo antes de assumir a Presidência. No início da atual gestão havia
64 (sessenta e quatro) processos nessa condição. Atualmente, remanescem 17
(dezessete) processos.
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O quadro abaixo se refere aos processos judiciais sob a relatoria do Presidente, em
31/03/2021:
Processos Judiciais sob a Relatoria do Presidente do Tribunal

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo (RR + RR CEJUSC + RO)

-

1.089

1.089

Autuados nos últimos 12 meses

-

4.941

4.941

Finalizados nos últimos 12 meses

-

5.416

5.416

Conclusos

-

54

54

Paralisados há mais de 100 dias no
gabinete

-

85

85

Sobrestados

-

404

404

Processos do acervo da Presidência
na Secretaria ou fora do gabinete

-

298

298

NA SECRETARIA

-

333

333

Paralisados há mais de 100 dias na
Secretaria

-

0

0

Com carga/vista/outras situações
semelhantes

-

0

0

Processos Judiciais
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Em outros gabinetes por força de
vista regimental

-

0

0

Em admissibilidade de recurso
especial e/ou extraordinário

-

546

546

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

Especificamente no tocante aos 85 (oitenta e cinco) processos que estavam
paralisados há mais de 100 dias, o Tribunal Regional, nas informações
complementares, esclareceu que constavam da tarefa “Análise de Recurso Processante", no Sistema PJe, bem assim que tais processos foram enviados ao
Tribunal Superior do Trabalho, via e-remessa, antes da criação do "conector PJe".
Relativamente aos 404 (quatrocentos e quatro) processos sobrestados (todos na fase
de recurso de revista), explicitou os seguintes motivos dos sobrestamentos:
Repercussão Geral - Tema 1.046 (359 processos); TST-IRR-10169-57.2013.5.05.0024 Tema 09 (23 processos); TST-IRR-1757.68.2015.5.06.0371 (9 processos); Aguardando o
julgamento de outra causa (7 processos); Art. 791-A, § 45, da CLT (4 processos) e TSTIRR-21900.13.2011.5.21.0012-Tema 13 (2 processos).
Com relação aos 546 (quinhentos e quarenta e seis) processos "Em admissibilidade de
recurso especial e/ou extraordinário", o Tribunal Regional informou que 404
(quatrocentos e quatro) são recursos de revista sobrestados; 95 (noventa e cinco)
referem-se a recursos de revista já despachados pelo Presidente; 18 (dezoito) são
processos originários que aguardam a realização do juízo de admissibilidade recursal; e
24 (vinte e quatro) referem-se a processos remetidos ao TST para tentativa de acordo
(Semana da Conciliação).

9.I.7.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS(fonte: TRT24)

O quadro abaixo se refere aos processos administrativos em tramitação na Presidência
em 31/03/2021:

Processos Administrativos
Acervo

Físicos

Eletrônicos

Total

-

-

-
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Autuados nos últimos 12
meses

-

582

582

Finalizados nos últimos 12
meses

-

344

344

Conclusos

-

-

-

Paralisados há mais de 100
dias

-

154

154

Procedimentos disciplinares
contra desembargador

-

-

-

Representações por excesso
de prazo contra
desembargador

-

-

-

9.2.

INFORMAÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA
9.2.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT24)

Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24? Região:

Desembargador André Luís Moraes de Oliveira - a partir de 15/1/2021
Competência:
Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente nos casos de vacância, férias,
licenças, viagens de serviços e ausências (RI/TRT24, art. 26).

Nos casos de ausência, impedimento ou suspeição de membros de Turma, o Vice
Presidente do Tribunal será designado para compor o quórum (RI/TRT24, art. 20).
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno
Turmas (eventualmente)
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Juiz Auxiliar da Vice-Presidência:

Número de assessores

Magistrado

Juiz do Trabalho Izidoro Oliveira Paniago
ie/1/2021a 31/12/2022

-

(Resolução Administrativa n. 7/2021)

9.3.

INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA REGIONAL
9.3.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS, (fonte: TRT24)

Corregedor Regional:

Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior a partir de 15/1/2021
Órgão de atuação:
Pleno
Tempo de atuação do magistrado na Corregedoria Regional:

O Desembargador Amaury Rodrigues Pinto Junior tomou posse no cargo de Presidente
do Tribunal e Corregedor Regional em 15/01/2021. Portanto, no primeiro dia da
realização da presente correição ordinária, exercia a Corregedoria Regional há 143
(cento e quarenta e três) dias.

Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:
Férias: 03/11/2020 a 04/12/2020 e 22/03/2021 a 10/04/2021
Licenças: Não houve
Folga compensatória: 27 e 28/02/2020
Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional: Não há.

9.3.2. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL
(fonte: TRT24)
Apurou-se que estão lotados na Corregedoria Regional 2 (dois) servidores, todos
ocupantes de cargos efetivos e 1 (um) estagiário.
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No tocante aos cargos e funções comissionadas, a Corregedoria Regional dispõe de 2
(duas) funções comissionadas.
As atribuições de Secretário da Corregedoria Regional são desempenhadas pelo
Secretário-Geral da Presidência.

9.3.3. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA (fonte: TRT24)
9.3.3.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT24)

Gabinete da Corregedoria Regional

Carga horária semanal dos servidores

40 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

8h às17h

Horário de atendimento ao público externo

llh às 17h

Horário de funcionamento das Unidades de l9 grau de
jurisdição

llh às 17h

De acordo com o Tribunal Regional, não há servidores lotados na Corregedoria
Regional prestando serviços na modalidade de teletrabalho.

Nas informações complementares, o TRT24 esclareceu que os servidores lotados na
Secretaria da Corregedoria Regional cumprem jornada de trabalho de 7 horas diárias e
ininterruptas, conforme autorizado pela Resolução CNJ n. 88/2010.

9.3.4. DIVISÃO DO TRABALHO (fonte: TRT224)
A Corregedoria Regional salientou que o trabalho é distribuído entre o Chefe do
Gabinete da Corregedoria Regional e os servidores da Assistência de Atividade
Correicional, de acordo com as respectivas atribuições.

9.3.5. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO
NACIONAL DE JUSTIÇA(fonte: TRT24)

75/2018

DA

CORREGEDORIA

O Tribunal Regional informou que nas dependências da Corregedoria Regional existe
equipamento que permite realizar videochamada por meio do sistema de
videoconferência da Corregedoria Nacional de Justiça, bem assim que houve a plena
implementação do Provimento n. 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.
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9.3.6. SISTEMA ELETRÔNICO E CONTROLE MENSAL DO ACERVO (fonte:
TRT24)

O Tribunal Regional informou que o Corregedor Regional declarou-se suspeito ou
impedido nos últimos 12 meses em processos de sua competência.
9.3.7. DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÂO E IMPEDIMENTO DO CORREGEDOR
REGIONAL (FONTE: TRT24)

O Tribunal Regional informou que o Corregedor Regional declarou-se suspeito ou
impedido nos últimos 12 meses em processos de sua competência.
9.3.8. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA
REGIONAL (fonte: TRT24)
Apurou-se que tramitam na Corregedoria Regional apenas processos eletrônicos.
A Corregedoria Regional informou que observa a ordem cronológica dos processos
bem como os critérios de tramitação preferencial. Também esclareceu que exerce o
controle mensal do acervo, monitorando o total de feitos recebidos em distribuição e
o total de processos solucionados e baixados.

Os processos administrativos disciplinares seguem rito próprio.

Não existem petições aguardando juntada.
Relativamente aos processos administrativos em tramitação na Corregedoria Regional,
foram apresentadas as seguintes informações referentes a 31/03/2021:

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo*

-

1

1

Autuados nos últimos 12
meses

-

13

13

Finalizados nos últimos 12
meses

-

14

14

Conclusos

-

-

-

Processos Administrativos
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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.

9.3.9. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO
GRAU, (fonte: TRT24)
De acordo com a Corregedoria Regional, no biênio 2019/2020, foram instaurados 2
(dois) processos administrativos disciplinares em face de magistrados, conforme o
seguinte quadro:

Número do
Processo

Motivo

Decisão

Andamento

RD 0000802
43.2019.5.24.000
0

Descumprimento
de dever legal.

Rejeitada por
ausência de
elementos que
justificassem o
prosseguimento
da representação.

Arquivado em
2020.

PROAD
16.548/2021

Apuração de
notícia veiculada
em matéria
jornalística.

Em andamento

1. Manifestação do
magistrado em
3/5/2021.

(autuado em
1/4/2021)

2. Concessão de
prazo ao
magistrado para a
exibição dos
documentos
comprobatórios de
suas alegações.
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Quanto à metodologia de trabalho adotada em relação aos processos de natureza
disciplinar, infere-se das informações prestadas que a Corregedoria Regional cumpre o
disposto na Resolução CNJ n. 135/2011.

Registra-se, ademais, que o exame do Processo RD 0000802-43.2019.5.24.0000
permitiu concluir que, sob o ponto de vista formal, sua tramitação foi regular.
9.3.9.1. COMUNICAÇÃO DAS DECISÕES DISCIPLINARES À CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. (ART. 33 DA CPCCGJT)

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
12 e 22 Grau".
9.3.9.2. COMUNICAÇÃO À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO CNJ
N2 135/2011)

A Corregedoria Regional informou que cumpre a determinação prevista no artigo 92,
§§ 22 e 32, da Resolução CNJ n.2 135/2011 de comunicar à Corregedoria Nacional de
Justiça, no prazo de 15 dias, a decisão de arquivamento dos procedimentos prévios de
apuração contra magistrados.

9.3.10. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS/INSPEÇÕES NAS UNIDADES JUDICIÁRIAS DE
PRIMEIRO GRAU (fonte: TRT24)
Apurou-se que as correições ordinárias realizam-se anualmente nas unidades
judiciárias da 24§ Região da Justiça do Trabalho, de acordo com o calendário
previamente divulgado pela Corregedoria Regional.

A Corregedoria Regional informou que todas as unidades judiciais de primeiro grau
sofreram correição ordinária em 2019 e 2020.

Em 2021 (até 31/3), foram realizadas correições ordinárias na VT de Coxim, VT de São
Gabriel do Oeste, VT de Bataguassu, VT de Nova Andradina, Foro Trabalhista de Campo
Grande, 1§ VT de Campo Grande, 2§ VT de Campo Grande e 3® VT de Campo Grande.
No tocante ao método de trabalho adotado nas correições ordinárias, a Corregedoria
Regional esclareceu que procede de acordo com o previsto na Consolidação dos
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e no Provimento SGP/GCR
n.7/2020.
De acordo com a Corregedoria Regional, as ocorrências mais comuns verificadas nas
correições ordinárias referem-se a processos com prazos vencidos.
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9.3.11. RECLAMAÇÕES CORREICIONAIS
SITUAÇÃO (fonte: TRT24)

E

PEDIDOS

DE

PROVIDÊNCIA.

No tocante aos processos autuados e solucionados nas classes Reclamação Correcional
e Pedido de Providências, a Corregedoria Regional prestou as seguintes informações
referentes ao período 2019 a 2021 (até 31/03):
Reclamações correicionais/Correições parciais

Autuadas

60

Solucionadas

60

Autuadas

6

Solucionadas

6

Autuadas

3

Solucionadas

3

2019

2020

2021
(até 31/03)

Pedido de providências

2019

2020

Autuados

1

Solucionados

1

Autuados

5

Solucionados

5
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2021

Autuados

0

Solucionados

0

(até 31/03)

O exame, por amostragem, de processos autuados nas 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:
PP-587-67.2019.5.24.0000,
PP-24294-13.2020.5.24.0000,
PP-2426577.2020.5.24.0000, CorPar-24161-85.2020.5.24.0000 e CorPar-623-12.2019.5.24.0000
(AgR).
9.3.12. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES (fonte: TRT24)

No período de 2019 a 2021 (até 31/3), a Corregedoria Regional editou 19 (dezenove)
Provimentos e 9 (nove) Recomendações, a saber:
Provimentos

Ano

2019

Provimento

Assunto

01

Altera os artigos 227-P e 227-T do Provimento
Geral Consolidado doo TRT24 (plantão judiciário)

02

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento
Geral Consolidado do TRT24, que trata do Plantão
Judiciário no âmbito do l9 e 29 graus

03

Altera o art. 23-B do Provimento Geral
Consolidado da Justiça do Trabalho da 24? Região
(protocolo de petições)

04

Procedimento a ser adotado nos casos de reunião
e apensamento de processos no Sistema do
Processo Judicial Eletrônico (PJe)
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2020

05

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento
Geral Consolidado do TRT24, que trata do Plantão
Judiciário no âmbito do l9 e 29 graus

06

Dispõe sobre o tratamento dos depósitos judiciais
em processos arquivados definitivamente, no
âmbito do TRT24

01

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento
Geral Consolidado do TRT24, que trata do Plantão
Judiciário no âmbito do l9 e 29 graus

02

-

03

Disciplina o procedimento para levantamento de
depósito recursal e saque de FGTS, no âmbito do
TRT24

04

Regulamenta o procedimento de autoinspeção
ordinária no âmbito das unidades judiciárias de
primeiro grau do TRT24 (Redação alterada pelos
Provimentos 008/2020 e 001/2021)

05

Disciplina a atermação de atos processuais
praticados no exercício do jus postulandi, por
meios não presenciais, durante as medidas
restritivas ao atendimento presencial para
prevenção ao contágio pelo novo coronavírus
(Covid-19)

06

Altera a redação do Título XIV-A do Provimento
Geral Consolidado do TRT24, que trata do Plantão
Judiciário no âmbito do l9 e 29 graus
139

139

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

07

Regulamenta o procedimento da correição
ordinária e da extraordinária no âmbito das
unidades judiciárias de primeiro grau de jurisdição
do TRT24

08

Altera a redação do Provimento n. 004/2020 que
regulamenta o procedimento de autoinspeção
ordinária das unidades judiciárias de primeiro
grau do TRT24

09

Dispõe sobre a implantação e utilização do
Sistema PJeCor

01

Altera o formulário anexo ao Provimento n.
004/2020 que regulamenta o procedimento de
autoinspeção ordinária das unidades judiciárias de
primeiro grau do TRT24

02

Estabelece disposições complementares em
relação ao trabalho dos Oficiais de Justiça do
TRT24

03

Altera o art. 98 do Provimento Geral Consolidado,
a fim de aperfeiçoar as hipóteses em que cessam
as vinculações para proferir decisões e fixar os
critérios de redistribuição.

04

Republica, em função de erros materiais, o
Provimento 3/2021 com as devidas correções

2021

(até
31/03)-

Recomendações
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Ano

Recomendação

Assunto

01

Divulgação de fotografias com imagens reais,
atuais e nítidas dos bens que serão leiloados

02

Aumento do percentual de sentenças líquidas
proferidas

03

Liberação de depósito judicial e/ou recursal de
processos arquivados definitivamente. Obrigação
de confirmação da ausência de valores
disponíveis em conta judicial e depósito recursal.
Observância do ATO CONJUNTO CSJT.GP.CGJT n?
01/2019.

01

COVID-19 - Audiências virtuais

02

COVID-19 - Cumprimento de diligências pelos
oficiais de justiça.

03

Evitar autorizações genéricas para cumprimento
de mandados em qualquer dia ou hora. Evitar
prática de diligências que motivem requerimentos
de horas extras ou de folga compensatória sem
que haja autorização judicial específica para a
atuação extraordinária

04

Publicações com teor do pronunciamento judicial
e não apenas o ID em que localizado.

05

Correto registro dos dados no Sistema AUD4

2019

2020
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06

2021

COVID-19 - Procedimentos a serem adotados nas
audiências presenciais e mistas para evitar
contágio da doença provocada pelo novo
coronavírus

NÃO HOUVE

(até
31/03)

9.4.

MAGISTRADOS
9.4.1. CONTROLE DA PRESENÇA (fonte: TRT24)

A Corregedoria Regional informou que realiza o controle da presença dos magistrados
nas Varas do Trabalho por meio da análise das atas de audiência, mediante contatos
com as Varas do Trabalho e durante a realização das correições ordinárias.

9.4.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO
GRAU (fonte: TRT24)
A Corregedoria Regional esclareceu que o controle de produtividade dos magistrados
de primeiro grau é realizado via sistema informatizado.

9.4.3. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES DE
JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS (fonte: TRT24)
A Corregedoria Regional esclareceu que, em 31/03/2021, não havia processos
conclusos a juízes de primeiro grau com prazos vencidos superiores a 60 (sessenta)
dias. Tal assertiva pôde ser confirmada em consulta realizada ao Sistema e-Gestão.

Salientou, ademais, que os magistrados com processos em atraso são acompanhados,
quinzenalmente, pela Corregedoria Regional. Em caso de persistência do problema, o
juiz é instado a apresentar, em 5 (cinco) dias, um cronograma de regularização desses
processos.
9.4.4. VITALICIAMENTO. ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS.
REGULAMENTAÇÃO
9.4.4.I. NORMAS QUE REGEM O ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS
PARA FINS DE VITALICIAMENTO
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O Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região informou que a Resolução
Administrativa n. 92/2013 referenda o Ato GP n. 505/2013 e regulamenta os
procedimentos de vitaliciamento dos Juízes do Trabalho Substitutos no âmbito da
Justiça do Trabalho da 243 Região.
9.4.4.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE
VITALICIAMENTO

A partir do exercício do Juiz do Trabalho Substituto na magistratura, a Corregedoria
Regional, por meio do Desembargador Presidente e Corregedor do Tribunal, determina
a abertura de procedimento administrativo individual para avaliação de seu
desempenho para fins de aquisição da vitaliciedade. Iniciado o Procedimento
Administrativo de Vitaliciamento, a Corregedoria Regional solicita ao juiz vitaliciando o
encaminhamento de sentenças e decisões proferidas, conforme disposto no art. 79, §
l9, inciso III, do Ato Conjunto CGJT/ENAMAT N. 001/2013, bem como o envio
trimestral de relatório circunstanciado que descreva o método de trabalho funcional
adotado e a(s) unidade(s) judiciária(s) de sua atuação (nos termos do art. 13 do
referido Ato Conjunto), e informações acerca do efetivo e constante uso dos sistemas
SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e outras ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo
Tribunal Regional.

O Comitê de Vitaliciamento - composto por 3 (três) Desembargadores eleitos pelo
Tribunal Pleno para exercerem mandato de 2 (dois) anos, coincidente com o mandato
dos Desembargadores integrantes da administração do Tribunal - promove o
acompanhamento dos magistrados vitaliciandos, de forma individualizada, com
registro no PROAD de todos os documentos relativos a cada magistrado. Além disso, a
Comissão de Vitaliciamento, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos
Desembargadores, poderá solicitar informações sobre o juiz vitaliciando à Ordem dos
Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos ou entidades correlatas.
Completados 1 ano e 6 meses de exercício na magistratura, o Desembargador
Presidente e Corregedor e o Diretor da Escola Judicial do Tribunal emitem parecer, no
prazo de 60 dias, submetendo-o à apreciação da Comissão de Vitaliciamento. Em
seguida, é concedida vista do parecer ao juiz vitaliciando, para manifestação.
Devidamente instruído, incluído relatório no qual são descritos os pontos qualitativos e
quantitativos avaliados, o processo de vitaliciamento é encaminhado para deliberação
do Tribunal Pleno, mediante inclusão em pauta na primeira sessão subsequente.

Destaca-se que o Desembargador Presidente e Corregedor tem competência para
avaliar permanentemente o Juiz vitaliciando no que tange ao desempenho, à
idoneidade moral e à adaptação para o exercício do cargo.
9.4.4.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO
143

143

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

De acordo com informações do TRT24, no momento da correição não tramitam
processos de vitaliciamento. No entanto, dois processos foram finalizados em 2020,
um em fevereiro e outro em novembro. Destaca-se que o processo finalizado em
fevereiro de 2020 corresponde a um magistrado permutado com o TRT da 4a Região. O
parecer sobre o vitaliciamento foi emitido pelo Tribunal Regional de origem, uma vez
que no momento da permuta o magistrado já tinha mais de 1 ano e 06 meses de
exercício no cargo. Dessa forma, o parecer do Presidente e Corregedor do TRT da 24a
Região, encaminha o processo para apreciação do Pleno, concluindo pela ratificação
integral do parecer final do TRT4.

A análise de processo de vitaliciamento iniciado e finalizado no TRT da 24a Região
revelou adequação à Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho de 19 de dezembro de 2019, bem como ao Ato Conjunto CGJT/ENAMAT n.
001/2013.
9.4.4.4. 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

No momento da correição, não há juízes do trabalho em processos de vitaliciamento.
No entanto, considerando os processos encerrados em 2020, um juiz vitaliciando
participou do curso de formação inicial módulo nacional, ministrado pela ENAMAT, no
período de 22 de abril a 24 de maio de 2019 e o outro, no período de 06 de novembro
a 01° de dezembro de 2017.
9.4.4.5. RECOMENDAÇÃO OU OBSERVAÇÃO DO CORREGEDOR REGIONAL AO
VITALICIAMENTO DOS MAGISTRADOS DA REGIÃO

Não houve recomendação ou observação do Corregedor Regional quanto ao
vitaliciamento dos magistrados com o processo finalizado em 2020. No entanto, em
relação ao magistrado permutado, houve 1 registro de ocorrência de pedido de
Correição Parcial, enquanto ainda atuava no TRT de origem. Destaca-se que o
processo foi arquivado em 01/08/2018, com a solução "Extinto, por perda de objeto".
9.4.5. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR
FORA DA JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ N? 37/2007 (fonte: TRT24)
No âmbito do TRT24, a Portaria TRT/GP 43/2019 e a Resolução Administrativa 59/2019
dispõem sobre a concessão de autorização excepcional para residência de magistrados
fora da sede da jurisdição.
De acordo com as referidas normas, 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
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prestação jurisdicional, observados os seguintes requisitos: (i) ausência de processo
administrativo disciplinar em curso; (ii) ausência de punição em processo
administrativo disciplinar nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores à solicitação
e, em caso de deferimento da autorização, durante todo o período em que ela vigorar;
(iii) Ausência de fundadas reclamações perante a Presidência, a Corregedoria ou a
Ouvidoria acerca do déficit na prestação jurisdicional em decorrência da ausência do
magistrado na unidade judiciária em que estiver lotado; (iv) ausência de processos
aptos a julgamento cujo prazo para prolação de sentenças, previsto no art. 226, III, do
CPC, tenha sido extrapolado; e (v) cumprimento da carga horária mínima de horas-aula
estipulada pela Escola Judicial do TRT da 243 Região, nos 2(dois) últimos semestres
anteriores e, em caso de deferimento da autorização, durante todo o período em que
ela vigorar.
A autorização será concedida sem prejuízo dos atendimentos que demandem contato
com advogados, partes e servidores.

O requerimento de autorização para residir fora da comarca de lotação será dirigido ao
Juízo Auxiliar da Presidência, que emitirá parecer concernente ao preenchimento ou
não dos requisitos desta Portaria, submetendo-o à apreciação do Presidente, cabendo
ao Pleno conceder ou não a autorização.

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

Residência

Autorização

GERALDO
FURTADO
DE ARAÚJO NETO

2^ Circunscrição Dourados

Ponta Porã

RA-30/2020

JULIANA
BARBOSA

MARTINS

25 Circunscrição Dourados

Campo Grande

RA-28/2020

FONTES

VT de Chapadão
do Sul

Campo Grande

RA-130/2020

VT de Fátima do
Sul

Campo Grande

RA-101/2019

Magistrado

KEETHLEN
MARANHÃO

LEONARDO ELY
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VALDIR
APARECIDO
CONSALTER JÚNIOR

9- Circunscrição
-Três Lagoas

Campo Grande

RA-111/2019

CHRISTIAN
GONÇALVES
MENDONÇA
ESTADULHO

VT de Jardim

Campo Grande

RA-116/2020

PRISCILA
ROCHA
M ARG ARI DO MIRAULT

VT de Naviraí

Campo Grande

RA-23/2021

ALEXANDRE MARQUES
BORBA

VT de Corumbá

Campo Grande

RA-50/2021

9.4.6. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO
ACUMULADOS. FÉRIAS VENCIDAS (fonte: TRT24)

GRAU.

PERÍODOS

O Tribunal Regional esclareceu que, anualmente, os juízes de primeiro grau são
instados a apresentarem os respectivos pedidos de férias, cabendo ao Presidente e
Corregedor Regional a aprovação da escala anual.
As férias deverão ser usufruídas integralmente pelos magistrados e na ordem
cronológica dos períodos.

Por meio da Resolução Administrativa n. 34/2020, o Tribunal Regional vedou, durante
o período de vigência das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, as
interrupções, adiamentos e alterações de períodos de férias de magistrados e
servidores, ainda que requeridas tempestivamente, que tenham por ato ou efeito
postergar o seu usufruto para período posterior ao término da pandemia, salvo
excepcional autorização pela Presidência.
Apurou-se que, em 31/03/2021, não havia magistrado de primeiro grau com períodos
acumulados de férias superiores a 60 (sessenta) dias.

9.4.7. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E
COLABORADORES EVENTUAIS. PERÍODO DE 2019 A 2021 (até 31/03)
(fonte: TRT24)
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O TRT24 informou que despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e
eventuais colaboradores os seguintes valores: em 2019, R$1.447.743,80; em 2020,
R$160.407,07; e, em 2021 (até 31/03), R$32.849,47.
Constatou-se que o Tribunal Regional disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet
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 (Gestão
Administrativa - 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: TRT24)
10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região foi criada em 2001,
por meio da Resolução Administrativa n. 21/2001, e está situada na cidade de Campo
Grande-MS. A Escola Judicial tem previsão, também, no Regimento Interno e no
Regulamento Geral do Tribunal Regional.

Em 2010, a Resolução Administrativa n. 4/2010 aprovou o Programa Regional de
Capacitação Permanente de Servidores, cujas atividades internas são responsabilidade
da EJUD24. O Estatuto da Escola Judicial foi aprovado em 2017, por meio da Resolução
Administrativa n. 5/2017, seguido pelo Projeto Pedagógico, Resolução Administrativa
n.32/2017.

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região é órgão do Tribunal,
sendo uma unidade de apoio administrativo, de acordo com o Regulamento do
Tribunal Regional (RA n. 24/2019). De acordo com o artigo 171 do mesmo normativo, a
Escola Judicial é responsável pela formação e aperfeiçoamento profissional de
magistrados e servidores.

Segundo o Estatuto da Escola Judicial (RA n. 05/2017), a EJUD24 tem como objetivo o
aprimoramento técnico-profissional e cultural dos magistrados e servidores, bem
como a promoção de estudos tendentes ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
e do Poder Judiciário. O artigo 19, do mesmo diploma, dispõe que o custeio das
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despesas para consecução dos objetivos da Escola Judicial será feito com recursos
orçamentários específicos. Segundo o Tribunal Regional, há previsão de
complementação orçamentária mediante parceria e convênios com entidades públicas
e privadas, de forma que a Escola Judicial, em 2019, recebeu complementação de
custeio da ENAMAT para a execução das atividades de capacitação.
O Tribunal Regional informou que a Portaria TRT/GP/DG n. 86/2017 constituiu a
Unidade Gestora Responsável com competência para ordenação de despesa referente
à formação de magistrados e servidores do TRT 243 Região, possuindo rubrica
específica para o atendimento das necessidades de formação e capacitação do
Tribunal Regional.

10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E
DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO
De acordo com o Estatuto da Escola Judicial (RA n. 5/2017), a Escola Judicial é
composta pelo Diretor, Vice-Diretor, Conselho Executivo, Coordenação Pedagógica e
Secretaria. O Diretor e os membros do Conselho Executivo têm mandato de dois anos,
podendo ser prorrogado por igual período.

O Conselho Executivo é formado pelo Diretor, Vice-Diretor, um membro representante
dos magistrados da 23 Instância, um membro representante dos magistrados da l3
Instância e um servidor.
O Diretor e o membro representante da 23 Instância são eleitos pelo Tribunal Pleno e
tomam posse na mesma solenidade da Presidência e Vice-Presidência. Já o membro
representante da l3 Instância, é indicado pela AMATRA da XXIV Região. Os demais
membros do Conselho Executivo são designados pelo Diretor, a saber: o Vice-Diretor e
um Servidor.
A atual composição da Escola Judicial foi designada para o biênio 2021/2022:
Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja (Diretor), Juiz do Trabalho Flávio da Costa
Higa (Vice-Diretor), Desembargador Nicanor de Araújo Lima (Membro representante
da 23 Instância), Juiz do Trabalho André Luís Nacer de Souza (Membro representante
da l3 Instância), Juiz do Trabalho Júlio César Bebber (Coordenador Pedagógico),
Cristhiano Karlo Moraes Sandim (Secretário da Escola Judicial).
Antes da atual composição, o Desembargador Francisco das C. Lima Filho era o Diretor
da Escola Judicial do TRT da 243 Região.

10.4. PROJETO PEDAGÓGICO
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Aprovado em 2017, o Projeto Político-Pedagógico é constituído pelas concepções de
conhecimento, competência e aprendizagem. A concepção do conhecimento é
pautada pela relação entre a dimensão teórica, que se mantém no plano da reflexão e
a prática. A concepção da competência, baseada na corrente francesa, orienta-se nos
pilares: saber conhecer, saber ser, saber fazer. A concepção da aprendizagem
constitui-se progressivamente na articulação entre o conhecimento científico e a
experiência laborai.

Destaca-se que as ações educativas, presenciais e a distância, desenvolvidas pela
Escola Judicial são orientadas pelo Projeto Pedagógico, visando ao desenvolvimento de
competências que atendam as especificidades do TRT 243 Região, contribuindo para a
prática jurisdicional com celeridade, qualidade e ampliação do acesso à Justiça do
Trabalho.

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
O Tribunal Regional informou que a Escola Judicial possui duas salas onde funcionam a
Secretaria e comportam, com boas condições, 6 servidores e 1 estagiário. Possui ainda
uma pequena sala para reuniões do Conselho Executivo.
Para as capacitações, a EJTRT24 possui uma sala de treinamento com capacidade para
80 participantes, equipada com data-show, telão para projeção, mesa de som
móvel/fixa, caixa de som amplificada, microfones sem fio (mão, headset e lapela), tela
interativa e televisão touch. A sala conta ainda com divisória retrátil que possibilita a
divisão da sala em duas, para uso em atividades simultâneas, com capacidade de 40
pessoas em cada sala.
Para eventos maiores, a Escola Judicial utiliza o auditório de Sessões do Tribunal Pleno
e eventualmente as salas de Sessões das Turmas.
A Escola Judicial conta ainda com um laboratório de informática recentemente
reformado, ampliando sua capacidade de 24 para 44 participantes. O ambiente é
equipado com data-show, mesa de som e computadores.

Atualmente, 06 servidores estão lotados na Escola Judicial: 02, na Secretaria; 01, no
Gabinete de Formação e Desenvolvimento Pedagógico; e 03, no Setor de Apoio
Administrativo. Os servidores possuem diversas formações como: direito,
administração, psicologia e letras.
De acordo com o Tribunal Regional, são oferecidos cursos de capacitação internos e
externos para os servidores que estão lotados na Escola Judicial. Informou-se, ainda,
que o espaço físico e a quantidade de servidores são adequados frente às demandas
da Escola Judicial.

149

149

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

150

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS E
FRAÇÃO DO ANO CORRENTE
O Tribunal Regional do Trabalho da 242 Região informou que 01 juiz participou do 24$
Curso Nacional de Formação Inicial da Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT, realizado de 22 de abril a 24
de maio de 2019. Realizou-se, ainda, o X Curso de Formação Inicial de Magistrados Módulo Regional. EJTRT 242 Região (27 e 28 de junho de 2019), Curso de Formação
Inicial de Magistrados - Módulo Regional, em parceria com EJTRT 232 Região (09 a 16
de abril e 27 de maio a 26 de junho de 2019) e Formação Inicial Regional Difusa. EJTRT
24^ Região (12 Semestre de 2019,12 e 22 Semestre de 2020).

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
De acordo com o Estatuto da Escola Judicial (RA n. 05/2017), o objetivo da Escola
Judicial do TRT da 242 Região é o aprimoramento técnico-profissional e cultural dos
magistrados e servidores, bem como a promoção de estudos tendentes ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e do Poder Judiciário. O artigo 171 do
Regulamento do Tribunal Regional (RA n. 24/2019) dispõe que a Escola Judicial é
responsável pela formação e aperfeiçoamento profissional de magistrados e
servidores.

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS

CONTINUADA

E

A Escola Judicial do TRT da 24® Região enviou listagem com as atividades de
capacitação realizadas. De acordo com as informações, em 2019 foram ofertados 78
cursos e 26 cursos foram contratados pela EJUD24 para capacitação externa. No total,
foram emitidos 349 certificados para magistrados e 1.626 para servidores.

Em 2020, 259 eventos foram divulgados, incluindo atividades online oferecidas por
outras Escolas Judiciais. No total, foram computadas 548 participações de magistrados
e 2.831 de servidores. Registra-se a boa participação de magistrados e de servidores
nos eventos online promovidos pela EJUD24. Como exemplo, pode-se citar o evento
"Visão Prospectiva dos impactos da pandemia nas atividades institucionais do TRT24",
disponibilizado no YouTube, com a participação de 389 servidores e 46 magistrados.
Outro exemplo, é o evento "A lei de Recuperação Judicial e seus impactos no Direito e
Processo do Trabalho", também disponibilizado no YouTube, com a participação de 90
150

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

servidores e 16 magistrados. Em 2020, também aconteceram 11 capacitações externas
contratadas pela EJUD24 para servidores, totalizando 55 certificados.
Até 31 de março de 2021, 31 eventos foram divulgados pela EJUD24. Foram
computadas 154 participações de magistrados e 418 de servidores.

Destaca-se que em 2019, a EJUD24 promoveu o Curso de Formação de Formador em
Conciliação e Supervisor de Estágio (Magistrados) e Formação de Mediadores
(Servidores), com carga horária de 60 horas-aula e 50 horas-aula, respectivamente.
Participaram da formação 12 servidores e 16 magistrados. Houve, ainda, a prática do
mencionado curso, com duração de 24 horas-aula. No mesmo ano, 01 magistrado
participou do Workshop sobre Desafios da Conciliação Judicial e Extrajudicial,
promovido pela ENAMAT/ESMPU. Em 2020, 19 magistrados participaram do Curso de
Formação de Formadores sobre Conciliação e Mediação, promovido pela ENAMAT,
com carga horária de 30 horas-aula.

Em fevereiro de 2021, a EJUD24 promoveu o curso Sistema de Gestão de Precatórios e
RPVs - GPREC, com carga horária de 13 horas-aula e participação de 36 servidores. A
realização do curso atende ao disposto na Resolução CNJ n. 303/2019.

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES.
ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO
O Tribunal Regional informou que o grau de participação e o interesse dos magistrados
vitalícios do TRT da 249 Região nos eventos promovidos pela EJUD24 são
significativamente positivos, pois com relação às atividades de capacitação, em 2019
houve a participação de 85,25% dos magistrados do quadro no l9 semestre e 83,61%
no segundo semestre. Com relação à quantidade de horas de formação, destacou que,
no l9 semestre, 67,21% dos magistrados do quadro realizaram 30 horas ou mais de
capacitação. No 29 semestre, o percentual foi de 68,85%. Registra-se que os dados
mencionados se referem à formação continuada de magistrados em 2019, não
computado o curso de formação inicial de uma magistrada em vitaliciamento.
Observa-se, portanto, que o percentual de participação é significativo.
Com relação ao exercício de 2020, o Tribunal Regional informou que 94,92% dos
magistrados realizaram atividade de capacitação no l9 semestre e 91,53% no segundo
semestre. Com relação à carga horária de formação, no primeiro semestre 61,02% do
quadro total de magistrados realizou 30 horas ou mais de capacitação e no 29
semestre 66,10% do quadro atingiram ou superaram a carga horária de 30 horas.
Com relação ao período de 019 de janeiro a 31 de março de 2021 a participação de
magistrados foi de 81,36% do quadro.
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Nesse contexto, infere-se ser satisfatória a participação nos eventos de capacitação no
período apurado pela correição, uma vez que a maior parte de participação representa
uma formação igual ou superior a 30 horas. Destaca-se que a RA n. 09/2011 da
ENAMAT, dispõe que a carga horária de capacitação a ser atingida é de 30 horas
semestrais para magistrados vitalícios.

A Escola Judicial do TRT da 249 Região relatou que o cumprimento dos prazos
processuais impactam na participação dos magistrados nos eventos de capacitação.
Dessa forma, a suspensão de prazos para formação de magistrados, prevista no art. I9
do Ato Conjunto n9 2/CGJT.ENAMAT de 19 de novembro de 2013, auxiliava na
formação técnica. No entanto, as formações têm ocorrido de forma on line, em sua
maior parte de forma síncrona (ao vivo). Dessa forma, como a referida norma somente
prevê a suspensão de prazos para os eventos presenciais, o TRT informou dificuldade
para incrementar a participação dos magistrados nos eventos realizados.
Com o intuito de aumentar o engajamento dos magistrados, a Escola Judicial realiza
pesquisa com os magistrados para obter a demanda de capacitação para o ano. Além
disso, o Conselho Executivo da Escola Judicial contempla representantes do l9 e 29
graus de jurisdição, os quais participam do planejamento dos cursos a serem
ofertados, possibilitando a oferta de cursos conforme o interesse dos magistrados.
Aliado a isso, a Escola Judicial informou que atua em parceria com as demais Escola
Judiciais trabalhistas, mediante compartilhamento de cursos, o que permite que os
magistrados possam realizar cursos on-line de quaisquer das Escolas Judiciais
trabalhistas, garantindo uma ampla oferta de treinamentos, com temáticas
diversificadas e datas variadas.

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

PELOS

De acordo com informações prestadas pelo Tribunal Regional, a média de horas
semestrais gastas pelos magistrados em atividades de formação continuada foi de
aproximadamente: 2019: 52,27 horas no l9 semestre e 35,68 horas no 29 semestre;
em 2020: 43,21 horas no l9 semestre e 37,31 horas no 29 semestre; em 2021 (até 31
de março): 22,76 horas.

10.11. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E GESTÃO ESTRATÉGICA. META
11/2013 DO CNJ. CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.
MAGISTRADOS E SERVIDORES
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A Meta 11/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a capacitação,
com duração mínima de 20 horas, de 50% dos magistrados e 50% dos servidores, na
utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica.
De acordo com o Tribunal Regional, o sistema PJe/JT foi totalmente implantado em
setembro de 2014 e a Meta 11/2013 do CNJ foi cumprida, com relação aos servidores,
em dezembro de 2016. Com relação aos magistrados, até dezembro de 2012, 60
magistrados do total de 64 receberam capacitação em PJe (93,75%), no entanto
apenas 25 desses magistrados foram capacitados com carga horária de 20 horas ou
mais.
De acordo com listagem encaminhada pelo Tribunal Regional, em 2019, 07 cursos
relacionados ao PJe foram oferecidos, com a capacitação de 21 magistrados e 129
servidores. Destaca-se que os 20 magistrados participaram do curso "Treinamento PJe
- Versão 2.4.0 - Io grau", com 10 horas-aula. Em relação a gestão estratégica, em
junho, realizou-se o Encontro Regional dos Diretores de Vara do Trabalho foi
ministrada a palestra "Governança e Estratégia", com a presença de 26 servidores.
Realizou-se, ainda, 04 turmas do Curso de Nivelamento dos Servidores do Poder
Judiciário, totalizando a participação de 368 servidores. A carga horária de cada turma
foi de 24h. Dentre as matérias do curso destacam-se conteúdo relacionado à estrutura
do Poder Judiciário, conhecimentos gerais sobre gestão estratégica e estratégia
nacional, indicadores do sistema de estatística do Poder Judiciário.

No ano de 2020, foi realizado apenas o curso "IGEST e as Ferramentas de
Gerenciamento", vinculado à Gestão Estratégica, embora também atuou sobre
funcionalidades do PJe. O curso teve 7 horas-aula e participação de 36 magistrados e
57 servidores. Com o tema gestão estratégica, houve uma turma do Curso de
Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário, com 92 servidores e carga horária de
24h.
Até março de 2021, 03 magistrados e 38 servidores participaram do treinamento on
line de atualização da versão 2.6 do PJe, realizado pelo Ceduc-JT (CSJT), com carga
horária de 9,5 horas-aula. Destaca-se que foi realizada divulgação interna, mas não
houve a respectiva certificação pela unidade do CSJT promotora do treinamento, mas
o Tribunal Regional recebeu relatório com o nome dos participantes.

Considerando apenas os dados de 2019, observa-se que o Tribunal Regional cumpriu a
meta em relação aos servidores e ficou próximo do cumprimento, em relação aos
magistrados. Registra-se que de acordo com o Tribunal Regional, praticamente todos
os magistrados já tinham realizado o curso de PJe no momento da sua implantação
(2014), mas poucos magistrados faltavam completar as 20 horas, o que ocorreu em
2019, quando mais 6 magistrados realizaram o curso de PJe superando a carga horária
prevista na meta.
153

153

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Em 2020, a capacitação ficou prejudicada, em virtude da baixa oferta de cursos. Inferese que esse fato é consequência do cenário de pandemia causado pelo COVID-19.
Observa-se boa participação de magistrados no treinamento realizado sobre o PJe,
com mais 50% de participação, mas a carga horária foi de apenas 7 horas-aula. Para o
ano de 2021, o Tribunal Regional informou que está prevista a continuidade do
treinamento, visando atingir a meta 11/2013 em todos os quesitos. Nesse sentido,
registra-se a importância de ampliar a oferta de cursos no tema gestão estratégica,
bem como fomentar a participação de magistrados nas respectivas capacitações.

10.12.AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO USO DE FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS E REDES SOCIAIS. RESOLUÇÃO 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.

O Tribunal Regional informou que, no ano de 2019, realizou o evento "A comunicação
na mídia e nas redes sociais", com carga horária de 24 horas-aula e participação de 27
magistrados e 09 servidores. Em abril do mesmo ano, 01 magistrado participou do
Seminário "Os Juízes e as Mídias Sociais", promovido pelo Conselho Nacional de
Justiça, também com carga horária de 24 horas-aula.

Em 2020, 13 magistrados participaram do Curso de Formação Continuada sobre
Audiências por Videoconferência e a Prática dos demais Atos Processuais por meio
Telepresencial, promovido pela ENAMAT. No mesmo ano, 01 magistrado participou do
Webinar PJeCor, promovido pelo CNJ e 20 magistrados participaram do curso Uso de
Ferramentas e o Apoio à Audiência Telepresencial - Módulo 1, e 17, do Módulo 2. O
curso foi promovido em ambiente virtual pela EJUD24. Além disso, 01 magistrado
participou do Webinário sobre o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário SISBAJUD, promovido pela ENAMAT e 13 magistrados e 41 servidores participaram do
evento Trabalho nas Plataformas Digitais, promovido pela EJUD24, com 2h30 de
duração.
No início de 2021, foram formadas 04 turmas para o curso Sistema Zoom de
Videoconferência para atividade Judiciária e Administrativa, com carga horária de 3
horas-aula. No total, foram capacitados 37 magistrados e 111 servidores.

O Ministro Corregedor congratula o Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região pelos
cursos realizados em atendimento à Resolução CNJ n. 305/2019, com boa participação
dos magistrados. Registra-se, no entanto, a importância de continuidade de
capacitação, também, no tema ética nas redes sociais.
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11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT24)
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. 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.

11.2. REGIMENTO INTERNO - SUSTENTAÇÃO ORAL (fonte: TRT24)
No tocante à sustentação oral, assim dispõe o art. 122 do Regimento Interno do
TRT24:

"Art. 122. Os pedidos de sustentação oral e de preferência por advogados,
ou estagiários de Direito com respectivo registro na OAB, serão permitidos
a partir da publicação da pauta e até o início da sessão de julgamento."
Ao prestar informações, o TRT24 afirmou que, na prática, a prévia inscrição do
advogado não constitui condição para a realização de sustentação oral. Esclareceu
que, independentemente de inscrição, se o advogado estiver presente à sessão poderá
a qualquer tempo manifestar-se pela realização de sustentação oral, desde que o faça
até o momento do julgamento do seu processo.

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral a prática adotada pelo Tribunal Regional
revela-se em consonância com o princípio constitucional da ampla defesa, como
também atende ao disposto no art. 936 do CPC.

12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
12.1. RECOMENDAÇÃO AO TRIBUNAL (fonte: TRT24)
1. Considerando a regulamentação dos procedimentos de uniformização de
jurisprudência no Regimento Interno do Tribunal ainda à luz do Código de Processo
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Civil de 1973, recomenda-se agilizar a tramitação da proposta de atualização da
regulamentação interna normatizadora dos procedimentos atinentes ao Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e ao Incidente de Assunção de
Competência (IAC).

O Tribunal Regional informou que a Emenda Regimental 2, de 10 de junho de 2019
(republicada, retificando erro material, em 5 de agosto de 2019), alterou o Regimento
Interno para disciplinar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o
Incidente de Assunção de Competência em conformidade ao CPC vigente. Texto da
Emenda Regimental disponível em: http://www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2230487. Recomendação atendida.

12.2. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fontes: TRT24, sítio eletrônico
do TRT24 e sistema e-Gestão)
1. Considerando a norma expressa do parágrafo único do artigo 29 da Resolução n.9
71/2009 do CNJ e a prática usualmente adotada no âmbito do TRT24 em relação à
divulgação, em uma única assentada, da escala mensal de plantão a que se
submeterão os Desembargadores e Juízes de primeiro grau, bem como a realização
de plantão apenas nos dias em que não há expediente forense, e considerando,
ainda, que o Provimento Geral Consolidado do Tribunal permite que os servidores
plantonistas optem pelo pagamento ou pela compensação das horas efetivamente
trabalhadas durante o plantão, recomenda-se a divulgação do nome do magistrado
plantonista apenas 5 dias antes do plantão, bem como a adequação do Provimento
Geral Consolidado do Tribunal às normas emanadas do CNJ e do CSJT, a fim de que
passe a contemplar o regime de plantão também nos dias úteis, antes ou após o
expediente normal, vedada a possibilidade de substituição da folga compensatória
por retribuição em pecúnia.
De acordo com o TRT24, as escalas do plantão judiciário passaram, a partir de abril de
2019, a ser divulgadas semanalmente, por meio de portarias. O Provimento n9
002/2019 alterou a redação dos artigos 227-K, 227-L, 227-P e 227-T do Provimento
Geral Consolidado do TRT 24® Região, adaptando a regulamentação às recomendações
quanto à realização de plantão nos dias úteis, bem como a vedação da retribuição
pecuniária pelas horas efetivamente trabalhadas durante o plantão judiciário. O
Provimento n9 005/2019, disponibilizado no DEJT em 09/12/2019, trouxe nova
redação aos artigos 227-D, 227-H,227-P e 227-T do PGC do TRT249 Região, definindo o
atendimento no plantão judiciário de forma ininterrupta, atendendo aos períodos fora
do horário de expediente, inclusive em dias úteis. Houve, também, adequação do
Provimento Geral Consolidado, em relação a plantões, pelo Provimento 1/2020
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(publicação em 10.3.2020), que manteve o atendimento, em plantão, fora dos horários
de expediente, inclusive em dias úteis, preservando a vedação da conversão de horas
em retribuição pecuniária, exceto aos servidores em plantões durante o recesso, aos
quais foi assegurada a opção de conversão, para servidores, nos termos das decisões
do CSJT-PCA-1352-46.2015.5.90.0000 e CSJT-PCA-3401-21.2019.5.90.0000, que
justificaram a previsão do art. 227-T do PGC do TRT24. Provimento 1/2020.
Informações
disponíveis
nos
links:
www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2211421;ehttp://www.trt24.jus.br/document
Viewer-1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2370907. Recomendação atendida.
2. Considerando que incumbe à Comissão de Gestão do Teletrabalho analisar os
resultados obtidos pelas unidades que adotam o regime de teletrabalho, bem como
propor ao Tribunal os aperfeiçoamentos necessários, recomenda-se a indicação de
seus membros, na forma do disposto no artigo 18 da Portaria TRT/GP/DG n.s
107/2018. Recomenda-se, ainda, a realização de reuniões com frequência mínima
semestral, para avaliar os resultados apresentados pelas unidades do Tribunal e
elaborar o relatório a que alude o artigo 17 da Resolução n.s 227/2016 do CNJ.
Informou o Tribunal Regional que os membros da Comissão foram indicados (Portarias
TRT/GP/DG 96/2019 e 109/2019 - Proad 7168/2018) e se reuniram para análise de
resultados e proposições, em 5.3.2020 (Ata 1/2020), com continuidade de avaliações e
providências nas duas reuniões seguintes (Ata 2/2020, de 30.8.2020 e Ata 3/2020, de
23.10.2020). Foi apresentado e aprovado o Relatório do Teletrabalho (doc. 26 e
seguintes do PROAD 7165/2018). As atas estão documentadas no Proad 7168 de 2018.
Entre os aperfeiçoamentos ligados ao tema, o Pleno editou as Resoluções
Administrativas 65/2020 (Rege o Teletrabalho Emergencial) e 41/2021 (Que sucede e
revoga a Portaria TRT/GP/DG n. 107/2018 - referendada pela Resolução Administrativa
n. 64/2018), para dispor sobre o teletrabalho ordinário no âmbito da Justiça do
Trabalho da 24- Região - Proad. 17.198/2020). Recomendação atendida.

3. Considerando o teor da Resolução n.s 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 às já existentes, a critério do Tribunal.

Esclareceu o TRT24 que agregou a Gestão Participativa às competências do Comitê
Interno de Governança e Gestão, tendo sido regulamentado pela PORTARIA TRT/GP N.
58/2019 e PORTARIA TRT/GP N. 34/2020 (Comitê Interno de Governança Institucional)
e ainda, pela Resolução Administrativa 81/2019 (Política de Governança). Informou,
também, que a gestão participativa já é praticada pelo Regional, acessível por meio do
link:
http://www.trt24.jus.br/web/transparencia/audiencias-e-consultas-publicas .
Destacou que está em curso um estudo para aperfeiçoamento da Política de
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Colegiados Temáticos, de modo a possibilitar a correspondente adequação do
Regimento Interno (Proad 16368/2021). Finalmente, ressaltou que este estudo não
altera a circunstância de que o Tribunal já pratica a gestão participativa.
Recomendação atendida.

4. Considerando que os dados constantes do relatório de "processos suspeitos"
extraído do Sistema e-Gestão acarretam impacto na fidedignidade dos dados
estatísticos, visto que indicam concomitância de movimentos ou sistemas para um
mesmo processo; e considerando a detecção de inconsistências em relação aos
motivos de extinção das execuções, recomenda-se a manutenção dos esforços no
sentido de promover a qualificação de magistrados e de servidores lotados nas Varas
do Trabalho, bem como nos Gabinetes de Desembargadores, mediante cursos e
outras atividades de treinamento, a fim de evitar a ocorrência de lançamentos
equivocados e inconsistências nos movimentos processuais relativos aos Sistemas
Legado e PJe.

Em atendimento à recomendação, o TRT24 informou que foi realizada capacitação
para as Varas do Trabalho, Gabinetes de Desembargadores e Secretaria do Tribunal
Pleno por meio do curso "Lançamento de Movimentação Processual e Sistema eGestão, no dia 05/11/2019, para a 2§ Instância (7 horas-aula). Já no período de
06/11/2019 a 08/11/2019, para duas turmas da 1§ instância (10h30 horas-aula),
conforme consta no Proad 21068/2019. O objetivo do curso foi capacitar as unidades
judiciárias de 1- e 2- grau nos lançamentos de movimentos processuais, a fim de evitar
a ocorrência de lançamentos equivocados e inconsistências nos movimentos
processuais relativos aos Sistemas Legado e Pje, os quais impactam nos dados
estatísticos gerados pelo sistema e-Gestão. Destacou, ainda, que em 2020 também foi
realizado o curso "IGEST e as Ferramentas de Gerenciamento" no período de 25/9 a
09/10, totalizando três encontros com a finalidade de otimizar os resultados dos
indicadores das unidades judiciárias (Proad 23227/2020). Recomendação atendida.
5. Considerando a existência de Varas do Trabalho com média inferior a 600
processos recebidos por ano no último triénio, recomenda-se avaliar a viabilidade de
transferência das referidas unidades para municípios de maior movimentação
processual, conforme diretrizes do artigo 8S da Resolução n.s 63/2010 do CSJT.
De acordo com o Tribunal Regional, foi instaurado o PROAD 3328/2018 por meio do
qual houve instrução e debate democrático sobre o tema, com proposição de
alteração em relação às Varas de Amambai e de São Gabriel do Oeste, no entanto, foi
rejeitada por decisão do Eg. Tribunal Pleno, por maioria, nos termos do Acórdão de
agosto de 2019. Diante da rejeição do PROAD em comento, informou que foi proposto
novo processo, após ampla instrução e debate democrático (que contou inclusive com
audiência pública), houve deliberação do Pleno que alterou a sede da Vara do
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Trabalho de Cassilândia para o município de Chapadão do Sul, com deliberação de
instalação de posto avançado em Cassilândia (Resolução Administrativa 68/2020,
Proad 17810/2019). A RA que tratou do tema está disponível em:
http://www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2380626. Em que pese as medidas adotadas
pelo Tribunal, verificou-se que ainda há Varas do Trabalho recebendo menos de 600
processos. Recomendação não atendida.

6. Considerando o índice de sentenças líquidas proferidas no âmbito da 249 Região,
recomenda-se que se envidem esforços no sentido de incentivar os magistrados a
prolatar 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 celeridade e produtividade dos magistrados nos
processos em fase de liquidação. Recomenda-se, ainda, que se envidem esforços no
sentido de promover a qualificação dos calculistas integrantes dos quadros do
Tribunal, mediante cursos e outras atividades de treinamento a serem oferecidos
pela EJUD24, a fim de que sejam capacitados a liquidar as sentenças e os acórdãos
prolatados na Região.
Com a finalidade de atender a recomendação em comento, a Corregedoria Regional
editou a Recomendação TRT/SECOR N9 2/2019 conclamando os juízes a envidarem
esforços para aumentar o número de sentenças líquidas e também realizou, no
período de 3/2/21 a 9/3/21, o Curso Pje Cale a fim de capacitar servidores no auxílio
para liquidar sentenças e acórdãos e utilizar o Pje Cale, com carga horária de 30 horas
(Proad n9 15398/2021). Destacou, ainda, que a quantidade de sentenças líquidas
também é objeto de verificação/recomendações nas atas de correições regionais. (
Recomendação
disponível
em:
http://www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2219072. Constatou-se que o percentual de
sentenças líquidas ainda está aquém dos resultados exibidos pelos Tribunais
congêneres. Recomendação não atendida.

7. Considerando que a Portaria TRT/GP/SCJ n9 3/2017, ao disciplinar a competência
do CEJUSC, prevê a possibilidade de "inclusão de processos que tramitam nas demais
fases processuais", bem como o fato de que o órgão se encontra inserido na
estrutura do primeiro grau de jurisdição, recomenda-se adequar a norma interna do
TRT24 para que, ao definir o alcance de atuação do CEJUSC, limite-se ao grau de
jurisdição a que se encontra vinculado.
Informou o TRT24 que a Portaria TRT/GP/SJ n9 5/2019 (referendada pela Resolução
Administrativa n9 58, de 10 de junho de 2019), fixou o alcance de atuação do
CEJUSC/29 Grau (artigos 18 e 19) e do CEJUSC/19 Grau (artigo 23) e que referidas
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Normas estão disponíveis no site (www.trt24.jus.br), na aba legislação. Recomendação
atendida.
8. Considerando a possibilidade de designação de audiências no âmbito do NUPEMEC
que envolvam processos "pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior do
Trabalho", conforme previsto no artigo 69, II, da Portaria TRT/GP/SCJ n9 3/2017,
recomenda-se adequar a aludida norma interna para que seja observado o
regramento previsto no artigo l9 do Ato Conjunto CSJT.GT.CGJT n.9 1/2018, segundo
o qual a movimentação processual deve ocorrer exclusivamente no órgão julgador
detentor da competência funcional para atuar no processo.
De acordo com o Tribunal Regional, a Portaria TRT/GP/SCJ n9 3/2017, referendada pela
RA 21/2017, foi revogada pela nova regulamentação contida na Resolução
Administrativa 58/2019, para atender à recomendação em destaque. Resolução
Administrativa
n.
58/2019
está
disponível
em
http://www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2218229. Recomendação atendida.

9. Considerando que o artigo 69 da Portaria TRT/GP/SCJ n9 3/2017, ao prever as
atribuições do NUPEMEC, além daquelas definidas no artigo 59 da Resolução n.9
174/2016 do CSJT, também lhe confere competência para realizar audiências de
conciliação, tarefa típica a ser desempenhada pelos CEJUSCs, bem como o fato de
que o atual NUPEMEC já conta com quadro de servidores e espaço físico próprios,
recomenda-se adequar a norma interna do Tribunal para que o NUPEMEC passe a
atuar estritamente como órgão de planejamento, conforme definido no aludido
dispositivo da Resolução n.9 174/2016 do CSJT, bem como a criação do CEJUSC de
segunda instância, com competência para realizar as audiências de conciliação em
relação aos feitos em tramitação no segundo grau de jurisdição, designando
Desembargador para sua coordenação.

O Tribunal Regional da 249 Região informou que a Resolução Administrativa 58/2019
definiu o NUPEMEC como órgão de planejamento (art. I9 a 79) e criou o CEJUSC/29
Grau (artigos 17 a 21). Resolução Administrativa n. 58/2019 está disponível em:
http://www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA8iid=2218229 . Recomendação atendida.
10. Considerando a necessidade de guardar observância ao princípio do juiz natural,
bem como o disposto no artigo 79, § 10, da Resolução n.9 174/2016 do CSJT, que
expressamente determina que o magistrado que atua no âmbito do CEJUSC, caso
frustrada a tentativa de conciliação, mantenha-se "silente quanto à questão jurídica
que envolve a disputa", recomenda-se alinhar o disposto nos artigos 10, II e III, e 12,
parágrafo único, I e II, da Portaria TRT/GP/SCJ n.9 3/2017, que disciplinam a
competência dos magistrados em atuação nos CEJUSCs, bem como os atos passíveis
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de serem realizados caso não se obtenha êxito na tentativa de conciliação, com a
norma editada pelo CSJT, de caráter vinculante.

O TRT24 informou que a Resolução Administrativa 58/2019 fixou a competência dos
magistrados coordenadores e supervisores do Cejusc e estabeleceu, também, as regras
específicas de procedimentos (art. 28 a 33). Recomendação atendida.
11. Considerando que, conquanto o TRT24 apresente em seu portal na internet
espaço de destaque, na página inicial, para promover a política conciliatória adotada
pelo Tribunal, o conteúdo disponibilizado restringe-se às normas regulatórias, à
composição do NUPEMEC e do CEJUSC, bem como a informações sobre os meios de
contato com tais órgãos, recomenda-se disponibilizar também formulário virtual de
solicitação de audiência, além de informações sobre os resultados alcançados, com o
intuito de facilitar o acesso do jurisdicionado aos meios consensuais de solução das
disputas e maximizar a promoção da política conciliatória.

O TRT24 esclareceu que foi disponibilizado formulário eletrônico para que os
jurisdicionados solicitem audiências de conciliação pelos CEJUSCs, diretamente no
portal do TRT24- Região (art. 25, II, "a", da Resolução Administrativa n- 58/2019).
Também foram disponibilizadas as informações sobre os resultados alcançados nas
Semanas Nacionais de Conciliação (CSJT e CNJ) e Semanas de Execução Trabalhista e os
dados estatísticos obtidos mensalmente. Recomendação atendida.
12. Considerando a ausência de normatização específica no âmbito do TRT24,
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.s 1/2018
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

Foi publicada a Resolução Administrativa n- 79, de 5 de agosto de 2019, que
referendou a Portaria TRT/GP/SJ n- 008/2019, por meio da qual foram padronizados
os procedimentos para instauração de Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT
(artigos 16 a 24) e de Regime Especial de Execução Forçada - REEF (artigos 25 a 36). RA
disponível
em:
http://www.trt24.jus.br/web/guest/resolucoes-administrativas .
Esclareceu, ainda, que há estudo em curso para edição de um novo ato normativo que
discipline as competências do CEPP e os temas relacionados ao PEPT e ao REEF, com
aperfeiçoamento do regramento existente e atualização dele considerando a redação
atual da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
de 19 de dezembro de 2019 (PROAD: 16995/2021). Recomendação atendida.
13. Considerando o elevado resíduo de execuções na 24? Região, recomenda-se a
realização de estudo a fim de identificar possíveis melhorias na Seção de Execução e
Pesquisa Patrimonial, notadamente no que se refere ao número e à qualificação de
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servidores, em especial os Oficiais de Justiça, promoção de cursos voltados ao
conhecimento e aprimoramento do uso seguro das ferramentas de pesquisa,
celebração de novos convênios voltados à pesquisa patrimonial e racionalização de
procedimentos que objetivem a efetividade da execução, estimulando a
disseminação dos conhecimentos para os magistrados e servidores lotados nas Varas
do Trabalho.
Informou que foi publicada a Resolução Administrativa n9 79, de 5 de agosto de 2019,
que referendou a Portaria TRT/GP/SJ n9 008/2019, a qual dispõe sobre a estrutura e
funcionamento do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP e dá nova
redação à Resolução Administrativa n9 46/2019. Conforme a Resolução Administrativa
n9 62/2019, que reestruturou a Secretaria Judiciária, o CEPP é atualmente coordenado
pela Coordenadoria de Apoio à Execução e à Conciliação (CJ2), e conta com o quadro
composto de 4 (quatro) servidores, sendo 1 (um) chefe do Gabinete de Pesquisa
Patrimonial, símbolo FC5, 1 (um) assistente de execução, símbolo FC4, e 1 (um) oficial
de justiça. Fortalecendo a estrutura do CEPP e racionalizando o melhor suporte dele às
outras unidades, a decisão de evento 14 do Proad 22503/2020, acolheu centralização
de gestão de convênios eletrônicos pelo CEPP, e, para tal tarefa, assegurou a
vinculação de mais um oficial de justiça à unidade. No período de 5 a 6 de setembro de
2019, foi realizada pela Escola Judicial do TRT24 a capacitação denominada
"Ferramentas de Pesquisa Patrimonial", com carga horária de 12 horas, direcionada ao
treinamento de servidores de Varas do Trabalho e de oficiais de justiça para uso das
ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial. Esclareceu, ainda, que o treinamento
foi realizado para promover o conhecimento e aprimoramento no uso seguro das
ferramentas de pesquisa eletrônicas, visando maior efetividade e maior celeridade na
fase das execuções trabalhistas. No dia 30 de setembro de 2019, a Escola Judicial do
Tribunal Regional realizou a capacitação "Execução Trabalhista: Prática de Pesquisa e
Bloqueio de Ativos", com carga horária de 8 horas, direcionada ao treinamento de
servidores. Recomendação atendida.

14. Considerando o resíduo de 1.339 Recursos de Revista pendentes de
admissibilidade no TRT24 em dezembro 2018, correspondente a um substancial
aumento de 114% em relação ao ano anterior, recomenda-se a intensificação dos
esforços no sentido de debelar o resíduo de Recursos de Revista pendentes de juízo
de admissibilidade no Tribunal, inclusive mediante o aprimoramento das estratégias
para estímulo à conciliação.

O Tribunal Regional promoveu capacitação de servidores da assessoria, além de
agregar à equipe, de modo provisório, assistentes de juízes de l9 grau em que os
magistrados assistidos foram afastados da jurisdição. Destacou, ainda, que isso
possibilitou a evolução significativa e condizente com a deficiência atual do quadro de
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servidores, fruto da impossibilidade de reposição e as providências estão
documentadas no proad 21073/2020. Recomendação atendida.
15. Considerando que não há Convênio firmado entre o TRT24 e o TJMS para rateio
dos valores destinados à quitação de precatórios e que o TRT24 não dispõe de
informações próprias quanto aos valores depositados mensalmente pelos entes
públicos vinculados ao regime especial, tampouco em relação aos repasses a cargo
do TJMS, recomenda-se avaliar, em conjunto com o Tribunal de Justiça, a
possibilidade de celebração de Convênio visando à definição de critérios para rateio
dos valores destinados à quitação de precatórios, consagrando mecanismos que
visem ao efetivo funcionamento do Comitê Gestor de Contas Especiais a que alude o
artigo 82, cabeça, da Resolução n.s 115/2010 do CNJ, bem como gestionar junto ao
TJMS a fim de que sejam disponibilizadas as referidas informações e, ato contínuo,
adotado procedimento que permita monitorar a regularidade dos pagamentos
efetuados pelos entes devedores, bem como dos repasses a cargo do TJMS, para que
assim tenha meios próprios de acompanhar a situação de cada ente público que
apresenta precatório a pagar junto ao Tribunal Regional.

O Tribunal Regional esclareceu que, em 29.10.2019, o Juiz Auxiliar da Presidência
reuniu-se com o Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul, a fim de discutir as medidas necessárias para dar cumprimento às
determinações emanadas da Corregedoria Nacional de Justiça e às recomendações da
Corregedoria-Geral de Justiça do Trabalho, no que tange aos procedimentos relativos
ao Regime Especial de Pagamento de Precatórios. Por meio do Ofício n.2 13/2019,
expedido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de MS, foi agendada
nova reunião com o Comitê Gestor das Contas Especiais de Pagamento de Precatórios
e o Comitê Gestor das Contas Especiais de Pagamento de Precatórios em que definiuse o cronograma de reuniões para o ano de 2020 e aprovou minuta do Acordo de
Cooperação Técnica, formalizada pelos respectivos Presidentes de Tribunais, conforme
disposto no PROAD 21077/2019. A despeito das providências adotadas, o TRT24
continua carente de tais informações. RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDA.
16. 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 seu cumprimento, recomenda-se
adotar todas as medidas necessárias para a quitação dos precatórios vencidos,
inclusive mediante a implementação de política ativa e permanente de resolução por
meios conciliatórios ou, esgotada a via consensual, que sejam utilizados todos os
meios legais para que a dívida seja saldada, considerando inclusive a possibilidade de
inclusão do devedor no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).
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Informou o Tribunal Regional que os entes públicos submetidos ao regime comum de
pagamento, que se encontram com os pagamentos de precatórios vencidos, foram
intimados a comparecer a audiências com o Desembargador Vice-Presidente e
Coordenador do CEJUSC-JT 29 Grau. Os Municípios de Bonito e Bandeirantes estão
efetuando pagamento parcelado da dívida. O Município de Caracol apresentou
proposta de parcelamento que foi submetida à Vice-Presidência. Medidas coercitivas,
como inclusão em BNDT, são apreciadas mediante requerimento do credor, em função
da redação dada ao art. 878 da CLT pela Reforma Trabalhista. De fato, constatou-se
significativa redução no número de precatórios e os vencidos do regime comum já
foram endereçados e caminham para solução definitiva. Entretanto, não procede o
argumento quanto à necessidade de requerimento da parte para fins de inclusão do
ente no BNDT, devendo o Tribunal providenciar a inclusão conforme ditames da
Resolução Administrativa TST n9 1470/11. Recomendação parcialmente atendida.

17. Considerando o entendimento exarado nos autos do Processo n.9 CSJT-Cons-5159.2018.5.90.0000, por meio do qual se fixou a tese de que, na contagem do prazo
administrativo para verificação do atraso reiterado para prolação de sentenças, não
deverão ser descontados os afastamentos dos magistrados, ressalvadas apenas as
hipóteses lá elencadas, em rol exaustivo, recomenda-se alterar o critério até então
adotado em relação aos afastamentos de magistrados para tratamento da saúde de
pessoa da família, em estrita observância às situações excepcionais definidas pelo
CSJT.
A recomendação não foi implementada, uma vez que o CNJ, examinando-a, concluiu
em sentido diverso, como se infere da Ementa de Acórdão do PCA 0001994
29.2019.2.00.0000: EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
RATIFICAÇÃO DE LIMINAR. CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
DETERMINAÇÃO QUE PRESCREVE CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DE MAGISTRADOS
DURANTE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSÍVEL AFRONTA À
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, À LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E À
RESOLUÇÃO CNJ 207/2015, RESSALVADO O PREVISTO NO ART. 71, § 29, DA LOMAN.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, INCLUSIVE NO AMBIENTE DE TRABALHO. GARANTIA
DA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DE MAGISTRADOS. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À
SAÚDE QUE PRESSUPÕE CONDIÇÕES DE TRABALHO SAUDÁVEIS. MEDIDA CAUTELAR
CONCEDIDA.
Decisão
disponível
em:
https://www.cni.ius.br/piecni/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/docu
mentoSemLoginHTML.seam?ca=0e285b4d47151c05a01e943812a3131d2be3fb358ed8
24aea37b3e5b22921a35ceb07ed46314fddelbcbl22e6b6bf2e339b484dl72d84d8e&id
ProcessoDoc=3745707. Em virtude de decisão superveniente do CNJ quanto ao tema, a
recomendação perdeu o objeto. Recomendação prejudicada.
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18. Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à valorização da
diversidade e à promoção da igualdade de gênero, tal como preconiza a Resolução
n.s 255/2018 do CNJ, recomenda-se a adoção de medidas que viabilizem o acesso à
formação, o estímulo à participação e o efetivo aproveitamento dos talentos das
servidoras, com especial atenção às oportunidades nas Varas do Trabalho e na área
administrativa do Tribunal.
De acordo com o Tribunal, foram realizadas capacitações envolvendo a sensiblização
sobre o tema, por exemplor: 1) o evento " Seminário sobre Combate à discriminação e
violência contra a mulher: A questão do gênero no Poder Judiciário do Trabalho" que
foi realizado no período de 12/10/2019 a 2/10/2019, com carga horária de 9 horas; 2)
o evento "Dialogando sobre o sistema de justiça do século XXI: gênero e raça", em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado em 05/03/2021, com 4 horas
de duração. Destaca, também, que o atendimento da recomendação em comento
pode ser observado no item 14.2.1 - Políticas Afirmativas, conforme consta no
questionário dinâmico. Recomendação atendida.

19. Considerando que, não obstante o desenvolvimento de atividades de capacitação
e o emprego de recursos de acessibilidade no portal do TRT24 na internet,
constatou-se o atendimento apenas parcial da Resolução n.2 230/2016 do CNJ no
tocante à acessibilidade às instalações e aos serviços do Tribunal, recomenda-se o
efetivo acompanhamento da execução de metas anuais por parte da Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão, a fim de, na medida da disponibilidade
orçamentária, promover as adequações pendentes nas instalações físicas do
Tribunal.

O TRT24 esclareceu que, em função das restrições relativas à pandemia, não houve
condições de implementação de melhorias nas instalações, mas as necessidades estão
catalogadas para atendimento, tão logo possível. Informou, ainda, que podem ser
verificadas no site do Tribunal, na aba transparência. Recomendação não atendida.

12.3. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT24)
1. Considerando que, a despeito do significativo incremento na taxa de
produtividade do primeiro grau de jurisdição, com importante redução do acervo de
processos pendentes de julgamento, o prazo médio de duração dos processos na
fase de conhecimento mantém-se em tendência de elastecimento, notadamente no
que tange ao interstício do ajuizamento da ação até a realização da primeira
audiência, bem como ao período compreendido entre a realização da primeira
audiência e o encerramento da instrução - objeto de recomendação na Correição
Ordinária anterior -, recomenda-se a intensificação dos esforços no sentido de obter
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a redução do tempo médio de tramitação processual nas Varas do Trabalho da 24Região, com especial atenção ao prazo para designação da primeira audiência e para
o encerramento da instrução processual.
O TRT24 esclareceu que a Corregedoria Regional expediu Ofício-Circular (n. 8/2019),
assinado pelo Desembargador Corregedor, conclamando os Juízes Titulares e
Substitutos a envidarem esforços a fim de reduzir o prazo médio entre a propositura
da ação e a realização da primeira audiência, bem como o tempo despendido entre a
primeira audiência e o encerramento da instrução processual. Esclareceu, ainda, que
foi editada, por meio da Corregedoria Regional e da Secretaria Judiciária, a PORTARIA
CONJUNTA SJ/SECOR N9 1/2019 que fomenta e regulamenta a Cooperação Interna
entre as unidades judiciárias do l9 grau no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da
249 Região. Por conseguinte, editou, também, por meio do Gabinete da Presidência, a
PORTARIA TRT/GP n9 51/2019 que dispõe sobre a utilização de meios tecnológicos
para inquirição de pessoa residente em circunscrição da Justiça do Trabalho deste
Estado, diversa daquela em que tramita o processo. Destacou, ainda, que consta
registro de recomendação, por ocasião das correições regionais, para que as Unidades
adotem providências para a redução dos aludidos prazos, considerando-se, inclusive, a
garantia constitucional da razoável duração do processo. Não obstante os esforços
apresentados pelo Tribunal Regional, verificou-se que a tramitação dos processos nas
Varas do Trabalho, em especial quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação
até a primeira audiência, e quanto ao prazo médio entre a primeira audiência e o
encerramento da instrução processual, nos anos de 2019, 2020 e 2021, ainda
apresentam-se superiores à média dos Tribunais congêneres e à média nacional.
Recomendação não atendida.

2. Considerando o elevado resíduo de execuções, 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 24- Região;
O Tribunal Regional esclareceu que a Corregedoria Regional expediu Ofício-Circular (n.
9/2019), assinado pelo Desembargador Corregedor, conclamando os Juízes Titulares e
Substitutos a utilizarem de maneira mais frequente e eficaz as ferramentas de
pesquisa patrimonial, visando obter incremento da produtividade e consequente
redução do acervo de execuções pendentes de finalização. Além disso, a Corregedoria
Regional divulgou a todos os magistrados e ao CEPP - Centro de Execuções e Pesquisa
Patrimonial o canal de transmissão da EJ1 no youtube do Curso de Execução
Trabalhista e Pesquisa Patrimonial, organizado pelo Conselho Superior da Justiça do
Trabalho, pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, Escola
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Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Corregedoria
Regional e Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da l3 Região, (PROAD 20387). A
Corregedoria Regional divulgou, também, a todos os magistrados e ao CEPP- Centro
de Execuções e Pesquisa Patrimonial do "MANUAL DO GESTOR", e do Material
"FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL", elaborados pela Comissão Nacional de
Efetividade da Execução Trabalhista - CNEET, (PROAD 20185/2019). Finalmente,
esclareceu que está em fase de desenvolvimento pela Coordenadoria da Tecnologia de
Informação e Comunicação - CTIC juntamente com o Centro de Execuções e Pesquisa
Patrimonial - CEPP, espaço na INTRANET, para armazenar (com possibilidade de
edição) os relatórios de devedores contumazes, inserção, pelo CEPP, de dados de
banco de penhoras/assemelhados (também com edição aqueles assim autorizados) e
disponibilizar vídeos com tutoriais de como utilizar ferramentas de pesquisa
patrimonial (PROAD. 20425/2019)." Recomendação atendida.

3. Considerando a informação acerca da extinção de execuções em razão da
incidência da prescrição intercorrente, recomenda-se alertar os magistrados para os
termos do artigo 25 da Instrução Normativa n.& 41/2018 do TST e da Recomendação
n.s 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir
segurança jurídica aos jurisdicionados.
O TRT24 informou que o Ofício-Circular (n. 3/2019), expedido pela Corregedoria
Regional, foi enviado aos Juízes Titulares e Substitutos, reiterando a necessidade de
que se atenda à observância do art. 23 da Instrução Normativa n. 41/2018/TST e da
Recomendação n. 3/2018/CGJT e enfatizou, ainda, que a realização de tais
procedimentos é imprescindível à extinção de execuções em razão da incidência da
prescrição intercorrente, de modo a garantir a segurança jurídica aos jurisdicionados.
Recomendação atendida.

4. Considerando que os dados relacionados às RPVs estaduais e municipais,
conquanto obtidos a partir do sistema local utilizado pelo TRT24, não constam do
sistema e-Gestão, bem como que atualmente as Varas do Trabalho não realizam os
lançamentos, seja das RPVs expedidas, seja das quitadas, recomenda-se orientar e
qualificar os servidores para que procedam ao devido lançamento dos movimentos
específicos de expedição e cumprimento das RPVs estaduais e municipais, medida
imprescindível para que sejam obtidos dados fidedignos também a partir do sistema
e-Gestão.
De acordo com o Tribunal Regional da 243 Região, houve a implantação da versão 2.6
do sistema PJe no Tribunal, em fevereiro de 2021, ocasião em que o Sistema de Gestão
de Precatórios - GPREC passou a ser integrado ao Sistema e-Gestão, permitindo o
controle das expedições e cumprimento das RPVs estaduais e municipais a partir dos
lançamentos dos movimentos realizados pelos servidores das Varas do Trabalho. No
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período de 22 a 25/2/2021 foi realizado o Curso "Sistema de Gestão de Precatórios e
RPVs - GPREC", com carga horária de 13h, cujo objetivo foi aprimorar os
conhecimentos dos setores envolvidos na execução de precatórios, desde a sua
expedição até o pagamento com a utilização do Sistema de Gestão de Precatórios GPREC, nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ. Recomendação atendida.

5. Considerando que não há unidade específica responsável pela fiscalização das
rotinas adotadas pelas VTs para a expedição e processamento das RPVs estaduais e
municipais, o que dificulta a padronização dos procedimentos, e visando ao controle
efetivo, centralizado e permanente das práticas adotadas pelas diversas unidades
jurisdicionais, recomenda-se adotar mecanismos de efetivo controle das RPVs
estaduais e municipais expedidas pelas VTs.
O Tribunal Regional esclareceu que o efetivo controle das RPVs estaduais e municipais
expedidas pelas varas do trabalho, pela Secretaria Judiciária, dependia da implantação
do Sistema de Gerenciamento de Precatórios - GPREC em versão mais recente, o que
só foi possível após implantação da versão 2.6, disponibilizada ao Tribunal, em
fevereiro de 2021, ocasião em que a Secretaria passou a alimentar os dados no egestão. Recomendação atendida.

6. Considerando que, no âmbito do TRT24, os processos de competência da
Corregedoria Regional tramitam em autos físicos, recomenda-se que implemente a
sua tramitação eletrônica, valendo-se, inclusive, do compartilhamento de
informações com as Corregedorias Regionais que já utilizam o PJe.
Nos termos da resposta encaminhada pelo TRT24, desde o ano de 2020 os processos
de competência da Corregedoria Regional passaram a tramitar por meio eletrônico.
Inicialmente, pelo Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), no período de
07/01/2020 até 17/12/2020, nos termos da Portaria SECOR/TRT-24 n. 2/2019.
Dastacou que, desde 18/12/2020, os processos afetos à Corregedoria Regional estão
tramitando no PJeCor, nos termos do PROVIMENTO SGP/GCR N- 9/2020, disponível
em:
http://www.trt24.jus.br/documentViewer1.0.0/PDFViewer?tipo=ASSINATURA&id=2390743. Recomendação atendida.
7. Considerando que, comparados os números relativos a 2017 e 2018, constatou-se
uma queda no percentual de processos solucionados, na fase de conhecimento, da
ordem de 11,3%, bem como a existência, em 28/2/2019, de 2.332 processos
distribuídos até 2016 sem prolação de sentença de conhecimento, recomenda-se
intensificar os esforços conjuntos até aqui empreendidos com as unidades judiciárias
de primeira instância, visando aperfeiçoar a celeridade na entrega da prestação
jurisdicional e a pronta eliminação do resíduo de processos antigos.
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De acordo com o Tribunal Regional da 245 Região, a Corregedoria Regional intensificou
os esforços e a interlocução com os magistrados e unidades judiciárias, de modo a
prestigiar ações que conduzissem à solução dos processos, especialmente os mais
antigos, e, esclareceu que, ao final de 2020, o cenário voltou a ser satisfatório,
conforme indicativos de cumprimento das metas disponíveis na página do Tribunal:
<http://www.trt24.jus.br/web/guest/metas?inheritRedirect=true >. Entre as ações
adotadas, destacou a designação de juízes com débitos oriundos de declarações de
impedimento e de suspeição para atuação na solução de processos mais antigos,
conforme RA 56/2019 e deliberações do Proad 20030/2019. A Resolução 56/2019 está
acessível
em
http://www.trt24.jus.br/web/guest/resolucoes-administrativas .
Recomendação atendida.

13. BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT24 e sítio eletrônico do
Tribunal)
13.1. ÂMBITO JUDICIAL
Dentre as ações informadas pelo TRT24, implementadas nos anos de 2019, 2020 e
2021 (até março), destacaram-se as seguintes:
a) Atribuições de diligências e outros atos processuais aos oficiais de justiça, sem
configurar desvio de função, tais como redigir, digitar, expedir expedientes diversos;
b) Balcão Virtual de atendimento das Varas do Trabalho - implantado em cumprimento
à Resolução CNJ 372/2021;
c) Instituição do Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP em
cumprimento à Resolução n^ 138/2014 do CSJT (alterada pela Resolução 193/2017);
d) Regulamentação e fomento de ações de cooperação judiciária no âmbito do
Tribunal;

e) Workshop Audiências Telepresenciais: Experiências e Boas Práticas - com o fim de
melhorar a realização das audiências telepresenciais; e
f) Uniformização de Jurisprudência.

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO
No âmbito administrativo, o TRT24 destaca as seguintes boas práticas adotadas,
conforme a finalidade:
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13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO

O TRT24 informa a realização dos seguintes eventos:
a) Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros insumos
designados para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no estado;
b) Cestas básicas a ex-catadores de materiais recicláveis da capital - mais de R$26 mil
foram destinados à compra de cestas básicas e de produtos de higiene pessoal, que
beneficiaram quase 130 ex-catadores de recicláveis;
c) Visita técnica nas unidades de trabalho da Solurb, em Campo Grande - a ação faz
parte do Movimento Abril Verde, mês de prevenção aos acidentes de trabalho; e
d) Palestra "Cultura da prevenção de acidentes do trabalho no âmbito institucional" ação do movimento Abril Verde, a palestra reuniu funcionários terceirizados de
diversos órgãos públicos.

13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

Sob o enfoque do combate ao trabalho infantil, o TRT24 relaciona as seguintes práticas
adotadas:
a) Construção de parque infantil com recursos oriundos de multas aplicadas a
empresas em processos trabalhistas - o projeto prevê a construção de 40 parques e
conta com a ajuda do MPT/MS;
b) Doação de kimonos e tatame para crianças de Ribas do Rio Pardo: O TRT/MS
realizou a doação de 40 quimonos, chinelos, camisetas e uma área oficial de tatame
para prática de judô, no município;
c) Ação social com crianças ribeirinhas no alto do Rio Paraguai - com doação de mais
de 100 livros, material escolar e esportivo para as escolas da região pantaneira; e
d) Reforma da Escola Estadual Lino Villachá - o projeto social de iniciativa do TRT24 e
do TJ, com recursos de indenizações, possibilitou a reforma da biblioteca e das salas
dos professores, além de climatização das dependências com aparelhos de ar
condicionado doados.

13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA

Dentre as boas práticas em Gestão Administrativa informadas pelo Tribunal Regional,
ainda em vigência, destacaram-se as seguintes:
a) Implantação do Comitê Interno de Governança Institucional;
b) Instituição do Inventário Eletrônico - levantamento dos bens imóveis de forma
eletrônica, com a realização da conferência local pelo responsável;
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c) Criação do Almoxarifado Digital - em parceria com o Ministério da Economia, com o
objetivo de agregar maior eficiência aos procedimentos; e
d) Criação do Comitê Provisório de Gestão de Crise - com o fim de deliberar acerca
das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19.

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) Transmissão ao vivo das sessões de julgamento pelo canal oficial do Youtube, em
razão da suspensão das sessões presenciais;
b) Implantação de novo canal de comunicação com magistrados e servidores por meio
de Whatsapp; e
c) Atualização do Portal do TRT na Internet com publicação de notícias jurídicas e
institucionais de interesse público.

13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

O TRT24 ressalta as seguintes boas práticas em administração sustentável e fomento à
assistência social que ainda estão em vigência:
a) Implantação de usinas de geração de energia solar fotovoltaica - em 2019, na
cidade de Rio Brilhante; em 2020, em Bataguassu, Campo Grande e Naviraí e, em
2021, em Corumbá;
b) Programa Solidariedade Literária - arrecadação, pela Biblioteca do TRT, de livros de
literatura infantojuvenil para doação;
c) Substituição de copos descartáveis por copos de material biodegradável e
dispositivos duráveis;
d) Instalação de purificadores de água de coluna e de parede adquiridos por meio de
processo licitatório; e

e) Captação de águas pluviais no edifício sede do TRT, com 3 reservatórios de 5 mil
litros cada, para fins que não exigem controle de qualidade.

13.3. TRANSPARÊNCIA
Acerca das iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT24 afirma que
implementa as medidas determinadas pelas Resoluções de n^s 83/2009, 102/2009,
195/2014 e 215/2015 do CNJ e pela Lei n? 12.527/2011.
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Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, observou-se que no Portal da
Transparência, especificamente, constam 2 campos: Estatística e Transparência e
Prestação de Contas.
Nos aludidos campos estão alojados os dados e informações acerca da transparência,
tais como: Produtividade, Licitações e Contratos, Compras, Diárias e Passagens, Tabela
de Pessoal, Estrutura Remuneratória, Folha de Pagamento, Despesas e Receitas,
Servidores em exercício em outro órgão, 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 24§ Região, no âmbito da Presidência e das Unidades
Administrativas, houve a implementação de diversos projetos, dentre eles:
a) Política de "Governança dos Colegiados Temáticos" - implementado com o objetivo
de disciplinar a organização, o funcionamento e os parâmetros conceituais dos
colegiados temáticos do Tribunal;
b) Projeto "Planejamento e Preparação das Sucessões" - objetiva criar metodologia
para a preparação das sucessões no âmbito do Tribunal, a fim de evitar a
descontinuidade dos serviços dos ocupantes de cargo de chefia;
c) Programa de Saúde e Qualidade de Vida - para promover a satisfação, o bem-estar
e a saúde dos magistrados e servidores;
d) Processo Seletivo por Competência - visa aperfeiçoar a alocação de pessoal;

e) Banco de Talentos - oferece subsídios ao Tribunal para a movimentação de
servidores conforme o perfil; e
f) Confraria dos Beletristas - projeto que funciona junto à Escola Judicial e tem como
objetivo estimular o interesse literário, mediante ações direcionadas à leitura e ao
debate de obras clássicas.

14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fontes: TRT24 e sítio eletrônico do
Tribunal)
14.1. INCLUSÃO SOCIAL
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No que diz respeito à inclusão social, o Tribunal Regional da 245 Região aprovou em
2019 a Política Judiciária Nacional para inclusão e acessibilidade de pessoas com
deficiência no trabalho e para uma justiça inclusiva. Também promoveu curso de
audiência telepresencial acessível, destinado aos advogados e estudantes de direito
cegos ou com deficiência visual, que contou com a participação de mais de 500
interessados. O Tribunal ainda promoveu o Projeto Jovens Mediadores, conduzido por
juízes do trabalho, com o fim de fomentar a autogestão positiva e pacífica de conflitos,
por meio do uso de mediação e psicologia.

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS
O TRT24 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 24^ 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.s 255/2018 do
CNJ.
No âmbito do Tribunal, foi instituído, em 2020, o Comitê de Equidade de Gênero, Raça
e Diversidade, com o objetivo de gerir uma política de igualdade de gênero no
Tribunal. No mesmo ano, o aludido Comitê realizou os seguintes eventos:
a) "A Identidade de Gênero e a Questão Racial: A Busca pela Igualdade no Mundo do
Trabalho" - por meio do canal do youtube da Escola Judicial; e
b) Veiculação de vídeo em comemoração ao Dia da Consciência Negra.

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 do pessoal em relação ao gênero, o TRT24
prestou as seguintes informações:
a) quanto aos gabinetes:
MULHERES
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DESEMBARGA
DORES

JUÍZES
TITULARES

JUÍZES
SUBSTITUTOS

SERVIDORES

Quantidade

0

8

8

Percentual

0%

100%

100%

Quantidade

8

17

25

Percentual

32%

68%

100%

Quantidade

13

13

26

Percentual

50%

50%

100%

Quantidade

283

285

568

Percentual

49,8%

50,2%

100%

Extrai-se que, do total de magistrados e servidores lotados no Tribunal (627), 48,5%
são mulheres e 51,5% são homens.

b) quanto aos cargos comissionados:
MULHERES

CJ-04

CJ-03

CJ-02

HOMENS

TOTAL

Quantidade

1

1

2

Percentual

50%

50%

100%

Quantidade

12

31

43

Percentual

27,9%

72,1%

100%

Quantidade

4

0

4
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CJ-01

Percentual

100%

0%

100%

Quantidade

1

0

1

Percentual

100%

0,0%

100%

Extrai-se que, do total de cargos em comissão existentes no Tribunal (50), 36% têm
ocupação feminina.

c) quanto às funções comissionadas:
MULHERES

FC-06

FC-05

FC-04

FC-03

FC-02

HOMENS

TOTAL

Quantidade

1

0

1

Percentual

100%

0%

100%

Quantidade

109

58

167

Percentual

65,3%

34,7%

100%

Quantidade

41

38

79

Percentual

51,9%

48,1%

100%

Quantidade

25

35

60

Percentual

41,7%

58,3%

100%

Quantidade

18

8

26
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FC-01

Percentual

69,2%

30,8%

100%

Quantidade

10

7

17

Percentual

58,8%

41,2%

100%

Extrai-se que, do total das funções comissionadas existentes no Tribunal (350),
58,3% têm ocupação feminina.

Levando-se em consideração o total dos cargos em comissão e das funções
comissionadas (400), o panorama do Tribunal quanto à distribuição por gênero é o
seguinte: 222 (55,5%) são ocupados por mulheres e 178 (44,5%) por homens.

14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM
O TRT24 afirma possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional. A título
de informações complementares, o TRT informa que, além de contar com estagiários,
foi o primeiro Tribunal do país a receber aprendizes pela cota social, conforme previsto
na Lei da Aprendizagem.

Em consulta ao sítio eletrônico do TRT24, verifica-se que, em 2019, o Tribunal
promoveu audiência pública sobre a Lei da Aprendizagem em municípios do interior do
estado, como parte das ações do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de
Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Na oportunidade, empresários da
cidade receberam informações sobre o cumprimento da cota legal de jovens
aprendizes. Nesse mesmo ano, mais de 100 (cem) empresários participaram da 35
Feira de Aprendizagem do Mato Grosso do Sul, na sede do Tribunal. Eles foram
notificados por descumprir a Lei n9 10.097/2000, que estabelece uma cota mínima de
contratação de aprendizes de acordo com o porte da empresa. O evento foi realizado
pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Superintendência Regional
do Trabalho em Mato Grosso do Sul.

14.4. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
Acerca da estrutura para acessibilidade já instalada nas edificações que compõem o
TRT24, eis a síntese das informações prestadas pelo Tribunal Regional da 245 Região:
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IMÓVEL

VAGAS DE
ESTACIONAMEN
TO

VIAS E
RAMPAS

ADEQUAÇÃO DE
SANITÁRIOS

PISO TÁTIL
DIRECIONAL E DE
ALERTA

SINALIZAÇÃO
SONORA, VISUAL E
TÁTIL

VT de Amambaí

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

VT de Aquidauana

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT de Bataguassu

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

Arquivo Geral 1 Campo Grande

NÄO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Arquivo Geral II Campo Grande

NÄO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Fórum da JT de
Campo Grande

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

Edifício sede

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Posto Avançado de
Cassilândia

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

VT de Chapadão do
Sul

NÄO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT de Corumbá

NÄO

SIM

SIM

SIM

NÃO

VT de Costa Rica

NÄO

SIM

SIM

SIM

NÃO

VT de Coxim

NÄO

SIM

SIM

SIM

NÃO

Foro Trabalhista de
Dourados

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

VT de Fátima do Sul

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO
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VT de Jardim

SIM

SIM

SIM

SIM

NÄO

VT de Maracaju

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT de Mundo Novo

NÄO

SIM

SIM

SIM

NÄO

VT de Naviraí

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

Vt de Nova
Andradina

SIM

SIM

SIM

SIM

NÄO

VT de Paranaíba

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

VT de Ponta Porã

NÃO

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT de Ribas do Rio
Pardo

SIM

SIM

SIM

SIM

NÄO

VT de Rio Brilhante

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

VT de São Gabriel do
Oeste

SIM

SIM

SIM

SIM

NÄO

VT de Sidrolândia

NÃO

SIM

SIM

SIM

NÃO

Fórum da JT de Três
Lagoas

NÄO

SIM

SIM

NÄO

NÄO

No tocante às medidas concretas de acessibilidade de pessoas com deficiência,
constata-se na estrutura física do TRT24 a observância parcial às normas técnicas
previstas na Resolução n.9 230/2016 do CNJ.

Segundo informações prestadas pelo Tribunal, ainda estão pendentes as seguintes
providências: a) instalação de sinalização sonora, visual e tátil em todas as estruturas
físicas do Tribunal; b) instalação de piso tátil direcional e de alerta nos edifícios onde
funcionam a Sede do TRT24 e os Arquivos, em Campo Grande, bem como nos imóveis
onde estão instaladas as Varas do Trabalho de Aquidauana, Chapadão do Sul,
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Maracaju, Ponta Porã, Rio Brilhante e o Fórum da JT de Três Lagoas; c) reserva de
vagas de estacionamento nos edifícios onde funcionam os Arquivos, em Campo
Grande, bem como nos imóveis onde estão instaladas as Varas do Trabalho Chapadão
do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Maracaju, Mundo Novo, Paranaíba, Ponta Porã,
Sidrolândia e o Fórum da JT de Três Lagoas.

14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO
O TRT24 informa que as páginas do portal oferecem versão em alto contraste bem
como acesso para instalação do Vlibras. Não foi implementado recurso de tecnologia
assistiva.

14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE
O TRT24 informa que foram promovidas ações educativas voltadas a magistrados,
servidores e terceirizados quanto ao tema da acessibilidade e à conscientização sobre
os direitos das pessoas com deficiência. Citou as seguintes:
a) Qualidade de Vida, Saúde Emocional e Inclusão no Ambiente de Trabalho realizado em 2020, capacitou 46 servidores;
b) Cinco anos da Lei Brasileira de Inclusão e os desafios para sua efetivação realizado em 2020, capacitou 51 servidores; e
c) Audiência Telepresencial Acessível - Projeto destinado ao público externo sem visão
ou baixa visão e com 2 participantes do TRT24.

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS
(LIBRAS)
O TRT24 informa que, no período objeto da correição (2019 a 31/03/2021), foi
promovido 1 (um) curso de Língua Brasileira de Sinais - Libras, que capacitou 38
servidores. Há previsão de curso de reciclagem.

14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região informa que conta com a Comissão
Permanente de Acessibilidade (CPAI). Ressalta que foram estabelecidas metas
relacionadas à concretização da acessibilidade das instalações físicas do órgão, e que
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as reuniões são realizadas conforme as necessidades. Registra que a atuação da
comissão tem destaque nacional.

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, com realização de encontros semestrais. Ressalta que, devido às
restrições orçamentárias, bem como ao reduzido número de servidores interessados,
decidiu-se pela realização dos eventos em parceria com outros órgãos do Poder
Judiciário. Entretanto, em 2020, por consequência dos impactos provocados pela
Covid-19, não foi possível a realização dos eventos.

15.QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT24)
15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT24)
O Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região é composto por oito Desembargadores.
Os atuais integrantes do Tribunal são: Amaury Rodrigues Pinto Junior (Desembargador
Presidente e Corregedor); André Luís Moraes de Oliveira (Desembargador Vice
Presidente e Vice-Corregedor); João de Deus Gomes de Souza (em exercício desde
7/3/1994. Integra a 23 Turma); Nicanor de Araújo Lima (em exercício desde 7/12/1998.
Integra a l3 Turma); Mareio Vasques Thibau de Almeida (em exercício desde
18/6/2002. Integra a l3 Turma); Francisco das Chagas Lima Filho (em exercício desde
4/11/2008. Integra a 23 Turma); Nery Sá e Silva de Azambuja (em exercício desde
13/2/2012. Integra a l3 Turma); João Marcelo Balsanelli (em exercício desde
12/1/2020. Integra a 23 Turma).

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte:
TRT 24 e Relatório de Estatística)

Segundo dados extraídos do Sistema e-Gestão e do Relatório de Estatística, no Tribunal
Regional do Trabalho da 243 Região, encontram-se lotados nos gabinetes dos
Desembargadores 73 (setenta e três) servidores, sendo 62 (sessenta e dois) do Quadro
Permanente, 2 (dois) ocupantes exclusivamente de cago em comissão, 6 (seis)
removidos e 3 (três) requisitados. Há, ainda, 13 (treze) estagiários e não há
terceirizados.
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15.2.2. CARGOS E FUNÇÕES COMISSIONADAS NOS GABINETES
DESEMBARGADORES (fonte: TRT 24 e Relatório de Estatística)

DE

O Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região informou que há 8 (oito) 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, apurou-se a existência de um total de 56
funções comissionadas distribuídas entre os gabinetes de Desembargadores.
15.2.3. CARGA
HORÁRIA
DE
TRABALHO
DESEMBARGADORES (fonte: TRT24)

NOS

GABINETES

DE

De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT24, verificou-se que todos cumprem a carga horária estabelecida pela Resolução n9
88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a jornada de trabalho no
âmbito do Poder Judiciário.

15.2.4. TELETRABALHO (fonte: TRT24)
Com base nas informações fornecidas pelo TRT24, verificou-se que, atualmente, dos
oito gabinetes de Desembargadores analisados, apenas um conta com 1 (um) servidor
em regime de teletrabalho (Resolução 227/CNJ) que realiza suas atividades fora da
sede de jurisdição do tribunal.

Contudo, cabe ressaltar que, em razão da pandemia da COVID-19, todos os servidores
estão atuando no trabalho remoto.

15.2.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT24)
De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT24, verifica-se que, em linhas gerais, cumprem o expediente das 8h às 17h e
realizam o atendimento externo das llh às 17h.

15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT24)
Os gabinetes de Desembargadores do TRT24 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 o malote digital 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 todos os gabinetes de Desembargadores
consideram que o Sistema PJe atende satisfatoriamente a demanda quanto à presteza
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e celeridade. Contudo, apenas metade dos gabinetes reconhece que o Sistema PJe
possibilita a emissão de relatórios gerenciais detalhados e por classes processuais.
No que concerne às maiores dificuldades enfrentadas em relação ao sistema, apenas o
gabinete do Desembargador Francisco das Chagas Lima Filho relatou as que seguem: a)
problemas com a contagem de prazos; b) impossibilidade de ter acesso a documentos
ou processos que tramitam em outros gabinetes, demandando a realização de
download de todo o processo, o que é demorado e pouco produtivo; c) problemas na
designação automática de responsável, que não atende às necessidades do 29 Grau; d)
necessidade de desenvolvimento de uma tarefa semelhante ao l9 Grau que permita
ao gestor da unidade gerenciar e fiscalizar o trabalho dos demais colegas.

15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT24)
15.4.1. METODOLOGIA DE TRABALHO

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT24 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada Gabinete
de Desembargador daquela Corte.
Apurou-se, por exemplo, que no Gabinete do Desembargador João de Deus Gomes de
Souza os processos e recursos são triados levando-se em consideração a quantidade
de recursos e matérias em cada processo e o grau de complexidade. A distribuição
segue os critérios da triagem. O julgamento dos processos e recursos, observam as
tramitações prioritárias e a ordem de antiguidade.

No Gabinete do Desembargador Nicanor de Araújo Lima, a triagem é realizada por
matéria e a distribuição é equitativa entre os servidores. Os recursos são distribuídos
aos assistentes e as ações originárias são distribuídas à assessoria. As tramitações
prioritárias e a ordem de antiguidade são observadas.
A sistemática de atuação no gabinete do Desembargador Francisco das Chagas Lima
Filho é a seguinte: a triagem é realizada diariamente, objetivando sanar irregularidades
e conferir os pressupostos. Os processos são analisados por ordem cronológica, dandose prioridade aos de rito sumaríssimo. A distribuição é semanal, sendo os recursos
distribuídos aos assistentes, de acordo com a parte reclamada, a área de atuação da
empresa ou por assuntos objetos do recurso. Os processos de rito sumaríssimo são
divididos de maneira igualitária entre os assistentes e os embargos de declaração são
analisados pelo assistente que confeccionou a minuta de voto do recurso. As ações
originárias e pedidos liminares são analisados pela assessoria.

Já no Gabinete do Desembargador Mareio Vasques Thibau de Almeida, os recursos são
distribuídos de forma equânime entre os assistentes e as ações originárias são
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distribuídas à assessoria. As tramitações prioritárias e a ordem de antiguidade são
observadas.

No Gabinete do Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja, ao realizar a triagem, há
o preenchimento de uma ficha para cada processo, contendo a classe processual, a
quantidade de recursos e as matérias constantes nos recursos. A distribuição é feita
entre os assistentes, observando-se a quantidade de recursos e a complexidade da
matéria. Os processos de rito sumaríssimo e as ações originárias são distribuídos,
observando-se a escala de rodízio. As demais classes processuais são distribuídas
semanalmente em quantidade igual de recursos e complexidade das matérias.
A sistemática de atuação no Gabinete do Desembargador João Marcelo Balsanelli é a
seguinte: observa-se a quantidade de recursos e matérias, o grau de complexidade das
matérias, a existência de recursos repetitivos e afinidade do assistente com a matéria
objeto do recurso. Os assistentes recebem, de forma alternada, processos de maior
complexidade e processos mais simples ou repetitivos. As ações originárias são
distribuídas à assessoria e os processos com recursos de sentenças oriundas da
primeira instância são distribuídos aos assistentes.

15.4.2. ANÁLISE DE LIMINARES

No âmbito dos gabinetes de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da
24^ Região, o tempo médio para análise de liminares variou de 1 a 2 dias
Conforme informações fornecidas pelo TRT24, de maneira geral, as liminares são
distribuídas de imediato para os assessores ou assistentes, que elaboram as minutas e
submetem à apreciação do (a) Desembargador (a). Apurou-se que o exame das
liminares é prioritário em relação ao dos demais processos.

15.4.3. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, todos os gabinetes de Desembargadores informaram que efetuam o
controle de produtividade dos servidores em trabalho presencial e dos servidores em
teletrabalho. O controle é realizado, a depender do gabinete, pelo Desembargador,
por um assessor ou pelo chefe de gabinete. A periodicidade do acompanhamento varia
de diária a mensal.

Durante o período desta Correição, foram solicitados aos gabinetes, exceto à
Presidência e Vice-Presidência, os documentos que comprovam o controle realizado,
contudo, dois gabinetes não encaminharam tais controles.
Nos demais casos, foi possível constatar que cada gabinete possui formulários próprios
para documentar a produtividade dos servidores. Apurou-se, por exemplo, que há
planilhas nas quais se verifica a listagem de processos por servidor, em algumas delas
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há data de entrada e saída dos processos e o quantitativo produzido no mês. E há
gabinete que utiliza o formulário proposto nas Portarias TRT/GP/DG n9 131/2018 e n9
164/2018, que instituíram o trabalho por produtividade no âmbito do TRT24.
Verificou-se, ainda, que nem todos os Gabinetes de Desembargadores estipulam
metas individualizadas para seus servidores, acompanhando apenas os prazos
processuais.
15.4.4. CONTROLE DO ACERVO
Conforme informa o Tribunal Regional do Trabalho da 249 Região, todos os gabinetes
de Desembargadores realizam o controle mensal do acervo (processos distribuídos em
comparação com processos julgados e baixados).

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, como regra, por meio do PJe. Apurou-se que há gabinetes
que ainda realizam um controle complementar por meio de planilhas elaboradas
internamente.
15.4.6. PROCESSOS COM CARGA

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, todos os gabinetes de Desembargadores informaram que não possuem
processos com carga desde que a tramitação processual passou a ser realizada em
sistemas eletrônicos (PJe).
15.4.7. CONTROLE DE PROCESSOS. VISTA REGIMENTAL

O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de uniformizar os prazos para a
devolução dos pedidos de vista nos processos jurisdicionais e administrativos no
âmbito do Poder Judiciário, editou a Resolução CNJ n9 202, de 28 de outubro de 2015.
No particular, o Regimento Interno do Tribunal Regional da 24- Região encontra-se em
conformidade com o estabelecido na Resolução do CNJ. Ademais, verificou-se que o
TRT24 realiza o controle dos processos sob vista regimental.
15.4.8. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RELATÓRIOS GERENCIAIS
As informações fornecidas neste subitem foram examinadas em conjunto com o item
15.3 SISTEMAS ELETRÔNICOS.

15.4.9. ATENDIMENTO DE ADVOGADOS
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No TRT24, o atendimento de advogados é realizado pelos próprios Desembargadores,
pelos assessores e assistentes, sem prejuízo do atendimento do magistrado, à critério
do advogado.

15.4.10.

INCLUSÃO EM PAUTA

Conforme se depreende das respostas ao questionário enviado pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, os processos dos gabinetes de Desembargadores são
incluídos em pauta pelas Secretarias de Turma e do Tribunal Pleno, após aprovação da
minuta de voto pelo Desembargador e correspondente armazenamento no PJe. Além
disso, quando da inclusão do feito em pauta, os gabinetes disponibilizam previamente
os votos elaborados aos demais integrantes do órgão julgador.

Os gabinetes informaram ainda que é possível a inclusão de processo na pauta de
julgamento sem o voto, uma vez que o sistema não impede tal ação. Contudo, apenas
o gabinete do Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja informou que realizou tal
procedimento de forma excepcional.

15.4.11.

PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS

De modo geral, as publicações dos acórdãos são de competência das Secretarias das
Turmas ou do Tribunal Pleno, que o fazem por meio do Diário Eletrônico da Justiça do
Trabalho (DEJT - PJe), ou, quando necessário, via correio ou oficial de justiça. Por seu
turno, no que concerne aos despachos e decisões monocráticas, a incumbência é do
respectivo gabinete, sendo noticiado que a atual versão do sistema PJe permite a
publicação automática dos aludidos atos, uma vez assinados pelo Desembargador
responsável.

Apurou-se, ainda, que todos os gabinetes de Desembargadores realizam o controle dos
processos com atos pendentes de publicação.

15.4.12.

AÇÕES CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ORIGINÁRIAS. TRAMITAÇÃO

Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, os gabinetes de Desembargadores informaram que as ações civis públicas e
as ações originárias seguem os procedimentos estabelecidos em Lei, observados os
critérios de preferência legal. Ademais, o gabinete do Desembargador Amaury
Rodrigues Pinto Junior informou que, por estar no exercício da Presidência do Tribunal,
não recebe distribuição de ações originárias, com exceção dos dissídios coletivos e
liminares nos períodos em que é plantonista.
Ademais, apurou-se que, embora possível a inclusão de alerta no sistema PJe para tais
ações, esse recurso não é utilizado pela maioria dos gabinetes. Por fim, verificou-se
que, de maneira geral, os gabinetes de Desembargadores não realizam o controle do
quantitativo de julgamento dessas ações.
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15.4.13.
SUSPEIÇÃO,
INCOMPETÊNCIA

IMPEDIMENTO

DECLARAÇÃO

E

DE

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 245 Região informou o quantitativo de recursos/ações nos últimos 12
meses, a saber:
Quantitativo de recursos/ações

Desembargador

nos últimos 12 meses

Suspeição

Impedimento

Incompetência

André Luís Moraes de Oliveira

7

8

0

João de Deus Gomes de Souza

34

1

0

Nicanor de Araújo Lima

0

1

0

Amaury Rodrigues Pinto Junior

4

5

0

Mareio Vasques Thibau de Almeida

10

17

2

Francisco das Chagas Lima Filho

3

3

2

Nery Sá e Silva de Azambuja

5

9

0

João Marcelo BaIsanelli

0

7

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 TRT24 informou, considerando o período da apuração dos dados (situação
em 31/3/2021), 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: TRT24)
No que diz respeito à situação do acervo nos gabinetes dos Desembargadores, os
dados fornecidos foram utilizados para subsidiar as análises do item 15.4
METODOLOGIA DE TRABALHO.

Ademais, em consulta aos dados relativos ao indicador de desempenho (taxa de
congestionamento líquida por Desembargador, extraído da página Justiça em Números
do site do CNJ), apurou-se que, no Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região, os três
gabinetes de Desembargadores que apresentaram os menores índices de taxa de
congestionamento, em 2021, são: Gabinete do Desembargador Amaury Rodrigues
Pinto Junior (3,6%); Gabinete do Desembargador André Luís Moraes de Oliveira
(15,1%) e Gabinete do Desembargador João de Deus Gomes de Souza (22,7%).
Enquanto os três Desembargadores com maiores índices de taxa de congestionamento
no TRT24 são: Gabinete do Desembargador Francisco das Chagas Lima Filho (43,4%);
Gabinete do Desembargador Mareio Vasques Thibau de Almeida (46,9%) e Gabinete
do Desembargador Nicanor de Araújo Lima (72,6%).

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT24)
No tocante aos plantões judiciários no segundo grau de jurisdição, o TRT24 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

André Luís
Moraes de
Oliveira

2020

2019

Desembargador

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

18

0

3

0

36

0
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0

0

9

0

0

0

Nicanor de
Araújo Lima

155

0

171

0

0

0

Amaury
Rodrigues Pinto
Junior

187

1

183

1

44

0

Mareio Vasques
Thibau de
Almeida

2

0

0

0

0

0

Francisco das
Chagas Lima
Filho

0

0

0

0

0

0

Nery Sá e Silva
de Azambuja

0

0

0

0

0

0

João Marcelo
Balsanelli

0

0

0

0

0

0

João de Deus
Gomes de Souza

Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é similar
nos gabinetes de Desembargadores do TRT24. Em linhas gerais, a assessoria do
Desembargador plantonista prepara minuta da decisão e a submete ao magistrado
que, após análise e realização dos ajustes necessários, assina o documento. Em
seguida, a assessoria dá prosseguimento aos expedientes necessários ao cumprimento
da decisão e o feito é encaminhado ao gabinete do Desembargador Relator.

15.7. TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS (fonte: TRT24)
O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de melhorar a administração da justiça
e a prestação jurisdicional, editou a Resolução CNJ n9 46, de 18 de dezembro de 2007,
criando as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário.
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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 TRT24, verificou-se que todos analisam e corrigem
eventuais inconsistências dos dados do cadastro de classes processuais e assuntos.
Apurou-se também que, todos os gabinetes de Desembargadores utilizam as
informações relativas às classes processuais e assuntos para fins de gestão e
organização da unidade. Por sua vez, apenas o gabinete do Desembargador Francisco
das Chagas Lima Filho não utiliza essas informações para fins estatísticos.

16. QUESTIONÁRIO
(fonte: TRT24)

ÁREA

ADMINISTRATIVA/CONTRATOS

16.1. PESSOAL
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região forneceu todas as
relações e os resumos solicitados neste item, bem como as cópias das legislações.
Essas informações e dados subsidiaram as análises realizadas por esta CorregedoriaGeral e constam dos autos do processo PJeCor 4-21.2020.2.00.0500.

16.1.1. MILITARES À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

Não há policiais militares à disposição do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região.
16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO

No Tribunal Regional do Trabalho da 24§ Região há, atualmente, 11 (dez) empresas
que prestam serviços terceirizados e um total de 92 (noventa e dois) funcionários,
sendo: 2 recepcionistas, 19 vigilantes armados, 3 copeiros, 2 jardineiros, 40 serventes
de limpeza, 2 encarregados de limpeza, 1 encarregado de manutenção, 2 eletricistas, 3
oficiais de manutenção, 1 técnico de edificações, 1 mestre de manutenção de prédios,
1 técnico eletrônico, 5 técnicos de apoio ao usuário de informática, 1 supervisor de
informática, 5 motoristas, 1 supervisor de motorista, 2 bombeiros civis e 1 produtor de
multimídia.
16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS

No tocante à indenização de férias, o Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região
informa que os seguintes magistrados receberam indenização de férias nos dois
últimos anos: Orlandi Guedes de Oliveira (40 dias), no valor de R$ 61.517,48; e Noedi
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Francisco Arosio (180 dias), no valor de R$ 158.956,43, por ocasião de suas
aposentadorias.

16.1.4. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 22 GRAU

No âmbito do TRT24, a Presidência do Tribunal promove o controle das férias vencidas
dos magistrados de 22 grau. O TRT24 informou que não há magistrados de segundo
grau com férias vencidas.

16.2. CONTRATOS
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 24® Região encaminhou a relação dos
contratos vigentes no período de janeiro de 2019 a março de 2021.
No tocante à fiscalização dos contratos celebrados com empresas prestadoras de
serviços, o Tribunal Regional informa que é realizada por servidores designados em
Portaria, incluindo substitutos, para atuação como gestores e fiscais das contratações.

Ademais, informa que a fiscalização dos processos administrativos de aquisição e
prestação de serviços é disciplinada no "Manual de Fiscalização do Tribunal Regional
do Trabalho da 24^ Região", regulamentado pela Portaria TRT/GP n2 226/2018.
Com base nas informações fornecidas, constata-se que os contratos com maiores
valores têm como objeto: (a) contratação de serviços continuados de vigilância
armada; (b) aquisição de microcomputador e acessórios; (c) aquisição de
equipamentos de informática denominados servidores em lâminas (blades) com todos
os componentes para a solução completa com suporte e serviços associados, incluindo
prestação de assistência técnica em garantia; (d) aquisição de microcomputador do
tipo desktopmini; (e) aquisição de solução de alta disponibilidade de Next Generation
Firewall e (f) contratação de serviços de fornecimento de água tratada e de coleta e
tratamento de esgotamento sanitário, destinado a atender o prédio sede do TRT,
Fórum Trabalhista Campo Grande e Seção de Arquivo Geral. Verifica-se que as
contratações foram realizadas por meio de processo licitatório, nas modalidades:
Pregão Eletrônico, Inexigibilidade/Dispensa de Licitação.

Por fim, cabe destacar que a Lei n2 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 n2 10.520/2002 e regulamentado na forma de
Pregão Eletrônico pelo decreto 5.450/2005, sucedido pelo decreto 10.024/2019, que
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passou a viger em 28/10/2019. Assim, essas contratações elevem 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 24 informou apenas quatro entidades, quais sejam, o Banco do Brasil,
a Caixa Econômica Federal, o Banco Itaú Unibanco e a Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Associados União dos estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste
da Bahia - SICREDI União MS/TO, todos com a finalidade de processamento do
pagamento dos salários de magistrados, servidores, aposentados e pensionistas
mediante crédito em conta, sem ônus para o Tribunal.
16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

O Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região informou que possui um contrato de
locação de imóvel, para fins de funcionamento da Seção de Arquivo-Geral do TRT da
24^ Região.
16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL
Com base nas informações encaminhadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24®
Região, verifica-se que o Tribunal possui 7 (sete) termos de cessão de uso de espaço
físico: (a) 2 (duas) com o Banco do Brasil; (b) 3 (três)com a Caixa Econômica Federal; (c)
1 (uma) com a Associação do Magistrados do TRT da 24® Região - AMATRA XXIV; (d) 1
(uma) com a Ordem dos Advogados do Brasil - de Mato Grosso do Sul - OAB/MS.

16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL

Por fim, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região não encaminhou
o plano plurianual de obras.
Sobre essa temática, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n2 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 12 e 22 graus com a
publicação da Resolução CSJT n2 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
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Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região forneceu os
relatórios solicitados. Essas informações e dados constam dos autos do processo
PJeCor 4-21.2020.2.00.0500.

16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS
E RENDA
O Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região encaminhou cópia do formulário
utilizado para que magistrados, servidores e pensionistas autorizem 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, em atendimento à Instrução
Normativa TCU N° 67, de 6 de julho de 2011, e, atualmente, à Instrução Normativa TCU
N5 87, de 12 de agosto de 2020. Assim, não há mais a obrigação de entrega anual de
cópia da aludida declaração.

16.5. INFORMAÇÕES
EXTERNAS

REFERENTES

ÀS

AUDITORIAS

INTERNAS

E

O Tribunal Regional do Trabalho da 245 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 4-21.2020.2.00.0500.

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 24- Região forneceu as
informações solicitadas, as quais subsidiaram as análises realizadas nesta Correição.
Essas informações e dados constam dos autos do processo PJeCor 4
21.2020.2.00.0500.

II - CONCLUSÕES

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
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1.1. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO
SUBSTITUTOS PARA AS VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT N.
63/2010
De acordo com as informações prestadas, o TRT24 não dispõe de norma interna
disciplinando a designação de juízes do trabalho substitutos para as Varas do Trabalho,
norteando as escolhas do Tribunal o interesse público, a antiguidade do magistrado e a
economicidade, todos são critérios informais.

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, apesar da aparente ausência de problemas
em relação às designações de juízes do trabalho substitutos para atuarem nas Varas do
Trabalho, a normatização interna da matéria resultará em maior segurança jurídica,
como também dará respaldo aos critérios atualmente utilizados, sem prejuízo da
criação de novos requisitos.
Assim, confia em que o Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal e Corregedor
Regional irá se empenhar na regulamentação da matéria.

1.2. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO GECJ. RESOLUÇÃO CSJT N. 155/2015
No âmbito do TRT24, a concessão da Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição - GECJ rege-se pelas Resoluções Administrativas n^s 108/2020 e 153/2020.
Ao prestar informações complementares, o Tribunal Regional esclareceu que, no
segundo grau de jurisdição, especificamente em relação aos desembargadores que
não ocupam cargos de direção, a GECJ só é paga na hipótese do recebimento pelo
respectivo gabinete de mais de 1.500 processos novos no ano anterior, não sendo
devida tal parcela no caso de acumulação do exercício da jurisdição em Turma com o
exercício no Tribunal Pleno.

Registra o Ministro Corregedor-Geral que os normativos internos do Tribunal relativos
ao pagamento da GECJ revelam-se em consonância com a Resolução CSJT n. 155/2015,
com a redação conferida pela Resolução CSJT n. 278/2020.

No entanto, sente-se no dever de estimular o Tribunal a examinar a possibilidade do
pagamento da GECJ aos desembargadores em decorrência da acumulação do exercício
da jurisdição em Turma com outro órgão com competência funcional distinta
(Resolução CSJT n. 155/2015, art. 5^), no caso, o Tribunal Pleno, tendo em vista as
funções jurisdicionais desempenhadas por esse órgão, competindo-lhe processar e
julgar as ações originárias, nos termos do art. 17, § 25, do RI/TRT24.
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1.3. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ N9 71/2009 E RESOLUÇÃO
CSJT N2 225/2018
No âmbito do TRT24, as escalas do plantão judiciário referente ao primeiro grau de
jurisdição são preparadas pela Secretaria Geral da Presidência, sob a coordenação do
Juiz Auxiliar da Presidência, em lista anual e, se possível, com observância da
antiguidade.

Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, o critério de antiguidade não é o mais
adequado, diante da previsibilidade da designação do magistrado que permanecerá de
plantão. Entende que o livre sorteio é o mecanismo mais adequado para a escolha dos
plantonistas.

Em face disso, confia em que o Tribunal Regional irá rever o respectivo Provimento
Geral Consolidado, para adotar o livre sorteio como critério de preparação das escalas
de plantão do primeiro grau de jurisdição.

1.4. ESTRUTURA DE PESSOAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS
INFORMADOS PELO TRIBUNAL E OS OBTIDOS EM CONSULTA AO
SISTEMA e-GESTÂO
No tocante à estrutura de pessoal, constataram-se divergências entre os dados
informados pelo Tribunal Regional e os obtidos em consulta ao Sistema e-Gestão.

Rememora o Ministro Corregedor-Geral que os dados oficiais da Justiça do Trabalho
são os extraídos do Sistema e-Gestão, o qual, inclusive, subsidia o Conselho Nacional
de Justiça na elaboração do "Relatório Anual Justiça em Números".

Por isso, espera que a Presidência do Tribunal adote providências para que se
mantenham atualizadas as bases de dados sobre a estrutura orgânica e de pessoal
constantes do Sistema e-Gestão.

1.5. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS
FEDERAIS. RESOLUÇÃO CSJT N. 63/2010
Constatou-se que o Tribunal Regional, em 31/3/2021, contava com 66 (sessenta e seis)
servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais, que corresponde a 11,6%
da força de trabalho do Tribunal, composta por 568 (quinhentos e sessenta e oito)
servidores.
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Portanto, houve a extrapolação do limite máximo de servidores não pertencentes às
carreiras judiciárias federais previsto no art. 39, caput, da Resolução CSJT n9 63/2010,
que restringe o total a 10% da força de trabalho existente.
Diante disso, o Ministro Corregedor-Geral espera a adoção de providências no sentido
da pronta regularização do quadro, sugerindo-se, para tanto, que não sejam realizadas
novas solicitações de cessão de servidores ou que não se renovem as já existentes ao
término do prazo, enquanto o Tribunal estiver acima do limite máximo definido no art.
39, caput, da Resolução CSJT n9 63/2010.

1.6. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO
(APOIO ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.s 63/2010
Em 31/3/2021, o TRT24 contava com 157 (cento e cinquenta e sete) servidores lotados
na área meio (apoio administrativo), que corresponde a 27,6% da força de trabalho
(servidores em efetividade) existente no primeiro e segundo graus.
Registra o Ministro Corregedor-Geral que foi atendido o limite máximo de 30%
previsto nos arts. 14 da Resolução CSJT n. 63/2010 e 11 da Resolução CNJ n. 219/2016.

1.7. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO
GRAUS DE JURISDIÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CSJT N. 63/2010
Constatou-se que, em 31/3/2021, estavam lotados no primeiro grau de jurisdição 314
(trezentos e quatorze) servidores e, no segundo grau, 254 (duzentos e cinquenta e
quatro) servidores, totalizando 568 (quinhentos e sessenta e oito) servidores em
efetividade.
Com base nos Anexos I e III da Resolução CSJT n. 63/2010, deveriam estar lotados em
primeiro e segundo graus de jurisdição, ao menos, 698 (seiscentos e noventa e oito)
servidores. Portanto, há um déficit de 130 (cento e trinta) servidores, descontados os
cargos vagos.

Apesar da manifesta carência de servidores, o Ministro Corregedor-Geral pondera 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.

1.8. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE
MANDADOS. RESOLUÇÃO CSJT NS 63/2010
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O TRT24 dispõe de 51 (cinquenta e um) cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária —
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador. No entanto, deveria contar com 61 (sessenta
e um) cargos dessa especialidade, conforme os parâmetros previstos no art. 79 da
Resolução CSJT n. 63/2010.
A despeito do déficit de 10 (dez) cargos, o Ministro Corregedor-Geral ressalta 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.

1.9. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS. RESOLUÇÃO
CSJT N. 63/2010
Em 31/03/2021, existiam no Tribunal Regional 51 (cinquenta e um) cargos em
comissão e 359 (trezentos e cinquenta e nove) funções comissionadas, totalizando 410
(quatrocentos e dez) cargos e funções distribuídos entre o primeiro e segundo graus.
Assinala o Ministro Corregedor-Geral que o percentual apurado (73,5%) excede o
limite máximo previsto no art. 29 da Resolução CSJT n9 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 à diretriz fixada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

1.10. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - RESOLUÇÃO CNJ Ns
194/2014
O exame, por amostragem, das atas das reuniões realizadas em 2019 e 2020 pelo
Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição, disponibilizadas no sítio eletrônico do Tribunal, permitiram concluir que,
apesar da ocorrência de 3 (três) reuniões anuais, tais encontros foram realizados em
meses consecutivos (2019: 8/2/2019, 7/3/2019 e 29/4/2019 e 2020: 27/7/2020,
7/8/2020 e 16/9/2020), evidenciando o descumprimento do disposto no art. 59-A, §
l9, da Resolução CNJ n. 194/2014, que estabelece que as reuniões deverão ser
trimestrais.

1.11. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT NS 163/2016
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Constatou-se que a Ouvidoria do Tribunal Regional divulga na sua página na internet
os dados estatísticos relacionados às manifestações recebidas. No entanto, no tocante
às providências adotadas, só publica os dados estatísticos relativos à Lei de Acesso à
Informação, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 29, IV, da Resolução
CSJT n. 163/2016.

1.12. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE
JUÍZES EM SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. RESOLUÇÃO CNJ Ns
291/2019
O Tribunal Regional informou que não elaborou o Plano de Segurança Orgânica,
Proteção e Assistência de Juízes em Situação de Risco ou Ameaçados previsto na
Resolução CNJ n. 291/2019.
O Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a elaborar o referido
Plano, em atenção à diretriz do Conselho Nacional de Justiça.

1.13. PLANTÃO. SEGURANÇA DE MAGISTRADOS E FAMILIARES
O Tribunal Regional informou que não mantém plantão para atendimento de
magistrado em situação de risco, em flagrante descumprimento ao disposto no art. 18
da Resolução CNJ n. 291/2019.
O Ministro Corregedor-Geral confia em que a Presidência do Tribunal adotará as
medidas necessárias à adequação do Tribunal às diretrizes do Conselho Nacional de
Justiça relativas à segurança institucional.

1.14. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ N- 291/2019
Apurou-se que o Tribunal Regional não instituiu o Núcleo de Inteligência, em flagrante
contrariedade ao disposto no art. 12, II, da Resolução CNJ n9 291/2019.

Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência a priorizar a criação da
referida unidade administrativa tal como preconizado na Resolução CNJ n. 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. 211/2015

Com relação ao cumprimento da Resolução CNJ n. 211/2015, observou-se que o
Tribunal Regional não atende integralmente às diretrizes concernentes às políticas de
Tecnologia da Informação, tendo em vista que o dispositivo que determina a definição
e instituição de Gestão de Pessoas e a fixação de recursos humanos na área da
tecnologia da Informação e Comunicação foi considerado como não atendido.

Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral confia em que a Presidência do Tribunal
adote as medidas necessárias na adequação às diretrizes da resolução 211 do CNJ.

2.2. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

DA

Relativamente ao cumprimento do §2$ do art. 174 da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, atinente à realização de reuniões
mensais do comitê gestor do Sistema e-Gestão, observou-se que o Tribunal Regional
registrou a ata de apenas 2 reuniões no sítio do Tribunal Regional e apenas uma no
sítio do Novo e-gestão durante o triénio analisado.

Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a realizar
mensalmente as reuniões do Comitê Gestor do Sistema e-Gestão e a publicar as
respectivas atas no sítio do novo e-Gestão, como determina o art. 135, §2^, da
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA O
ANO DE 2019, 2020 e 2021 (até março)
O Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região apresentou bom desempenho nas
metas judiciárias de 2020, deixando de cumprir apenas a meta referente ao tempo
médio de tramitação do processo na 2a instância (TMDP2). Esse resultado evidencia
evolução do desempenho do Tribunal Regional, uma vez que em 2019, as metas
referentes ao Tempo Médio de Duração do Processo na l5 instância, índice de Ações
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Coletivas Julgadas no l9 grau e índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes
não foram cumpridas.

Não obstante a meta correspondente tenha sido cumprida, registra-se a necessidade
de envidar esforços com o intuito de reduzir o tempo médio de tramitação do
processo na l5 instância, pois apesar de expressiva redução, o tempo médio apurado
ainda está acima de 200 dias (276 dias). Além disso, no caso do tempo médio de
tramitação do processo na 2$ instância, a meta deixou de ser cumprida e verificou-se
aumento do resultado em 48 dias de 2019 para 2020, requerendo atenção.
Por outro lado, ressalta-se o excelente resultado do índice de Conciliação, com
percentuais de 46% em ambos os anos, bem como o índice de Execução com
percentuais acima de 100%. Soma-se a isso, o julgamento de todas as ações coletivas
de 29 grau, dentro do universo da meta de 2019 e 2020.
Por fim, em atenção à Resolução n. 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça, o
Tribunal Regional instituiu o Comitê Interno de Governança Institucional. O referido
comitê é o responsável por promover a integração entre as estruturas internas de
governança do tribunal, subsidiando a alta administração na efetiva implementação da
política de governança.

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES
PAGOS AOS RECLAMANTES
4.1.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRIMEIRO GRAU e 2o GRAU
4.1.1. PRAZOS MÉDIOS

Com relação aos prazos médios entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença;
do ajuizamento da ação até a realização da l5 audiência e da realização da 1?
audiência até o encerramento da instrução, apurados em 2020, o Tribunal Regional
superou o prazo médio do país bem como dos Tribunais de mesmo porte.

No tocante ao índice de congestionamento no primeiro grau de jurisdição, o TRT24
apresentou, igualmente, taxas elevadas e crescentes apesar de a projeção para 2021
apontar que poderá ficar abaixo da média dos tribunais de mesmo porte.
No segundo grau, observou-se que os prazos médios entre as datas de distribuição e
de baixa dos recursos; entre a distribuição e o julgamento dos recursos; e entre a
distribuição até a restituição com visto pelo relator vêm apresentando, desde 2020,
significativo aumento quando comparados aos prazos médios do ano de 2019.
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Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo do
processo, o Tribunal Regional registrou o oitavo maior prazo médio no País em 2020.

Registra o Ministro Corregedor-Geral que o aumento dos prazos médios compromete
a efetividade do processo. Desse modo, confia em que o Tribunal Regional envidará
esforços para a contínua redução desses prazos.

4.2.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
4.2.1. LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E PRAZO MÉDIO

No ano de 2020, as liquidações iniciadas diminuíram 12,1% e as encerradas diminuíram
20,4%, em relação ao ano de 2019.
Quanto à taxa de produtividade na liquidação, verificou-se que em 2019 foi de
107,6%, de 97,5% em 2020 e em 2021 (até 31/03) foi de 84,3%. No ano de 2020, cada
Vara do Trabalho iniciou, em média, 319,1 liquidações; e encerrou, em média, 311,0
liquidações.

Em relação ao percentual de liquidações iniciadas e encerradas, o Tribunal Regional,
em 2019, 2020 e 2021 (até 31/03), apresentou resultados superiores aos dos Tribunais
congêneres e inferiores à média no País.
Relativamente ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, apurouse que foram alcançados prazos inferiores aos dos Tribunais de idêntico porte, bem
assim à média no País. Registre-se, por oportuno, que, em relação aos tribunais de
mesmo porte, no ano de 2020, o Tribunal obteve o terceiro menor prazo médio entre
o início e o encerramento da liquidação.

O Ministro Corregedor-Geral avalia como positivos os resultados obtidos quanto ao
prazo médio e o número de liquidações iniciadas e encerradas, destacando que a
manutenção dos esforços para a redução dos prazos na fase de elaboração dos
cálculos promove a celeridade na satisfação dos créditos decorrentes das sentenças
judiciais.
4.2.2. RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

No tocante ao resíduo na fase de liquidação, em comparação com o dos Tribunais de
idêntico porte, o resíduo do Regional foi menor em 2019 e maior em 2020 e 2021 (até
31/03). No entanto, em relação à média no País, o resíduo foi inferior no período
analisado.

Desse modo, confia o Ministro Corregedor-Geral em que o Regional envidará esforços
para a contínua redução do saldo residual na fase de liquidação.
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4.2.3. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, apurou-se que o Regional ficou
aquém da média dos Tribunais de idêntico porte e à média no País, em 2019, 2020 e
2021 (até 31/03).
O percentual de sentenças líquidas nas Varas Trabalhistas foi de 8,2% em 2019,15,3%
em 2020 e de 22,2% em 2021 (até 31/03).
Na avaliação do Ministro Corregedor-Geral, o baixo número de sentenças líquidas
compromete a efetividade do processo. Pondera, ainda, que a sentença líquida produz
notáveis vantagens: incremento da conciliação, redução do total de embargos de
declaração e de recursos ordinários, além da diminuição do número de processos em
fase de execução. Assim, confia em que por ocasião da próxima correição ordinária o
quadro se apresente mais satisfatório quanto ao tópico.

4.3. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
4.3.1. EXECUÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS

A taxa de produtividade na execução em 2019 foi de 136,5%, em 2020 foi de 115,4% e
em 2021 (até 31/03) foi de 106,1%.

Em relação às execuções iniciadas e encerradas, nos três anos avaliados o TRT24
exibiu resultados inferiores à média dos Tribunais de idêntico porte e à média no País.
À vista de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral concita o Corregedor Regional a
estimular continuamente os juízes de primeiro grau a privilegiarem a fase de execução,
a fim de que seja alcançado o desejável aumento.
4.3.2. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO E
RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO
Com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da execução, em 2019,
2020 e 2021 (até 31/03), o Tribunal Regional apresentou prazos menores que a média
dos Tribunais congêneres e a média no País.

No tocante ao resíduo na fase de execução, em 2018, 2019 e 2020 (até 31/03), o
quantitativo superou a média dos Tribunais congêneres e a média no País.

O Ministro Corregedor-Geral avalia como positivos os resultados exibidos,
particularmente no tocante ao prazo médio entre o início e o encerramento da
execução. Assim, confia na manutenção dos esforços do Corregedor Regional junto às
Varas do Trabalho para que que o prazo médio e o resíduo mantenham-se em
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patamares cada vez mais reduzidos.

5. CONCILIAÇÃO
O Tribunal Regional apresentou taxa de conciliação líquida superior à média dos
tribunais de pequeno porte e à média nacional em 2019 e 2020 e valores similares em
2021. Diante dos resultados, o Ministro Corregedor congratula o TRT da 249 Região,
em virtude do bom desempenho alcançado.
Os CEJUSCs de 1^ e 25 graus estão localizados na cidade de Campo Grande. Observase a possibilidade de instalação de outros Centros a fim de aprimorar e ampliar as
atividades conciliatórias, considerando o disposto da Resolução CSJT n. 288/2021.
Além disso, o trabalho dos CEJUSCs deve ser levado a todos os jurisdicionados, com
fomento ao trabalho realizado com o Projeto CEJUSC Itinerante. Essas medidas
propiciam o atendimento a localidades em que o acesso dos jurisdicionados seja
dificultado pelas condições geográficas da região e/ou limitação dos meios de
transporte e acesso à internet.
Diante das informações prestadas durante o período de correição, elogia-se o trabalho
desenvolvido no que tange às conciliações e registra-se a necessidade de adequação
da política conciliatória do TRT da 24a Região ao disposto da Resolução CSJT n.
288/2021, bem como a importância de expandir as atividades conciliatórias.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1.

ORGANIZAÇÃO

No âmbito do Tribunal, o Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial - CEPP foi
instituído pela Resolução Administrativa n.9 79/2019, que regulamentou a pesquisa
patrimonial e também a reunião de execuções.

Destaca-se que a deflagração do procedimento de pesquisa patrimonial, a designação
do juiz coordenador da Central, bem assim quanto à rotatividade do juiz na função de
coordenação, estão em conformidade com a Resolução CSJT n.9 138/2014.

Constatou-se, no entanto, que as competências relativas ao centro de pesquisa
patrimonial não foram inseridas expressamente na mencionada Resolução. O Tribunal
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esclareceu que tramita PROAD n. 16995/2021 com objetivo de disciplinar as
competências do CEPP.

Diante de tal cenário, espera e confia o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal
Regional da 245 Região procederá à revisão da Resolução Administrativa n. 79/2019,
disciplinando as competências relativas ao setor de pesquisa patrimonial, conforme
disposto no art. 2^ da Resolução CSJT n. 138/2014.
Quanto ao Manual de Técnicas de Pesquisa Patrimonial e os Relatórios
Circunstanciados quanto aos Devedores Contumazes, o Tribunal informou que foram
elaborados, bem assim disponibilizados aos magistrados e servidores.

6.2.

REUNIÃO DE EXECUÇÕES

O Tribunal Regional informou que o Procedimento de Reunião de Execuções - PRE
encontra-se regulamentado pela Resolução Administrativa n. 79/2019, em
atendimento à recomendação anterior para que fosse expedido ato normativo
regulamentando o PRE. A RA dispõe sobre diretrizes e princípios que orientam a
reunião de execuções e o seu processamento, que poderá ser na modalidade Plano
Especial de Pagamento Trabalhista ou Regime Especial de Execução Forçada.
A reunião de execuções em relação ao mesmo devedor é processada perante o Centro
de Execução e Pesquisa Patrimonial, que é a unidade incumbida de atuar nas
execuções reunidas contra grandes devedores.

Verificou-se, no entanto, que a atual Resolução Administrativa que dispõe sobre o
Procedimento de Reunião de Execuções foi elaborada à luz do Provimento n. 1/CGJT,
de modo que não se compatibiliza plenamente com a Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.

No entanto, de acordo com as informações prestadas, tramita no Tribunal o processo
administrativo PROAD n. 16995/2021, cujo escopo é promover o aperfeiçoamento e
atualização do regramento já existente.

O Ministro Corregedor-Geral, considerando a tramitação do PROAD n. 16995/2021,
confia em que o Tribunal Regional envidará os esforços necessários para atualizar com
a brevidade possível a Resolução Administrativa n. 79/2019,
Quanto à instauração do Procedimento de Reunião de Execuções, verificou-se, em
exame por amostragem dos processos pilotos em reunião de execuções, a inexistência
de irregularidades na tramitação dos feitos.
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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, 841 recursos de revista estavam pendentes de juízo de
admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional, uma variação de 57,3% menor
em relação ao ano anterior.

O Tribunal Regional registrou, no período, o 6- menor quantitativo de pendentes de
admissibilidade dos recursos de revista no País e o 59 menor quantitativo,
considerando somente os tribunais de mesmo porte.

Em uma análise preliminar do ano 2021 (até 31 de março), verifica-se um pequeno
aumento desse resíduo, visto que o Tribunal Regional passou a ter 885 recursos de
revistas pendentes de admissibilidade, mas se manteve, todavia, na posição de 69
menor quantitativo de pendentes no País.
Nesse cenário, destaca o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal Regional atendeu a
contento recomendação anterior desta Corregedoria-Geral, proveniente da Correição
Ordinária ocorrida em 2019, uma vez que conseguiu diminuir o número de Recursos de
Revista pendentes, todavia, espera e confia que o Tribunal Regional continue
reduzindo o número de recursos de revista pendentes.

7.1.2. Prazo Médio - da chegada do processo no órgão competente até a
prolação da decisão de admissibilidade do recurso de revista
No ano de 2020, o Tribunal Regional registrou o prazo médio de 44 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 84 dias e a de
tribunais de mesmo porte, de 101 dias. Ainda, observou-se uma considerável redução
de 63,9% no prazo médio do Tribunal Regional em relação ao ano anterior.

Os três primeiros meses de 2021 mostram uma tendência ainda maior de baixa, tendo
em vista que o prazo médio reduziu para 7 dias, sendo o Tribunal Regional com o
menor prazo médio do País.

Congratula, assim, o Ministro Corregedor-Geral o Tribunal Regional pela posição de
menor prazo médio do País.
7.1.3. Análise qualitativa do juízo de admissibilidade dos Recursos de Revista
A taxa de admissibilidade de recurso de revista pelo Tribunal Regional foi de 5,2% em
2020, menor que a média nacional de 14,7% e a de Tribunais de mesmo porte, de 11%.
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Por sua vez, a taxa de reforma de Agravo de Instrumento proveniente do Tribunal
Regional pelo TST foi de 7,1% no mesmo período, percentual abaixo da média nacional
(7,9%) e da média de Tribunais de pequeno porte (8%).
A constatação da baixa taxa de admissibilidade de Recursos de Revista, associada à
reduzida taxa de reforma dos Agravos de Instrumento pelo TST, permite inferir o
ajustado rigor nos critérios do juízo de admissibilidade no Tribunal Regional do
Trabalho. Corrobora essa conclusão a elevada taxa de reforma de Recursos de Revista
pelo TST, de 46,2%, superior à média nacional, a evidenciar que os recursos admitidos
efetivamente têm condições processuais de conhecimento pela Corte Superior.

7.2.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas - NUGEPNAC do
Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região, no que diz respeito à estrutura, ao
quadro de servidores, às atribuições, à composição de sua Comissão Gestora e à
periodicidade de suas reuniões, atende às determinações da Resolução CNJ n9
235/2016 e da Resolução CNJ n9 339/2020.
7.2.1. Banco de dados pesquisável no sítio eletrônico do Tribunal Regional
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,
incidente de resolução de demandas repetitivas e incidentes de assunção de
competência, constata-se que a ferramenta contempla as informações mínimas
exigidas pelos Anexos da Resolução CNJ n9 235/2016 (com redação dada pela
Resolução CNJ n9 286/2019).

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 TRT24 não conta com um Juízo Auxiliar de
Precatórios e quem auxilia na condução dos precatórios é o Juiz Auxiliar da Presidência
e Vice-Presidência, tendo em vista o pequeno número de precatórios e RPVs expedidos
e pagos pelo Tribunal. O Gabinete Especializado de Precatórios, unidade responsável
pelo processamento dos precatórios e RPVs conta com 2 servidoras, a chefe do
Gabinete Especializado de Precatórios, servidora efetiva com FC5, e a chefe do Setor
de Apoio ao Gabinete Especializado de Precatórios, servidora requisitada com FC3.
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Verificou-se, a partir de informações prestadas pelo Tribunal, que o Gabinete
Especializado de Precatórios integra a Secretaria Judiciária, de forma que não está
devidamente vinculado à Presidência do Tribunal, que é o órgão responsável
constitucionalmente pelo processamento e pagamento dos precatórios, devendo o
Tribunal realizar as devidas adequações para que a vinculação seja direta.
Com relação aos normativos internos, apesar de anteriores à Resolução CNJ n°
303/2019, com ela não colidem em geral, a exceção da previsão, nos §§1° e 2o do art.
178 do Provimento Geral Consolidado do Tribunal, da data de 20 de junho como limite
para inclusão dos precatórios nos orçamentos dos entes públicos do ano subsequente.
De ver-se que os arts. 100, §5°, da Constituição Federal de 1988 e 15 da Resolução CNJ
n° 303/2019 preveem a data de Io de julho como marco final para a inclusão dos
precatórios no orçamento do ano subsequente. Dessa forma, há a necessidade de
atualização da norma em questão para alinhá-la à Constituição Federal e a Resolução
CNJ n° 303/2019.

No que diz respeito à adaptação das rotinas do Tribunal Regional às disposições da
Resolução CNJ n- 303/2019, o Ministro Corregedor-Geral verificou com satisfação que
o TRT24 utiliza o sistema GPrec desde outubro de 2020; já adotou a padronização do
ofício precatório, exigindo as informações do art. 6o de referida resolução e adotando
o procedimento correto de inclusão das informações no campo observações quando
ausente campo específico para preenchimento no GPrec; expede ofícios precatórios
individualmente, gerando uma requisição de pagamento para cada beneficiário;
expede ofícios precatórios autônomos em relação aos honorários sucumbenciais; e
providenciou a confecção do mapa anual de precatórios.

Segundo informado pelo Tribunal, o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT
não está sendo alimentado quanto aos entes públicos que apresentam precatórios
vencidos, conforme ditames da Resolução Administrativa TST n- 1470/11, devendo o
Tribunal Regional adequar-se neste particular, uma vez a dicção do art. 878 da CLT não
implica na necessidade de requerimento da parte para inclusão do ente no referido
cadastro. A questão ganha ainda mais importância, anote-se, pela recente revogação
dos arts. 70 e 71 da Resolução CNJ n^ 303/2019 no que toca ao CEDINPREC. Daí a
relevância, também, de o Tribunal obter informações tempestivas do TJMS quanto a
eventuais atrasos nas parcelas dos entes do regime especial, posto que é condição
versada na Resolução Administrativa TST n- 1470/11 para sua inclusão no BNDT.

O Tribunal andou bem no quesito transparência. Apurou-se que em 18/5/2021, a
página do Tribunal na internet apresentava muitas informações atualizadas, inclusive
com dados do mês de abril de 2021, sobre precatórios (regime geral e especial) e RPVs.
Constatou o Ministro Corregedor-Geral a ausência das seguintes informações previstas
no art. 82 da Resolução CNJ n° 303/2019: aportes financeiros das entidades e entes
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devedores; planos de pagamento e saldo das contas especiais, inclusive no link que
leva ao sítio eletrônico do TJMS. Havendo atualização dos dados pelo TJMS, o TRT há
de promover igual atualização. Contudo, conquanto o TRT24 tenha respondido que
observa a vedação de veicular dados relativos à identificação do beneficiário,
constatou-se, em 15 de maio de 2021, que tanto a pesquisa de precatórios quanto a
de RPVs apresentavam os números das reclamações trabalhistas vinculadas. 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, §39, da Resolução CNJ n9 303/2019.

Registrou-se com enlevo o montante de precatórios pagos nos anos de 2019, 2020 e
2021 (até 31/3), com destaque para a atuação do CEJUSC, nos termos do art. 19, III, da
Resolução Administrativa n° 58/2019, em número bem superior ao de precatórios
expedidos nos referidos anos, o que culminou na pequena parcela de precatórios com
prazo vencido em 31/3/2021, especialmente do regime geral de pagamento, em que
todos os 5 precatórios registrados como vencidos já estão endereçados pela
administração.

Em relação aos precatórios do regime especial, 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 TJMS para fazer valer o direito do Tribunal Regional de auferir o seu quinhão
dos ganhos de eventual repasse de percentual ajustado entre o TJMS e o banco onde
possui suas contas relativas ao regime especial, nos estritos termos previstos no 55,
§39, da Resolução CNJ n9 303/2019, e antes dela no art. 8-A, §29, da hoje revogada
Resolução CNJ n9 115/2010.
No que toca ao Comitê Gestor das Contas Especiais, observa-se que apesar do quadro
pandémico, 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 31/3) houve apenas uma
reunião do Comitê em 20/11/2019, mesmo após registro de recomendação anterior na
Correição havida em abril de 2019, 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, como destacado alhures.
Quanto às RPVs, registre-se que o Tribunal apresentou dados de RPVs federais,
estaduais e municipais e informou que o controle de todas as requisições passou a ser
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feito eletronicamente via sistema GPrec. Em relação aos ciados, destaque-se o
pequeno número de RPVs aguardando pagamento em 31/12/2020 e de RPVs com
prazo vencido em 31/3/2021.

Por derradeiro, registra-se que o TRT24 precisa continuar o trabalho de depuração das
diferenças observadas nos dados estatísticos de precatórios e RPVs, de modo a
assegurar o seu completo alinhamento, o que provavelmente ocorrerá em breve como
decorrência da utilização do sistema Gprec.

Em suma, em relação à gestão dos Precatórios e RPVs, o Ministro Corregedor-Geral
considera muito positiva a atuação do TRT24, e os pontos levantados, embora
precisem ser endereçados pelo Tribunal, não comprometem a sua gestão.

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
9.1.

VITALICIAMENTO

O processo de vitaliciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 245 Região é
disposto na Resolução Administrativa n.92/2013. A partir do início do exercício na
magistratura, o juiz vitaliciando é avaliado por meio de critérios qualitativos e
quantitativos dispostos na aludida resolução, elaborada a partir do Ato Conjunto
CGJT/ENAMAT n. 001/2013.
De acordo com o referido normativo, após 18 meses de efetivo exercício do juiz
vitaliciando, o Desembargador Corregedor e o Diretor da EJUD elaboram parecer,
submetendo-o à Comissão de Vitaliciamento. Em seguida, a Comissão concede vista ao
juiz vitaliciando e encaminho o processo para deliberação do Tribunal Pleno, mediante
inclusão em pauta na primeira sessão subsequente.

O Tribunal Regional enviou 02 processos de vitaliciamento que foram finalizados em
2020. Desses, 01 processo foi iniciado e finalizado no âmbito do TRT da 243 Região e o
outro foi proveniente de permuta após 1 ano e 06 meses de efetivo exercício. Dessa
forma, os procedimentos de vitaliciamento foram realizados no TRT de origem. A
análise do processo transcorrido no TRT da 245 Região e o exame Resolução
Administrativa n.92/2013, revelaram adequação dos procedimentos adotados à
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho de 19 de
dezembro de 2019.
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10. ESCOLA JUDICIAL
A Escola Judicial do TRT da 249 Região tem como objetivo o aprimoramento técnicoprofissional e cultural dos magistrados e servidores, bem como a promoção de estudos
tendentes ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e do Poder Judiciário.

Considerando os dados enviados pelo Tribunal Regional, observou-se que a EJUD24,
atenta ao disposto nas Resoluções CNJ n. 303/2019 e n. 305/2019, realiza cursos
contemplando os temas precatórios e uso de ferramentas tecnológicas e ética nas
redes sociais. Registra-se, no entanto, a importância de continuidade, também, na
capacitação com o tema ética nas redes sociais.

Ademais, elogia-se a oferta de cursos relacionados ao PJe e gestão estratégica, bem
como a participação de magistrados e servidores nos cursos com as temáticas,
contribuindo para o alcance da Meta 11/2013 do CNJ.
Diante do exposto, o Ministro Corregedor congratula a Escola Judicial do TRT da 24Região em virtude da ampla oferta de cursos em temáticas variadas e pela atenção aos
normativos do Conselho Nacional de Justiça. Parabeniza, também, magistrados e
servidores por buscar o aprimoramento por meio da capacitação continuada.

11.QUESTIONÁRIO POR GABINETE
11.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução n.9 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 TRT24 entre 13 e 14
servidores, uma vez que a média de processos recebidos por Desembargador, no
triénio 2018-2020, foi de 1.723 processos. Verifica-se, contudo, que os gabinetes
possuem entre 8 e 10 servidores, estando, portanto, abaixo dos parâmetros fixados
pela Resolução n.9 63/2010.
No que se refere ao quantitativo de cargos e funções comissionadas, cada Gabinete
deverá contar com 2 cargos em comissão e 12 funções comissionadas, conforme
estabelece o Anexo II da Resolução CSJT n.9 63/2010. Verifica-se que todos os
gabinetes de Desembargadores possuem, em sua estrutura formal apenas 1 (um)
cargo em comissão e 7 (sete) funções comissionadas, não atendendo, portanto, ao
estabelecido pela aludida norma.
209

209

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24a REGIÃO
3234/2021 - Segunda-feira, 31 de Maio de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇADO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO

O Ministro Corregedor-Geral vê com restrições a inadequação aos parâmetros
estabelecidos pela Resolução n.9 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.

11.2. SISTEMAS ELETRÔNICOS
O TRT24 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 todos consideram que o Sistema PJe atende satisfatoriamente a
demanda quanto à presteza e celeridade. Apurou-se, contudo, que o sistema carece de
aprimoramento nos mecanismos de contagem de prazos e em procedimentos
rotineiros.
O Ministro Corregedor-Geral já apurou, em outras correições, fatos semelhantes, os
quais foram encaminhados 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.

Por outro lado, com base nas respostas ao questionário encaminhado aos gabinetes
dos Desembargadores, o Ministro Corregedor-Geral reputa recomendável que se
intensifiquem os treinamentos dos servidores do Tribunal Regional no manuseio do
sistema PJe para sanar evidente deficiência de alguns no manejo desse sistema
processual, com o oferecimento de cursos regulares de formação e aperfeiçoamento.

11.3. METODOLOGIA E ACERVO
A metodologia de trabalho nos gabinetes de Desembargadores do TRT24, em linhas
gerais, mostrou-se muito semelhante no que concerne à triagem e à observância da
antiguidade dos processos e das tramitações prioritárias.

Contudo, verificaram-se algumas diferenças nas sistemáticas de distribuição interna
dos processos e no controle de produtividade de cada gabinete. A periodicidade desse
controle variou de diária a mensal e nem todos os gabinetes de Desembargadores
estipulam metas individualizadas para seus servidores, acompanhando apenas os
prazos processuais.

O Ministro Corregedor-Geral, com base nas informações fornecidas pelo TRT24 sobre
metodologia de trabalho nos Gabinetes de Desembargadores, no controle da
produtividade, nos dados relativos ao acervo e no indicador de desempenho (taxa de
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congestionamento líquida por Desembargador, extraído da página Justiça em Números
do site do CNJ), infere que os Gabinetes que apresentam os menores índices de
congestionamento apresentem também metodologias de trabalho e mecanismos de
controle de produtividade mais efetivos.
A taxa de congestionamento líquida, como se sabe, é calculada excluindo-se os
processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório. E mede a efetividade do
magistrado em um período, levando-se em conta o total de casos novos que
ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente. Assim, quanto menor o índice,
menor a dificuldade do magistrado em lidar com seu estoque de processos.

12. BOAS PRÁTICAS
12.1. ÂMBITO JUDICIAL
Uma boa prática do Tribunal Regional do Trabalho da 243 Região é, sem dúvida, a
uniformização de sua jurisprudência.

O Tribunal Regional se destaca no cenário nacional, com o incremento da
uniformização da jurisprudência no âmbito do Tribunal Regional e o aperfeiçoamento
das normas de regência e tramitação dos seus instrumentos.

Um bom exemplo é a adoção da "Arguição de Divergência", a qual o Exmo.
Desembargador Vice-Presidente é o relator nato, por meio do qual o Tribunal Pleno,
provocado pelas partes, pelo Ministério Público, ou de ofício, soluciona os conflitos
oriundos de divergências entre as Turmas, definindo a tese aplicável, e com isso
reafirmando a jurisprudência uniforme do Tribunal Regional.
O Ministro Corregedor-Geral congratula o Tribunal Regional do Trabalho pela iniciativa
e pelo ótimo desempenho em prol da efetividade da jurisdição e da segurança jurídica.

13. POLÍTICAS AFIRMATIVAS
13.1. 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
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No que diz respeito à igualdade de oportunidade de gênero, constatou-se que o TRT24
possui um quadro de servidores com 49,8% de mulheres, e que 55,5% dos cargos
comissionados e das funções em comissão têm ocupação feminina. Tal situação
evidencia uma distribuição equânime de gênero na ocupação de cargos e funções
comissionadas.

13.2. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
O TRT24 não possui estrutura física adequada quanto à acessibilidade de pessoas com
deficiência em todas as dependências do Tribunal, conforme estabelece a Resolução
n.5 230/2016 do CNJ.
Apurou-se que, além de as unidades do Tribunal não disporem de sinalização sonora,
visual e tátil, há pendência na oferta de vagas de estacionamento, bem como no piso
tátil direcional e de alerta em prédios localizados na Capital e em algumas Varas do
Trabalho.

Por se tratar de recomendação objeto de ata anterior, esclareceu o TRT que, em
função das restrições relativas à pandemia, não houve condições de implementação de
melhorias nas instalações e que as necessidades serão cumpridas tão logo possível.
Nesse sentido, espera o Ministro Corregedor que o Tribunal Regional, na medida da
disponibilidade orçamentária, intensifique as ações de adequação das instalações
físicas.

III - RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÃO AO TRIBUNAL
1) Considerando que foi excedido o limite máximo de cargos em comissão e funções
comissionadas previsto no art. 25 da Resolução CSJT n5 63/2010, que restringe o
quantitativo a 70% dos cargos efetivos do Tribunal, recomenda-se que proceda aos
ajustes necessários, mediante a redução gradativa do quantitativo de funções
comissionadas até que o Tribunal se mantenha no limite máximo previsto no art.
25 da Resolução CSJT n5 63/2010.
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RECOMENDAÇÕES AO PRESIDENTE E CORREGEDOR REGIONAL
1) Considerando que o Tribunal não dispõe de norma interna disciplinando a
designação de juízes do trabalho substitutos para as Varas do Trabalho,
recomenda-se empenho na regulamentação da matéria, que respaldará os critérios
atualmente utilizados, sem prejuízo da criação de novos requisitos.
2) Considerando que a antiguidade não é o melhor critério a ser adotado na
elaboração das escalas de plantão, recomenda-se a revisão do Provimento Geral
Consolidado, para adotar o livre sorteio na preparação das escalas de plantão do
primeiro grau de jurisdição.
3) Considerando as inconsistências encontradas entre os dados informados pelo
TRT24 e os extraídos no Sistema e-Gestão, recomenda-se a adoção de providências
para que se mantenham atualizadas as bases de dados sobre a estrutura orgânica e
de pessoal constantes do Sistema e-Gestão.

4) Considerando que o Tribunal Regional excedeu o limite máximo de servidores não
pertencentes às carreiras judiciárias federais, recomenda-se a adoção de
providências no sentido da pronta regularização da situação, sugerindo-se, para
tanto, que não sejam realizadas novas solicitações de cessão de servidores ou que
não se renovem as já existentes ao término do prazo, enquanto o Tribunal estiver
acima limite máximo previsto no art. 39, caput, da Resolução CSJT n9 63/2010.
5) Considerando que o Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição não se reuniu nos últimos dois anos
(2019 e 2020) com periodicidade trimestral, no mínimo, recomenda-se a fiel
observância da exigência prevista no art. 59-A, § l9, da Resolução CNJ n. 194/2014.
6) Considerando que o Tribunal Regional, no tocante à divulgação das providências
adotadas, só publica os dados estatísticos referentes à Lei de Acesso à Informação,
recomenda-se a adoção de providências para que sejam divulgados os dados
estatísticos acerca de todas as providências adotadas, inclusive daquelas que não
se relacionam à Lei de Acesso à Informação, conforme o disposto no art. 29, IV, da
Resolução CSJT n. 163/2016.
7) Considerando que o Tribunal Regional não instituiu o Plano de Segurança Orgânica,
Proteção e Assistência de Juízes em Situação de Risco ou Ameaçados, recomendase que o elabore, em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ n. 291/2019.
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8) Considerando que o Tribunal Regional não mantém plantão para atendimento de
magistrado em situação de risco, recomenda-se a adoção de providências no
sentido da adequação do Tribunal às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça
relativas à segurança institucional, especialmente no tocante ao disposto no art. 18
da Resolução CNJ n. 291/2019.
9) Considerando que o Tribunal Regional não instituiu o Núcleo de Inteligência,
recomenda-se a adoção de providências no sentido da imediata criação dessa
unidade administrativa, em atenção ao disposto no art. 12, II, da Resolução CNJ n9
291/2019.
10) Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às
políticas de Tecnologia da Informação, recomenda-se que o Tribunal Regional
observe os itens da Resolução n. 211 do CNJ ainda não cumpridos, envidando
esforços para sua realização integral.
11) Considerando o disposto no § 29 do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que orienta sobre a necessidade da
realização de reuniões mensais do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão,
recomenda-se que tais reuniões sejam realizadas nos moldes determinados na
referida Consolidação dos Provimentos.
12) Considerando que os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça
do Trabalho revelaram tempo médio de duração do processo na Ia instância acima
de 200 dias, recomenda-se envidar esforços no intuito de reduzir o referido tempo
médio a fim de atender o macrodesafio aprovado para o ciclo 2021-2026,
referente ao objetivo de "agilidade e produtividade na prestação jurisdicional".
13) Considerando os elevados prazos médios do ajuizamento da ação até a prolação da
sentença, do ajuizamento da ação até a realização da l5 audiência, da realização da
l9 audiência ao encerramento da instrução e a elevada taxa de congestionamento,
recomenda-se que sejam concentrados esforços para a redução dos prazos médios
e da taxa de congestionamento, buscando-se a efetivação do princípio da razoável
duração do processo.
14) 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 oitavo maior prazo médio do País no ano de 2020,
recomenda-se que se intensifiquem esforços voltados à redução do aludido prazo
médio.
15) Considerando a elevada média residual de processos na fase de liquidação,
recomenda-se que estimule os juízes de primeiro grau a redobrem os esforços
voltados à redução do quantitativo de processos com sentenças pendentes de
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elaboração dos cálculos.
16) Considerando o reduzido percentual de sentenças líquidas proferidas no âmbito do
TRT24, reitera-se a recomendação anterior para que sejam envidados esforços no
sentido de incentivar os magistrados a prolatar sentenças e acórdãos líquidos
(inclusive mediante uso do PJe-Calc), fornecendo meios e ferramentas necessários
ao incremento da produtividade na fase de liquidação.
17) Considerando que o total de execuções iniciadas e encerradas esteve abaixo da
média dos Tribunais de idêntico porte nos três anos analisados, recomenda-se que
os juízes de primeiro grau sejam incentivados a priorizar a solução dos processos
na fase da execução a fim de que o número de execuções iniciadas e encerradas
alcance resultados mais positivos.
18) Considerando a recente publicação da Resolução CSJT n. 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 referida resolução.
19) Considerando o artigo 4^ Resolução CSJT n. 288/2021, que dispõe sobre diretrizes
quanto à designação de magistrados coordenadores e supervisores nos CEJUSCs-JT,
bem como o período e duração do mandato, recomenda-se adequar a Resolução
Administrativa n. 58/2019 no que tange à escolha dos magistrados coordenadores
e supervisores dos CEJUSCs ao disposto no mencionado normativo.

20) Considerando que os §§1° e 2° do art. 178 do Provimento Geral Consolidado do
Tribunal estão em desacordo com o §5° do art. 100 da Constituição Federal de
1988 e o art. 15 da Resolução CNJ n° 303/2019, ao prever a data de 20 de junho
como limite para inclusão dos precatórios nos orçamentos dos entes públicos do
ano subsequente, recomenda-se a adequação do Provimento Geral Consolidado à
Constituição Federal e à Resolução em destaque.
21) Considerando que o Gabinete Especializado de Precatórios do TRT24 não se
encontra vinculado diretamente à Presidência do Tribunal, unidade responsável
constitucionalmente pelo processamento e pagamento de precatórios,
recomenda-se a adoção das medidas necessárias para que a unidade em questão
fique diretamente subordinada à Presidência do Tribunal.
22) Considerando que o Tribunal não inscreve os entes públicos inadimplentes no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, reitera-se a recomendação da
Correição havida em abril de 2019 para que o faça, nos termos da Resolução
Administrativa TST n° 1470, de 24 de agosto de 2011.
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23) Considerando que a partir dos links de consulta do site do Tribunal podem ser
identificáveis os beneficiários de precatórios em razão da informação dos números
das reclamações trabalhistas a que se referem, recomenda-se a adoção das
medidas necessárias para que 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. 5o, X, da Constituição
Federal, na forma do art. 12, §3°, da Resolução CNJ n° 303/2019.
24) Considerando que o TRT24 não adota lista em separado para pagamento dos
precatórios do regime especial, e que os ganhos auferidos nos termos dos arts. 8-A,
§25 e 55, §3°, das Resoluções CNJ ns° 115/2010 e 303/2019, respectiva mente, não
estão sendo rateados pelo TJMS 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 TJMS para percepção dos valores que
lhe são devidos conforme previsão específica destacada, inclusive de forma
retroativa.
25) Considerando que no período entre 2019 e 2021 (até 31/3) 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 pelo TJMS,
reitera-se a recomendação da Correição havida em abril de 2019 para: 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, ainda que
virtualmente; e b) adotar mecanismo que lhe permita ter meios próprios de
acompanhar a situação de cada ente público que apresenta precatório a pagar no
regime especial junto ao Tribunal de Justiça, de modo que o fluxo destas
informações se dê de modo automático.
26) Considerando a constatação de que alguns servidores do TRT24 ainda não
dominam plenamente as funcionalidades do Sistema PJe, recomenda-se que se
intensifiquem os treinamentos com cursos regulares de formação e
aperfeiçoamento no manuseio desse sistema, com a brevidade que o caso impõe.
27) Considerando a variabilidade dos resultados da taxa de congestionamento líquida
por Desembargador, recomenda-se que se realize uma avaliação das razões e dos
motivos que impactam nos resultados, principalmente, no que se refere à gestão
de pessoas e à gestão dos processos de trabalho.
28) 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
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realização de efetivo monitoramento dos resultados e do desempenho dos
servidores.

Determino que o Tribunal Regional do Trabalho informe nos autos do processo PJeCor
TST - CorOrd 0000004-21.2020.2.00.0500, 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 245 Região, Desembargador Amaury Rodrigues Pinto
Junior, o Vice-Presidente e Vice-Corregedor Regional, André Luís Moraes de Oliveira,
bem como os Desembargadores Nicanor de Araújo Lima (Ouvidor), Nery Sá e Silva de
Azambuja (Diretor da Escola Judicial), João de Deus Gomes de Souza, Francisco das
Chagas Lima Filho, Mareio Vasques Thibau de Almeida, João Marcelo Balsanelli; os
juízes Izidoro Oliveira Paniago (Juiz Auxiliar da Presidência) e Flávio Da Costa Higa (Juiz
Auxiliar da Presidência e Diretor-Executivo da Escola Judicial); os servidores Marinez
Costa de Oliveira (Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente), Cristiane Higa (Chefe de
Gabinete da Secretaria-Geral da Presidência), Regina Célia Campagnoli Loureiro (Chefe
de Núcleo de Apoio à Secretaria-Geral da Presidência), Alencar Minoru Izumi (DiretorGeral), Claudia Giseli Vilela Marques (Secretária-Geral da Presidência), Carlos Roberto
de Figueiredo (Secretário do Tribunal Pleno), Maria Leonor Rocha (Secretária da
Judiciária), Alexandre Rosa Camy (Secretário da Tecnologia de Informação e
Comunicações), Gerson Martins de Oliveira (Secretário Administrativo), Francisco das
Chagas Brandão da Costa (Coordenador de Gestão de Pessoas), Selzo Moreira
Fernandes (Secretário de Auditoria Interna), Gilberto Tuller Esposito (Secretário do
Processo Judicial Eletrônico), José Silva Barbosa (Assessor de Governança e Gestão),
Karita Cristina Francisco Veríssimo Gonçalves (Chefe de Gabinete de Imprensa e Mídia
substituta), Marcela Albres (Chefe do Núcleo de Comunicação e Cerimonial), Luciana
da Costa Higa; as equipes do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de
Disputa (Cejusc) - JT, Déa Marisa Brandão Cubei Yule (Juíza do Trabalho Substituta e
Coordenadora do CEJUSC-JT - 15 Grau), Ângela Maria dos Santos Falcão Carvalho
(Chefe de Gabinete), Eliana Sanderson (Coordenadora da Uniformização da
Jurisprudência no Gabinete da Vice-Presidência), Levi Lara Belão (Coordenador de
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Apoio à Execução e Conciliação), Anie Mesquita Moreles (Gabinete de Apoio ao
CEJUSC-JT/19 grau), Silvio Henrique Lemos e Raquel Rezende Diniz Ramos
(Conciliadores), Talita Guerra, Marcelo dos Santos Caeiro, Juliana Maria Del Grossi,
Kárita Cristina Francisco, Débora C. Artusi Buso, Luciana Volci, Fernanda Marques; os
representantes do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal em Mato
Grosso do Sul (SINDJUFE), Márcia Pissurno (Coordenadora-Geral), Elthon Darvin
Miranda Ratier (Coordenador Financeiro), João Douglas Guio de Azevedo, Klinger
Nepomuceno; a Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da
243 Região - AMATRA XXIV, juíza Priscila Rocha Margarido Mirault; a Vice-Presidente
da Comissão dos Advogados Trabalhistas - CAT da Ordem dos Advogados do Brasil Seção de Mato Grosso do Sul, Katia Cristina de Paiva Pinto Vasconcelos; a senhora
Ivone da Silva Carvalho.

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO
O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 24- Região, Amaury Rodrigues Pinto
Junior, Presidente e Corregedor Regional, André Luís Moraes de Oliveira, Vice
Presidente e Vice-Corregedor Regional, Nicanor de Araújo Lima, Nery Sá e Silva de
Azambuja, João de Deus Gomes de Souza, Francisco das Chagas Lima Filho, Mareio
Vasques Thibau de Almeida, João Marcelo Balsanelli; aos Juízes do Trabalho da 24^
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 AMAURY RODRIGUES PINTO
JUNIOR, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24^ Região, e por mim,
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho.

ALOYSIO SILVA
CORREA DA
VEIGA:33306

Assinado de forma digital por
ALOYSIO SILVA CORREA DA
VEIGA:33306
Dados: 2021.05.31 10:03:22-03'00'

Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA

Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
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AMAURY
RODRIGUES PINTO

JUNIOR:30824013

Assinado de forma digital por
AMAURY RODRIGUES PINTO
JUNIOR:30824013
Dados: 2021.05.31 11:12:33
-04'00'

Desembargador AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR

Presidente do TRT da 243 Região

VALERIO AUGUSTO
FREITAS DO
CARMO:30843243104

Assinado de forma digital por VALERIO
AUGUSTO FREITAS DO CARMO:30843243104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica
Federal, ou=AC CAIXA PF 1v2,
ou=00360305134224, cn=VALERIO AUGUSTO
FREITAS DO CARMO:30843243104
Dados: 2021.05.31 09:43:57-03'00'

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO

Diretor de Secretaria

Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
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