Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
NO PERÍODO DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021
Pjecor TST – 0000061-39.2020.2.00.0500
No período de 18 a 22 de outubro de 2021, o Excelentíssimo Senhor Ministro Aloysio
Corrêa da Veiga, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, realizou, no Tribunal
Regional do Trabalho da 20ª Região, sediado na cidade de Aracaju, no estado do
Sergipe, a Correição Ordinária, na modalidade telepresencial, objeto do edital
disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 19 de agosto de 2021.
Sua Excelência esteve acompanhado dos Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, Rafael Gustavo Palumbo e Roberta Ferme Sivolella; do Diretor de
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Valério Augusto Freitas do
Carmo; dos assessores Cláudio Luidi Gaudensi Coelho e Luiame Moraes Xavier; e dos
assistentes Cris Hellen Xavier Carvalho, Fernanda Moreira de Abreu Tavernard,
Isabela Rocha Lima Damasceno de Moura, Joaquim Otávio Pereira da Silva Júnior,
Rosângela Bona Barros e Vinícius Coelho Araújo.
Foram previamente cientificados do trabalho correicional a Excelentíssima Senhora
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho;
o Excelentíssimo Senhor Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região; a Excelentíssima Senhora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corregedora Nacional de Justiça; o Excelentíssimo Senhor
José de Lima Ramos Pereira, Procurador-Geral do Trabalho; o Excelentíssimo Senhor
Alexandre Magno Morais Batista de Alvarenga, Procurador-Chefe do Ministério
Público do Trabalho da 20ª Região - MPT/SE; a Excelentíssima Senhora Andrea Carla
Veras Lins, Procuradora-Chefe da União no Estado de Sergipe; o Excelentíssimo Senhor
Inácio José Krauss de Menezes, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Sergipe - OAB/SE; a Excelentíssima Senhora Lilian Jordeline Ferreira de
Melo, Presidente da Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas - ASSAT/SE; e a
Excelentíssima Senhora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira, Presidente da Associação
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 20ª Região – AMATRA XX.
Com fundamento nas observações registradas durante a semana correicional, nas
informações prestadas pelo Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e nos dados colhidos pela
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Coordenadoria 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 (fontes: RI/TRT20 e sítio eletrônico do Tribunal)

O TRT20 é constituído pelos seguintes órgãos: Tribunal Pleno, Presidência, Turmas,
Corregedoria Regional, Ouvidoria Regional e Escola Judicial (RI/TRT20, art. 6º, I a IV).
O Pleno do Tribunal é integrado pelos oito desembargadores que compõem a Corte. Já
as Turmas são compostas por quatro desembargadores, cada. O Presidente e o VicePresidente do Tribunal presidem as Turmas que integram (RI/TRT20, art. 7º, caput e §
1º).
Constituem cargos de direção do Tribunal o de Presidente e o de Vice-Presidente
(RI/TRT20, art. 8º). As atribuições do cargo de Corregedor Regional são exercidas pelo
Presidente do Tribunal (RI/TRT20, art. 15, B, XVII)
1.1.2.

DESEMBARGADORES (fontes: TRT20 e sítio eletrônico do Tribunal)

O TRT da 20ª Região é composto por 8 (oito) desembargadores do trabalho.
Integram o Tribunal, atualmente, os seguintes desembargadores: Fabio Túlio Correia
Ribeiro - Presidente e Corregedor Regional; Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira - VicePresidente; Josenildo dos Santos Carvalho - Ouvidor; Jorge Antônio Andrade Cardoso Ouvidor Substituto; Thenisson Santana Dória - Diretor da EJUD; Vilma Leite Machado
Amorim; Maria das Graças Monteiro Melo e José Augusto do Nascimento.
1.1.3. QUANTITATIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS (fonte: TRT20)
Em 31/07/2021, havia no TRT20 o seguinte quantitativo de cargos da magistratura de
primeiro e segundo graus:
Cargos de Magistrado

Existentes

2

Providos

Vagos
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2º Grau

8

8

0

Titulares

15

14

1

Substitutos

14

14

0

1º Grau

Conforme se apurou, tramitam no Congresso Nacional os seguintes projetos de lei: a)
PL 2818/2015, que prevê a criação de 1 cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 19
cargos efetivos (14 de Analista Judiciário e 5 de Técnico Judiciário), 4 Cargos em
Comissão CJ-3, 7 Funções Comissionadas FC-5, além da transformação de 10 FC-4 e de
34 FC-3 em 44 FC-5, e b) PL 2746/2015, que dispõe sobre a criação de 1 cargo de
Desembargador do Trabalho, 8 cargos efetivos (6 de Analista Judiciário e 2 de Técnico
Judiciário) e 1 cargo em Comissão CJ-3.
1.1.4. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 17/2006 E CNJ Nº 72/2009
(fonte: TRT20)
No âmbito do TRT20, a convocação de magistrados para a substituição de membros do
Tribunal é disciplinada por meio do respectivo Regimento Interno. Nos termos do
artigo 76 do RI/TRT20, a convocação de Juiz Titular de Vara do Trabalho para
substituição no Tribunal poderá ocorrer nos casos de vacância ou afastamento de
Desembargador por prazo superior a trinta dias. Não poderão ser convocados os juízes
em situação de atraso para prolação de sentença ou despacho.
A despeito da recomendação constante da ata da correição ordinária anterior, o artigo
77 do RI/TRT20 prevê que a convocação de Juiz Titular de Vara do Trabalho será
realizada pelo Presidente do Tribunal, por meio de sorteio público.
No período de 2019 a 2021 (até 31/07), somente o Juiz do Trabalho Hider Torres
Amaral esteve convocado no Tribunal, por prazo superior a 30 (trinta) dias: (i)
11/11 a 18/12/2020, em substituição temporária ao Desembargador João Aurino
Mendes Brito, e (ii) de 11/1 a 21/7/2021, em decorrência da aposentadoria
Desembargador João Aurino Mendes Brito.

do
de
de
do

1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS
PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT20)
O TRT20 conta com 15 Varas do Trabalho distribuídas da seguinte forma: 9 Varas do
Trabalho no município de Aracaju, 1 VT no município de Estância, 1 VT no município de
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Itabaiana, 1 VT no município de Lagarto, 1 VT no município de Maruim, 1 VT no
município de Nossa Senhora da Glória e 1 VT no município de Propriá.
Apurou-se, ainda, que a jurisdição do TRT20 abrange 75 (setenta e cinco) municípios,
inexistindo no Estado de Sergipe município não englobado pela jurisdição da Justiça do
Trabalho.
1.1.6. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E POR
DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fonte: TRT20)
No âmbito da jurisdição do TRT20 existe, em média, um juiz do trabalho para cada
grupo de 79.959,38 habitantes e um desembargador para cada grupo de 289.852,75
habitantes.
1.1.7. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT nº
63/2010 (fonte: TRT20)
Conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional, não há atividade itinerante
no âmbito do TRT20.
1.1.8.

POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT20)

O Tribunal Regional informou que não conta com Postos Avançados na sua estrutura
administrativa.
1.1.9. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT Nº
225/2018 (fontes: TRT20 e sítio eletrônico do Tribunal)
No âmbito do TRT20, o plantão judicial é disciplinado por meio dos artigos 57 a 62 do
respectivo Regimento Interno, destinando-se, exclusivamente, ao exame de medidas
urgentes.
Em ambos os graus de jurisdição, os plantões ocorrem em sistema de rodízio semanal
de magistrados e servidores, sendo realizados nos dias úteis, fora do horário de
atendimento ordinário, bem como nos feriados, finais de semana e no recesso
judiciário.
O plantonista designado permanece em regime de sobreaviso, não sendo necessária a
sua permanência nos prédios do Tribunal ou das Varas do Trabalho, exceto quando
instado a atuar.
No recesso judiciário, finais de semana e feriados os serviços de plantão das Varas do
Trabalho da Capital e Interior serão sediados em Aracaju e abrangerão a jurisdição de
todo o Estado de Sergipe.
O magistrado plantonista não se vincula ao processo em que tenha atuado durante o
plantão.
4

4

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

Incumbe ao presidente do Tribunal elaborar as escalas dos plantões semanais das
Varas da Capital e as do recesso, com antecedência mínima de quinze dias, devendo
constar das escalas os nomes dos plantonistas e os números das linhas telefônicas de
atendimento.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, verificou-se que o Tribunal Regional
divulga os nomes dos plantonistas com antecedência de 5 (cinco) dias da realização do
plantão, em conformidade com o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Resolução
CNJ nº 71/2009.
1.1.10. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT20)
De acordo com o Tribunal Regional, o Juiz Carlos João de Góis Júnior, que atua no Juízo
Auxiliar de Execução, conforme a Portaria SGP.PR.Nº 166/2019, é o coordenador do
Projeto Garimpo, nos termos do Ato CR nº 2/2021.
Apurou-se, também, que as atribuições do juiz coordenador do Projeto Garimpo são as
seguintes: (i) orientar as Unidades Judiciárias acerca do tratamento dos depósitos
judiciais dos processos arquivados definitivamente até 14 de fevereiro de 2019; (ii)
manter relação institucional com o Banco do Brasil (BB) e com a Caixa Econômica
Federal (CEF), a fim de identificar a existência de contas judiciais que não constam da
interligação bancária; (iii) propor e conduzir reuniões com as diversas Unidades
Administrativas e/ou Judiciárias deste Tribunal, para o desenvolvimento e a
operacionalização do Projeto Garimpo; (iv) reportar à Corregedoria Regional as
questões suscitadas pelas partes envolvidas e apresentar sugestão de respostas e
soluções, em especial aquelas que devam ser submetidas à decisão exclusiva da
Presidência do Tribunal; (v) cumprir e fazer cumprir as decisões da Presidência e da
Corregedoria Regional, quanto ao desenvolvimento, à implantação, ao gerenciamento
e à operacionalização do projeto; (vi) promover os atos necessários ao
desenvolvimento, à implantação, ao gerenciamento e à operacionalização do projeto,
podendo determinar a adoção de processos de trabalho e procedimentos necessários
à correção do projeto; (vii) supervisionar e acompanhar as contas bancárias relativas
ao Projeto Garimpo-TRT20; (viii) conduzir a celebração de convênios entre o Tribunal e
os entes públicos e privados com participação direta na implantação do projeto e
auxiliar na capacitação de magistrados(as) e servidores(as) das Varas do Trabalho
deste Regional para tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados
definitivamente; e (ix) auxiliar na capacitação de magistrado(s) e servidores(as) das
Varas do Trabalho para tratamento dos depósitos judiciais de processos arquivados
definitivamente.

1.2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA (fonte: TRT20)
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Registra-se, inicialmente, que, apesar da recente aprovação da Resolução CSJT nº
296/2021 — que atualizou as regras sobre a padronização da estrutura organizacional
e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus — os
tópicos relacionados à estrutura administrativa do TRT20 e Varas do Trabalho foram
examinados à luz da Resolução CSJT nº 63/2010, uma vez que essa norma vigorou
durante o período abrangido pela presente correição ordinária.
1.2.1.

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT20)

O organograma consta do sítio eletrônico do TRT20 na internet, no link:
https://drive.google.com/file/d/1fN5s45WMWGIzPEstVGrCMf4H9VmqfFE0/view?usp=sharing

1.2.2. ESTRUTURA DE PESSOAL. COTEJO ENTRE OS DADOS INFORMADOS PELO
TRIBUNAL REGIONAL E OS OBTIDOS EM CONSULTA AO SISTEMA e-GESTÃO
No tocante à estrutura orgânica e de pessoal do TRT20, as divergências encontradas
entre os dados informados pelo Tribunal Regional e os obtidos em consulta ao Sistema
e-Gestão em 31/7/2021 não comprometeram a avaliação dos dados, uma vez que as
diferenças foram pontuais e de pequena expressão. Mesmo assim, nas informações
complementares prestadas, o Tribunal Regional se comprometeu a realizar os ajustes
necessários no Sistema e-Gestão.
No particular, anota o Ministro Corregedor-Geral que aguardará pela adoção de tal
providência, pois é fundamental que o Sistema e-Gestão retrate fielmente a realidade
independentemente da segurança de outras fontes mantidas pelo Tribunal.
1.2.3.

SERVIDORES EM EFETIVIDADE NO TRIBUNAL (fontes: TRT20 e e-Gestão)
Cargos Efetivos

Existentes

Vagos

Informação: TRT20/e-Gestão

Informação: e-Gestão

Analista Judiciário

142

13

Técnico Judiciário

274

30

Auxiliar Judiciário

-

-

TOTAL

416

43
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Descrição

Quantitativo
(Informação TRT20/e-Gestão)

Cargos efetivos

416

Cargos efetivos vagos

31

Servidores efetivos cedidos ou removidos para
outros órgãos

21

Servidores efetivos lotados provisoriamente em
outros órgãos

0

Servidores cedidos/requisitados de outros órgãos

14

Servidores removidos de outros órgãos

38

Servidores em lotação provisória

0

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em
comissão

0

Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias
federais

11

Total de servidores em atividade (força de
trabalho)

426

O Tribunal Regional informou que há concurso público em andamento, cuja validade
expira em 06/03/2023, conforme Resolução Administrativa nº 021/2021, divulgada no
DEJT de 21/6/2021.
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Apurou-se, por outro lado, que tramita no Congresso Nacional o PL 2818/2015, que
prevê a criação de 1 cargo de Juiz do Trabalho Substituto, 19 cargos efetivos (14 de
Analista Judiciário e 5 de Técnico Judiciário), 4 cargos em comissão CJ-3, 7 funções
comissionadas FC-5, além da transformação de 10 FC-4 e de 34 FC-3 em 44 FC-5, bem
como o PL 2746/2015, que dispõe sobre a criação de 1 cargo de Desembargador do
Trabalho, 8 cargos efetivos (6 de Analista Judiciário e 2 de Técnico Judiciário) e 1 cargo
em comissão CJ-3.
1.2.4. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT20)
Em 31/07/2021, o TRT20 contava com 11 (onze) servidores requisitados não
pertencentes às carreiras judiciárias federais. O referido quantitativo corresponde a
2,6% da força de trabalho total do Tribunal, composta por 426 servidores.
1.2.5. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS. RESOLUÇÃO CSJT Nº
63/2010 (fonte: e-Gestão)
Conforme consulta ao Sistema e-Gestão, havia no Quadro de Pessoal do TRT20, em
31/7/2021, 42 cargos em comissão e 249 funções comissionadas, totalizando 291
cargos em comissão e funções comissionadas distribuídos entre o primeiro e segundo
graus. O quantitativo apurado equivale a 70% do total de cargos efetivos do Tribunal
(416 cargos), atendendo, portanto, ao disposto no no art. 2º da Resolução CSJT nº
63/2010, bem assim à recém-editada Resolução CSJT nº 296/2021 (art. 6º).
1.2.6. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: e-Gestão)
Apurou-se que, em 31/07/2021, estavam em atividade no Tribunal 30 Analistas
Judiciários, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador. No entanto, 39
servidores seria o quantitativo ideal, conforme o disposto no art. 7º da Resolução CSJT
nº 63/2010, existindo, pois, um déficit de 9 cargos de Oficial de Justiça Avaliador.
1.2.7. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD
HOC - RESOLUÇÃO CSJT Nº 99/2012 (fontes: TRT20 e e-Gestão)
No âmbito do TRT20, não havia servidores designados para o exercício do encargo de
Oficial de Justiça ad hoc em 31/07/2021.
1.2.8. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 194/2014
(fonte: sítio eletrônico do Tribunal)
O Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau
de Jurisdição foi instituído por meio do Ato SGP.PR nº 7/2014. Atualmente, o referido
Comitê é integrado pelos seguintes membros, nos termos da Portaria SGP.PR nº
8
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179/2021: TITULARES: Desembargador do Trabalho Fábio Túlio Correia Ribeiro
(Presidente do Tribunal e Coordenador do Comitê), indicada pelo TRT20; Juíza do
Trabalho Luciana Dória de Medeiros Chaves, escolhida pelo TRT20 a partir de lista de
inscritos; Juíza do Trabalho Eleusa Maria do Valle Passos, eleita por votação; servidora
Rosane Nascimento Barretto, Secretária-Geral da Presidência, escolhida pelo TRT20 a
partir de lista de inscritos; servidor Augusto de Almeida Maia, indicado pelo
Presidente, após consulta, em face da inexistência de candidatos; Juíza do Trabalho
Sílvia Helena Paráboli Martins Maluf, Representante da AMATRA XX; servidor Paulo
Santos Vieira, Representante da ASTRA XX. SUPLENTES: Desembargadora do Trabalho
Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira (Vice-Presidente do Tribunal), Juiz do Trabalho
Substituto Henry Cavalcanti de Souza Macêdo, Juíza do Trabalho Substituta Júlia Borba
Costa Noronha, servidora Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica),
servidora Karynne Faria Mota; Juiz do Trabalho Substituto Carlos João de Gois Júnior e
servidor Hélio Fernando Garcez de Sousa Leão.
As atas disponibilizadas pelo Tribunal Regional demonstram que o Comitê Gestor
Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição se reuniu apenas 5 (cinco) vezes no período de 2019 a
2021 (até 31/07).
1.2.9. TELETRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 151/2015 (COM AS ALTERAÇÕES
INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO CSJT Nº 293/2021) E RESOLUÇÃO CNJ Nº 227/2016
(COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 298/2019) (fontes:
TRT20 e sítio eletrônico do Tribunal)
No âmbito do TRT20, o regime do teletrabalho está regulamentado pela Resolução
Administrativa n.º 45/2021.
De acordo com a referida norma, a adoção do teletrabalho é uma faculdade do
Tribunal e se restringe às atividades em que seja possível mensurar objetivamente o
desempenho do servidor.
O teletrabalho poderá ser realizado fora da sede da jurisdição do Tribunal, inclusive no
exterior, a critério da Administração.
O gestor da unidade, ao indicar os servidores que exercerão suas atividades fora das
dependências do Tribunal, zelará pela manutenção da capacidade plena de
funcionamento dos setores em que haja atendimento ao público externo e interno,
bem como manterá o limite mínimo de 10% de servidores da respectiva unidade
trabalhando presencialmente, facultado o revezamento de servidores.
No tocante aos gabinetes de desembargadores, o quantitativo de servidores que
desempenharão suas atividades sob o regime de teletrabalho será definido pelo
magistrado.
9
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A Coordenadoria de Gestão de Pessoas disponibilizará no sítio eletrônico do Tribunal,
no Portal da Transparência, os nomes dos servidores que atuam no regime de
teletrabalho, com atualização mínima semanal.
O início do teletrabalho condiciona-se à estipulação de metas de desempenho pelo
gestor da unidade e à elaboração de plano de trabalho individualizado. A meta de
desempenho deverá superar a dos servidores que executam a mesma atividade nas
dependências do Tribunal.
O Tribunal Regional instituiu a Comissão de Gestão do Teletrabalho com a finalidade
de assegurar a utilização adequada dessa modalidade de trabalho, sendo composta da
seguinte forma: (i) um magistrado de 1° grau, indicado pelo Presidente do Tribunal,
que a presidirá; (ii) o Coordenador de Gestão de Pessoas ou servidor por ele indicado;
(iii) um servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário – Área Apoio Especializado –
Especialidade Psicologia; (iv) um servidor que atua no Setor de Saúde e Perícias,
indicado pelo Diretor-Geral; (v) um diretor de Secretaria de Vara do Trabalho, indicado
pela AMATRA XX; e (vi) um representante da entidade sindical e um representante da
associação de servidores.
A composição atual da Comissão de Gestão do Teletrabalho consta da Portaria SGP.PR
nº 51/2021.
Apurou-se que, em 31/7/2021, 47 (quarenta e sete) servidores do TRT20 prestavam
serviços na modalidade de teletrabalho. A Vara do Trabalho de Maruim, com 5 (cinco)
servidores, era a unidade administrativa com maior quantidade de servidores em
teletrabalho.
Constatou-se, igualmente, que o TRT20 divulga em seu sítio eletrônico, no Portal
Transparência (Relatórios – Relatórios de Cumprimento às Resoluções do CNJ –
Resolução CNJ nº 227/2016 -Teletrabalho), relação atualizada contendo os nomes dos
servidores em regime de teletrabalho, exatamente conforme preconiza o art. 5º, § 8º,
da Resolução CNJ nº 227/2016.
1.2.10. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS
(CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016 (fontes: TRT20 e sítio eletrônico do Tribunal)
No âmbito do TRT20, o cadastramento eletrônico de peritos, tradutores e intérpretes
foi disciplinado no ATO SGP.PR nº 024/2020, em atendimento à recomendação feita na
última correição ordinária. Em 15/9/2020, o Tribunal publicou o Edital para
Credenciamento de Peritos, Tradutores e Intérpretes nº 01/2020.
1.2.11. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ N.º 207/2015 (fonte: TRT20)

10

10

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

No âmbito do TRT20, o Setor de Saúde e Perícia – SESP é a unidade responsável por
gerenciar iniciativas voltadas à saúde de servidores e magistrados. O Setor de
Programas de Qualidade de Vida – SPQV, por sua vez, também promove ações
relacionadas ao bem-estar físico, social, psíquico e organizacional, por meio de uma
abordagem holística de saúde e qualidade de vida no trabalho.
Dentre os diversos projetos desenvolvidos destacaram-se os seguintes: PCMSO –
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; Programa BEM VIVER TRT20, que
inclui a realização de ações tais como campanhas de vacinação, ginástica laboral, coral,
caravana da saúde, circuito de saúde; Programa de gerenciamento do estresse, de
promoção da saúde mental e de apoio à reabilitação de servidores e magistrados com
restrições funcionais.
1.2.12. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº
240/2016 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CNJ 258/2018) (fontes: TRT20 e sítio
eletrônico do Tribunal)
O TRT20 instituiu o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas, mediante a Resolução
Administrativa nº 23/2018.
Nos termos da Portaria SGPP.PR n.º 265/2018, referido Comitê é composto pelos
seguintes membros: TITULARES: Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira,
Presidente do Comitê; Juiz do Trabalho Hider Torres do Amaral; Juíza do Trabalho
Marta Cristina dos Santos; Juíza do Trabalho Silvia Helena Paráboli Martins Maluf;
servidora Denise Rocha, Assessora da Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de
Oliveira; servidora Mônica Oliveira Barretto, Assessora de Gestão Estratégica;
servidora Lorena Santos Nascimento, Coordenadora de Gestão de Pessoas; servidora
Norma Sueli Martins de Santana, lotada na Coordenadoria de Gestão de Pessoas.
SUPLENTES: Juiz do Trabalho Alexandre Manuel Rodrigues Pereira, Juíza do Trabalho
Flávia Moreira Guimarães Pessoa; Juíza do Trabalho Eleusa Maria do Valle Passos;
Desembargador Presidente Thenisson Santana Dória, servidor Thiago Ramos Santos,
Diretor de Secretaria da Vara de Estância; servidor Adriano Leão Venceslau, lotado na
Assessoria de Gestão Estratégica; servidora Robsneia De Paula Machado Souza, lotada
na Coordenadoria de Gestão de Pessoas; servidor Felipe Silva Bulos de Cerqueira
(lotado na 3ª VT de Aracaju).
De acordo com o Tribunal Regional, o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas
jamais se reuniu, apesar de instituído desde 2018.
1.2.13. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 192/2014 (fonte: TRT20)
Conforme informações prestadas pelo TRT20, as ações de formação e
aperfeiçoamento de seus servidores obedecem às diretrizes traçadas na Política
11
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Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário
(Resolução CNJ nº 192/2014).
1.2.14. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional informou que exige a participação dos servidores titulares de
funções comissionadas no curso de desenvolvimento gerencial, conforme
regulamentado na Portaria GP nº 72/2008.
1.2.15. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. SERVIDORES (fonte: TRT20)
Constatou-se que, no período de 2019 a 2021 (até 31/7), não houve instauração de
procedimento administrativo disciplinar em relação a servidor do Tribunal.
1.2.16. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT Nº 163/2016 (fonte: TRT20)
De acordo com o artigo 20 do RITRT20, o ouvidor e o ouvidor substituto serão eleitos
pelo Pleno, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução por igual período.
Atualmente, o Desembargador Josenildo dos Santos Carvalho é o Ouvidor, enquanto
que o Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso é o Ouvidor Substituto.
Os canais de acesso à Ouvidoria são os determinados pela Resolução Administrativa
n.º 163/2016 do CSJT: pessoalmente, carta, e-mail, telefone e formulário eletrônico
disponível no sítio eletrônico oficial do Tribunal Regional.
Trimestralmente, a Ouvidoria Regional publica o respectivo Relatório de Atividades no
sítio eletrônico do Tribunal.
Apurou que, no período de 2019 a 2021 (até 31/7), a Ouvidoria do Tribunal Regional
recebeu 2.155 manifestações, assim classificadas:
Tipo de manifestação

2019

2020

2021
(até 31/7)

Denúncias

30

36

11

Pedidos de
Informação/consultas

786

655

551

Sugestões

5

8

2
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Elogios

18

29

24

Total

839

728

588

1.2.17. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº
85/2009 (fonte: TRT20)
A Assessoria de Comunicação Social, unidade subordinada à Secretaria-Geral da
Presidência, tem por finalidade planejar, coordenar, dirigir e controlar as políticas de
comunicação social da Justiça do Trabalho da 20ª Região, envolvendo as áreas de
imprensa, por quaisquer de seus meios de comunicação, cerimonial, relações públicas
e publicidade, dando ênfase aos atos públicos de caráter institucional, internos e
externos.
1.2.18. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ N.º 201/2015 (fonte: TRT20)
De acordo com as informações prestadas pelo TRT20, o Núcleo de Gestão Sócio
Ambiental – NUGES, que se vincula à Diretoria-Geral, foi regulamentado pelo Ato PRESI
nº 118/2015, sendo que compete a essa unidade, principalmente: (i) coordenar as
ações e projetos relacionados à responsabilidade socioambiental; (ii) fomentar ações
que estimulem o uso sustentável dos recursos naturais e dos bens públicos no âmbito
do Regional; (iii) fomentar o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do gasto público
realizado por este Tribunal; (iv) propor medidas de prevenção e mitigação dos
impactos ambientais resultantes das atividades desenvolvidas pelo Tribunal; (v)
orientar e acompanhar o gerenciamento dos resíduos gerados pelas atividades do
Tribunal em sintonia com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; (vi) atuar na gestão
sustentável de documentos, em conjunto com a Comissão Permanente de Avaliação
de Documentos; (vii) estimular o consumo consciente e fomentar a inclusão de
critérios de sustentabilidade nas contratações realizadas pelo Tribunal, observando o
Guia de Contratações Sustentáveis da Justiça do Trabalho, instituído pela Resolução
CSJT n.º 103, de 25 de maio de 2012, em colaboração com as áreas envolvidas; (viii)
atuar na promoção da qualidade de vida no ambiente de trabalho, em conjunto com o
Setor de Programas de Qualidade de Vida (SPQV), da Coordenadoria de Gestão de
Pessoas; (ix) realizar estudos, pesquisas e levantamentos em sua área de competência,
de modo a identificar boas práticas relacionadas às questões socioambientais; (x)
participar da elaboração e gestão do Plano de Logística Sustentável do TRT da 20ª
Região; e (xi) elaborar relatório anual com os indicadores e ações de responsabilidade
socioambiental desenvolvidas pelo Tribunal.
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Constatou-se, ainda, que o Tribunal Regional dispõe de um Plano de Logística
Sustentável, revisado e aprovado para o período 2016/2020.
Recorda o Ministro Corregedor-Geral, todavia, que a partir da edição da Resolução
CNJ nº 400, de 16 de junho de 2021, o Plano de Logística Sustentável deverá ser
revisto, no máximo, a cada 2 (dois) anos.
1.2.19. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 86/2009
(fonte: TRT20)
O Tribunal Regional criou a Secretaria de Auditoria (SAUD), subordinada diretamente à
Presidência do Tribunal (Regulamento Geral, art. 6º), cujas atribuições encontram-se
em conformidade com a Resolução CNJ nº 86/2009.
1.2.20. EIXO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (fonte: TRT20)
Secretaria de Orçamento e Finanças

Carga horária semanal

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30

1.2.21. EIXO: GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT20)
Coordenadoria de Gestão de Pessoas

Carga horária semanal

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30
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1.2.22. EIXO: LOGÍSTICA (fonte: TRT20)
Coordenadoria de Apoio Administrativo
Carga horária semanal

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30

1.2.23. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS
(fonte: TRT20)
O TRT20 dispõe, atualmente, de 12 (doze) imóveis, todos próprios, nos quais
funcionam todas as unidades judiciárias e administrativas do Tribunal, conforme o
seguinte quadro:
Nome do imóvel

Município

Situação do imóvel

Sede/Arquivo

Aracaju

Próprio

Fórum

Aracaju

Próprio

Apoio Administrativo

Aracaju

Próprio

Anexo

Aracaju

Próprio

VT de Estância

Estância

Próprio

VT de Lagarto

Lagarto

Próprio

VT de Itabaiana

Itabaiana

Próprio

VT de Maruim

Maruim

Próprio
Próprio

VT de Nossa Senhora da Glória

Nossa Senhora da
Glória
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VT de Propriá

Propriá

Próprio

Depósito

Aracaju

Próprio

1 vaga de garagem em edifício

Aracaju

Próprio

1.3. SEGURANÇA INSTITUCIONAL
1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019
(ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 403/2021) (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que instituiu a Comissão de Segurança Institucional, mediante a
Portaria SGP.PR nº 47/2021.
A atual composição da referida Comissão é a seguinte: Desembargadora Rita de Cássia
Pinheiro de Oliveira (Presidente); Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo
(Vice-Presidente); Juiz do Trabalho Alexandre Manuel Rodrigues Pereira; Juiz do
Trabalho Hider Torres do Amaral, representante da AMATRA XX; e servidor Marcos
Guilherme Belchior, Chefe do Núcleo de Segurança Institucional.
Conforme informações prestadas, a Comissão de Segurança Institucional se reúne a
cada dois meses. A última reunião ocorreu em 02/06/2021.
1.3.2. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE JUÍZES EM
SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que, por meio da Portaria PRESI nº 256/2020, instituiu o Plano de
Segurança Institucional do Tribunal. No entanto, esclareceu que não mantém plantão
policial para atendimentos aos casos de urgência envolvendo a segurança de
magistrados.
1.3.3.

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT20)

O TRT20 informou que suspendeu a criação do Núcleo de Inteligência em virtude de
recomendação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
1.3.4. CONTROLE DE ACESSO E FLUXO NAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL (fonte:
TRT20)
O Tribunal Regional informou que o edifício sede, seus anexos e fóruns dispõem de
pórticos detectores de metal e esteiras de raio-x, bem como monitoramento
eletrônico. Esclareceu, também, que, na entrada dos prédios, foram instalados
pórticos detectores de metais e catracas, e equipamentos de raio-x.
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1.3.5.

MAGISTRADOS EM SITUAÇÃO DE RISCO (fonte: TRT20)

O Tribunal Regional informou que nos últimos 12 (doze) meses não houve registro de
magistrado ameaçado ou em situação de risco.

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO –
E-GESTÃO
2.1. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (fonte: TRT20)
O Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça
do Trabalho (e-Gestão) é administrado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
assessorada pelo Comitê Gestor Nacional. Os presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, devem instituir os Comitês Gestores Regionais para receberem as
orientações do Comitê Gestor Nacional relativas às regras para a coleta e
disponibilização das informações que serão repassadas aos respectivos Tribunais
Regionais e Varas do Trabalho da Região. O Comitê Gestor Regional do sistema eGestão deve ser “coordenado, preferencialmente, por desembargador e deverá ter
composição multidisciplinar, contando com, pelo menos, um juiz de 1º Grau e
servidores afeitos às áreas de tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de
negócio judicial de 1º e 2º Graus”, conforme estabelecido no artigo 174, § 1º, da
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. O Comitê
Regional deverá reunir mensalmente para, entre outras ações, corrigir eventuais
inconsistências nos dados remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho, retratadas nos
relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros” do Sistema eGestão, e encaminhar ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a respectiva
ata, conforme previsto no artigo 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
O Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT20 teve sua composição alterada
pela Portaria SGP.PR.Nº096/2021. Atualmente, é integrado por 1 (um)
Desembargador, que o coordena, um Juiz do Trabalho e servidores das áreas de
tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio judicial de primeiro
grau, atendendo ao disposto no § 1º do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Compõem, atualmente, o Comitê Gestor do Tribunal Regional:
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COMPOSIÇÃO
Fábio

Túlio

Correia

QUALIFICAÇÃO
Ribeiro Desembargador do Trabalho - Presidente

(Coordenador)
Fabrício de Amorim Fernandes (Vicecoordenador)

Juiz do Trabalho Substituto

Mônica Oliveira Barreto

Assessora de Gestão Estratégica

Erica dos Santos Andrade (Secretária do Erica dos Santos Andrade (Secretária do
Comitê Gestor Regional do Sistema e- Comitê Gestor Regional do Sistema eGestão)
Gestão)
Rosane Nascimento Barretto

Secretária Geral da Presidência

Deborah Puig Cardoso

Secretária da Corregedoria

José Olino de Campos Lima Júnior

Assistente do Gabinete do Desembargador
Fábio Túlio Correia Ribeiro

Shirley de Freitas Fernandes Santos

Diretor de Secretaria da 7ª VT de Aracaju

Tadeu Marques Henriques Nascimento

Diretor-Geral
administrativa)

Marcos Xavier de Almeida Barretto

Secretário de Tecnologia da Informação e
Comunicação (membro da área de
tecnologia da informação)

(membro

da

área

Com relação ao §2º do artigo 174 da Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2019 a julho de 2021, foram encontradas
apenas 11 atas das reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Tribunal
Regional, sendo 6 atas de 2019, 3 atas de 2020 e 2 atas de 2021, no sítio do Novo eGestão
https://negestao.tst.jus.br/index.php/Atas_de_Reuni%C3%A3o_do_CGR_20%C2%AA_
Regi%C3%A3o
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2.2. PROCESSOS SUSPEITOS DE INCONSISTÊNCIAS
2.2.1.

PRIMEIRO GRAU (fonte: e-Gestão)

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

SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão)

O saldo de processos pendentes de julgamento é composto pelos processos pendentes
de autuação, pendentes de remessa ao MPT, no MPT - distribuídos e pendentes de
distribuição -, pendentes de distribuição, pendentes de conclusão ao relator, com o
relator, em diligência, com o revisor, suspensos ou sobrestados, aguardando pauta,
incluídos em pauta e em vista regimental. Não existe previsão para que um processo
seja informado mais de uma vez dentro do mesmo item ou para que conste
simultaneamente em mais de um dos referidos itens. Partindo dessas premissas, em
31 de julho de 2021, foram identificados 3 processos pendentes de julgamento
informados mais de uma vez no mesmo item e 3 processos pendentes de julgamento
que constavam em mais de um item. Inexiste, igualmente, previsão para que um
processo seja informado em um dos itens de pendência e não seja informado no saldo
de pendentes de julgamento. Nessa situação, foram identificados 148 processos
pendentes de julgamento em 31 de julho 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 85 processos pendentes de julgamento em 31 de julho de 2021.
Durante a correição, o Regional informou, após pedido de esclarecimento a respeito
dos processos pendentes de julgamento que não constam também em um dos itens de
pendência (aba “d” do respectivo relatório no sistema e-Gestão), ter realizado uma
19

19

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

20

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

análise por amostragem em cinco processos nesta condição. Registrou ser possível
identificar que “todos os processos dessa amostra encontravam-se na situação de
pendentes de julgamento, sendo que os 3 primeiros deveriam estar na parcela de
pendentes "em diligência"; o quarto deveria estar na parcela de "pendente de
devolução no CEJUSC"; e o último, na parcela ‘incluído em Pauta’” e que a análise
indica que dois processos tiveram o andamento correto previsto nas regras para os
itens do e-gestão envolvidos e, portanto, pode ter havido erro na extração desses
dados, possivelmente por falha na captação do extrator e, com relação aos outros três
processos, foi detectado equívoco no lançamento do movimento do processo.

2.3. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT20)
De acordo com as informações prestadas pelo Tribunal, há 84 processos no 1º grau e
158 processos no 2º grau distribuídos em regime de plantão, entre agosto de 2019 e
julho de 2021 .

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO
www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje e TRT20)

E

PJe

(fonte:

O Tribunal Regional apresenta 100% de processos tramitando no Sistema PJe.

2.5. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS (fonte: eGestão e TRT20)
As Varas do Trabalho do Tribunal Regional possuem 7.529 processos pendentes de
solução na fase de conhecimento que foram distribuídos nos anos de 2007 a 2021.
Assim se constituía o saldo em 31/07/2021:
ANO

PROCESSOS

Percentual
por ano

2007

1

0,01%

2010

1

0,01%

2011

3

0,04%
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2012

2

0,03%

2013

4

0,05%

2014

9

0,12%

2015

20

0,27%

2016

73

0,97%

2017

264

3,51%

2018

124

1,65%

2019

600

7,97%

2020

2.106

27,97%

2021

4.322

57,40%

Total

7.529

100,00%

Foram identificados 113 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento,
distribuídos há mais de 5 anos, entre os exercícios de 2007 até 2016. Em nova consulta
ao sistema, feita em 11/10/2021 e com data de referência de 30/09/2021, foram
identificados 96 processos pendentes de solução distribuídos até 2016, sendo o mais
antigo do ano de 2013. De acordo com as informações e respostas colhidas do
regional, a Corregedoria-Geral envia ofício cobrando os eventuais processos em atraso
e o referido expediente é encaminhado ao Desembargador respectivo. 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, a
lista
dos
processos
aptos
a
julgamento
em
1º
e
2º
graus
(https://www.trt20.jus.br/transparencia/estatisticas/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-se um referencial numérico que sintetiza os seguintes mesoindicadores:
Acervo, Celeridade, Produtividade, Taxa de Congestionamento e Força de Trabalho,
adotados em consonância com os objetivos judiciários estabelecidos no Plano
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020. De julho de 2020 a junho de 2021, o
Tribunal Regional teve 15 Varas analisadas. Nesse período, 6 (seis) Varas da Região
estiveram entre as 25% que tiveram os desempenhos mais satisfatórios no País: a 1ª
VT de Nossa Senhora da Glória (3ª colocação), a 1ª VT de Itabaiana (69ª colocação), a
1ª VT de Estância (139ª colocação), a 1ª VT de Lagarto (143ª colocação), a 9ª VT de
Aracaju (197ª colocação) e a 6ª VT de Aracaju (251ª colocação). Apenas 1 (uma) vara
esteve entre aquelas com menor desempenho: a 1ª VT de Aracaju (1.274ª colocação).

2.7. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 370/2021 DO CNJ (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional encaminhou lista em PDF contendo o status do cumprimento da
Resolução 370/CNJ, que revogou a Resolução 211/2015 do CNJ e está vigente desde
1º/01/2021. Merecem destaque os dispositivos da ENTIC-JUD, que não foram
cumpridos ou foram cumpridos apenas parcialmente, devendo ser considerados os
prazos estipulados nos incisos do §1º do art. 45 da Resolução, quais sejam: Grupo 1: da
colaboração e inovação o prazo é de até dois anos, contado após a vigência desta
Resolução; Grupo 2: da governança e gestão de tecnologia da informação e
comunicação o prazo é de até um ano, contado após a vigência desta Resolução;
Grupo 3: da segurança da informação e proteção de dados o prazo é de até um ano,
contado após a vigência desta Resolução; Grupo 4: das aquisições e contratações o
prazo é de até dois anos, contados após a vigência desta Resolução; Grupo 5: dos
serviços de infraestrutura e soluções corporativas é de até dois anos, contados após a
vigência desta Resolução; Grupo 6: do atendimento e satisfação do usuário o prazo é
de até dois anos, contados após a vigência desta Resolução; Grupo 7: do
desenvolvimento das competências dos colaboradores: o prazo é de até três anos,
contados após a vigência desta Resolução; Grupo 8: das iniciativas de transformação
digital o prazo é de até quatro anos, contados após a vigência desta Resolução.
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Dispositivo
da ENTIC-JUD

Art. 10º
(Grupo 1)

Art. 11
(Grupo 2)

Art. 14
(Grupo 2)

Art. 21
(Grupo 2)

Art. 22
(Grupo 2)

Art. 23
(Grupo 2)

Descrição

Observações

Fomentar a utilização do ConnectJUS.

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Melhorar os resultados do Índice de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação (iGovTICJUD)

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Promover a divulgação dos resultados
do iGovTIC-JUD.

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Constituir
e
manter
estruturas
organizacionais adequadas e compatíveis
de acordo com a demanda de TIC

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Constituir
e
manter
estruturas
organizacionais
privilegiando
a
departamentalização por função e
possuindo níveis hierárquicos de decisão

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Manter a estrutura organizacional, o
quadro permanente de servidores, a
gestão de ativos e os processos de gestão
de trabalho da área de TIC do órgão
adequados às melhores práticas para as
atividades
consideradas
como
estratégicas.

Conclusão prevista para
dezembro de 2021
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Art. 24, § 1
(Grupo 2)
Art. 25

Manter quadro de servidores de TIC
compatível com a demanda.

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Promover a retenção de talentos de TIC

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Realização de análise de rotatividade de
servidores de TIC.

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Encaminhar ao CNJ os planos que
constituem os produtos de Gestão do
Judiciário previstos na ENTICJUD, de
forma periódica.

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Promover a extinção do Plano Estratégico
de TIC (PETIC)

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Elaborar
Plano
de
Gestão
de
Continuidade de Negócios ou de Serviços

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Elaborar Plano de Gestão de Riscos de TIC

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Disponibilizar junto ao repositório
nacional artefatos de contratações

Conclusão prevista para
dezembro de 2021

Executar ou contratar serviços de
desenvolvimento e de sustentação de
sistemas de informação obedecendo os
requisitos estabelecidos na ENTICJUD

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

(Grupo 2)
Art. 26
(Grupo 2)

Art. 47
(Grupo 2)

Art. 6, § 3º
(Grupo 2)
Art. 36
(Grupo 3)
Art. 37
(Grupo 3)
Art. 9, § 2º
(Grupo 4)

Art. 28
(Grupo 4)

24

24

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

Art. 29
(Grupo 5)

Art. 30
(Grupo 5)
Art. 31
(Grupo 5)

Art. 32
(Grupo 5)

Art. 32
(Grupo 5)
Art. 33
(Grupo 5)
Art. 34, § 2
(Grupo 5)
Art. 34, § 3
(Grupo 5)
Art. 18, § 1
(Grupo 6)

Adoção de padrão nacional definido pelo
CNJ para a utilização das credenciais de
login único e interface de interação dos
sistemas.

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Atender as diretrizes estabelecidas na
Resolução CNJ nº 335/2020

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Adoção de arquitetura e plataforma de
serviços em nuvem

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Inserção de cláusula que determine
depósito
da
documentação
nos
instrumentos
contratuais
de
desenvolvimento de sistemas

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Classificar os sistemas estratégicos

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Desenvolver novos sistemas atendendo
os requisitos do Art. 33

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Manter a gestão dos
infraestrutura tecnológica

de

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Manter documentos digitais conforme
diretrizes definidas

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Aperfeiçoar os atendimentos

Conclusão prevista para
dezembro de 2022
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Art. 19
(Grupo 6)
Art. 20
(Grupo 6)
Art. 27, § 1
(Grupo 7)
Art. 27, § 2
(Grupo 7)
Art. 15
(Grupo 8)
Art. 15
(Grupo 8)
Art. 17
(Grupo 8)
Art. 17, § 1
(Grupo 8)

Adotar modelos de governança e práticas
de gerenciamento de serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Promover
mecanismos
para
o
atendimento personalizado aos usuários

Conclusão prevista para
dezembro de 2022

Desenvolvimento
das
lacunas
de
competências identificadas nos servidores
de TIC.

Conclusão prevista para
dezembro de 2023

Publicar e manter o Plano Anual de
Capacitações de TIC

Conclusão prevista para
dezembro de 2023

Instituir o Plano de Transformação Digital

Conclusão prevista para
dezembro de 2023

Executar o Plano de Transformação
Digital

Conclusão prevista para
dezembro de 2023

Disponibilizar canais e serviços digitais
simples e intuitivos

Conclusão prevista para
dezembro de 2024

Disponibilizar serviços digitais

Conclusão prevista para
dezembro de 2024

2.8. SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT20)
Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho – CSJT, o Tribunal Regional ainda não implantou o módulo eREC,
conforme se verifica na tabela abaixo. Os demais sistemas satélites estão implantados,
em produção e em utilização pelas unidades.
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Sistema

Descrição

Justificativa

É utilizado no TRT?

AUD4

Sistema para confecção e
registro de ata de
audiência

Negocial

Sim

Certidões

Sistema para emissão de
certidões trabalhistas

Negocial

Sim

eREC

Sistema para elaboração
padronizada e envio de
despacho de
admissibilidade.

Negocial

Não

Extrator
eGestão

Ferramenta para extração
de dados do PJe para o eGestão

Gestão

Sim

GPREC

Gestão de precatórios e de
Requisição de Pequeno
Valor

Negocial

Sim

JTe

Backend do aplicativo
mobile JTe

Técnica e
Negocial

Sim

MNI

Serviços de
interoperabilidade

Técnica

Sim
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NUGEP

Controle de processos
judiciais que aguardam
julgamentos de
repercussão geral, casos
repetitivos e de incidentes
de assunção de
competência

Negocial

Sim

PJe-Calc

Sistema de cálculo da JT
para homologação de
cálculos e registros das
obrigações a pagar. Será
de uso obrigatório a partir
de 1º de janeiro de 2021
conforme estabelecido
pela Resolução CSJT Nº
185/2017.

Negocial

Sim

Pesquisa
Textual

Ferramenta de busca pelo
conteúdo dos documentos
do PJe

Negocial

Sim

SIF2

Sistema de informações
financeiras dos processos
visando o atendimento à
IN TST 36/2012, integrado
tanto com o PJe quanto
com as instituições
financeiras.

Negocial

Sim

SisconDJ

Sistema de alvará
eletrônico do Banco do
Brasil

Negocial

Sim
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Shodô

Aplicativo de assinatura
digital

Técnica

Sim

2.9. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT20)
2.9.1.

FERRAMENTA UTILIZADA PARA AS VIDEOCONFERÊNCIAS

O Tribunal Regional informou que utiliza a ferramenta Zoom para a realização das
audiências e para o atendimento no Balcão Virtual.

2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS
(fonte: TRT20)
2.10.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC
Não há, no âmbito do Tribunal Regional, Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PETIC). O TRT justificou a ausência do PETIC afirmando
que a Resolução CNJ nº 211/2015 foi revogada pela Resolução CNJ nº 370/2021, a qual
estabelece, em seu art. 6º §3º, que os tribunais estão dispensados da elaboração do
PETIC, uma vez que o direcionamento estratégico de TIC no Poder Judiciário é dado
pela própria Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação instituída
pela referida resolução.
2.10.2. Documentos referentes à Governança, Gestão de TI e Adequação aos
normativos
Documento

Link para acesso

PEI – Plano Estratégico Resolução Administrativa nº 17/2021
Institucional
https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=582
5
PETIC
–
Plano Não há. Nos termos do art. 6º, §3º, da Resolução
Estratégico de TIC
370/2021 do CNJ, os tribunais estão dispensados da
elaboração do PETIC.
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PDTIC – Plano Diretor de ATO SGP.PR Nº 012/2021
Tecnologia
da https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=595
Informação
e 1
Comunicação
Plano de contratações

https://www.trt20.jus.br/images/documentos/setic/gove
rnanca/Plano_de_Contrata%C3%A7%C3%B5es_de_Solu%
C3%A7%C3%B5es_de_TIC_2021_vers%C3%A3o_4.pdf

Catálogo de Serviços

https://www.trt20.jus.br/images/documentos/setic/gove
rnanca/processos/catalogoservicos/TRT20_Cat%C3%A1logo_de_Servi%C3%A7os_de
_TIC_20210414.pdf

Normativo que institui o https://www.trt20.jus.br/institucional/gestao-eComitê de Governança governanca/governanca-de-ti#comtic
de
Tecnologia
da
Informação
Normativo que institui o ATO DG.PR.Nº 049/2011
Comitê
Gestor
de
Tecnologia
da https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=385
Informação
1
Normativo que institui o ATO DG.PR.Nº 050/2011
Comitê
Gestor
de
Segurança
https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=385
2
Política de Segurança

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 067/2013
https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=434
6
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Plano de Continuidade ATO DG.PR Nº 033/2020
de Serviços essenciais de
TIC
https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=555
7
(O TRT20 instituiu estratégia para a gestão de
continuidade de serviços por meio do ATO DG.PR Nº
033/2020. Os planos de continuidade previstos nas
seções IV, V e VI do referido normativo estão atualmente
em fase de elaboração. Resolução Administrativa nº
17/2021
https://www.trt20.jus.br/standalone/norma.php?id=582
5)
O TRT registrou que outras informações e referências para os normativos e demais
documentos relativos à Governança de TIC encontram-se no sítio do TRT20
(https://www.trt20.jus.br/institucional/gestao-e-governanca/governanca-de-ti).

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 29 de setembro de 2021. Em
relação ao desempenho acumulado de janeiro a julho de 2021, os dados foram
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extraídos do Painel de Resultados das Metas Nacionais - 2021, no dia 29 de setembro
de 2021, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça no link
https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=36dc743e-2d42-4c90-8e276a27ec6bcb39&sheet=e82ec4bb-5e87-42c0-94f2-6f8a29768bc4&lang=ptBR&opt=ctxmenu,currsel&select=MN_MT_num_meta,1

3.1. PLANO ESTRATÉGICO - CICLO 2015-2020 - dados de 2019 e de 2020
3.1.1. META 4 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 2ª
INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação
jurisdicional.
Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância (TMDP2).
A Meta 4 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho, junto ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), “Reduzir o tempo médio de duração do processo, – 2º grau”.
2019: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para
2019 foi calculada em 140 dias, redução de 9% do resultado de 2017 (153 dias). O TRT
terminou o ano com prazo médio de 155 dias. Meta não cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 2a instância, em relação ao ano base 2018. A meta do
TRT20 em 2020 era obter TMDP2 igual ou inferior a 166 dias, redução de 9% do
resultado de 2018 (183 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT20 foi de 154
dias. Meta cumprida.
3.1.2. META 5 - REDUZIR O TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NA 1ª
INSTÂNCIA EM RELAÇÃO AO ANO-BASE
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação
jurisdicional.
Indicador: Tempo Médio de Duração do Processo – Fase de Conhecimento - 1ª
Instância (TMDP1c).
A Meta 5 equivale à meta específica da Justiça do Trabalho, junto ao Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), “Reduzir o tempo médio de duração do processo – 1º grau”.
2019: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2017. A meta para
2019 foi calculada em 216 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (225 dias). O
TRT20 terminou o ano com prazo médio de 322 dias. Meta não cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 1a instância, em relação ao ano base 2018. Para 2020,
a meta do TRT20 era alcançar TMDP1c igual ou inferior a 282 dias, redução de 4% do
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resultado de 2018 (293 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT20 foi de 283
dias. Meta não cumprida.
3.1.3. META 6 - JULGAR QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE CONHECIMENTO
DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação
jurisdicional.
Indicador: Índice de Processos Julgados (IPJ).
A Meta 6 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 1 do
Poder Judiciário.
2019: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Foram distribuídos 23.296 processos e julgados 28.530. O percentual
de julgados foi de 122,5%. Meta cumprida. O TRT20 foi destaque no Relatório de
Resultados 2019 por apresentar o melhor resultado na meta.
2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Em 2020, foram distribuídos 19.283 processos e julgados 20.948. O
percentual de processos julgados foi de 108,6%. Meta cumprida.
3.1.4. META 7 - IDENTIFICAR E JULGAR OS PROCESSOS ANTIGOS DISTRIBUÍDOS,
NOS 1º E 2º GRAUS
Perspectiva Processos Internos: Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação
jurisdicional.
Indicador: Índice de Processos Antigos (IPA).
A Meta 7 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 2 do
Poder Judiciário.
2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 92% dos processos distribuídos
até 31/12/2017, nos 1º e 2º graus. O TRT20 continha 22.764 processos do universo da
meta pendentes de julgamento. Desses, foram julgados 21.450, ou seja, 507 além da
meta (20.943). O IPA do TRT20 foi de 94,2%. Meta cumprida.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos
até 31/12/2018, nos 1º e 2º graus. Foram computados 16.639 processos enquadrados
nos critérios da meta. Desses, foram julgados 16.261, ou seja, 953 processos além da
meta (15.308). O IPA foi de 97,7%. Meta cumprida.
3.1.5. META 8 – IDENTIFICAR E JULGAR AS AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS NOS
1º E 2º GRAUS
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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.
3.1.5.1. Primeiro Grau
2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2016 no 1º grau. O TRT20 contava com 149 ações coletivas distribuídas, dentro
dos critérios da meta, pendentes de julgamento. Até dezembro de 2020, todas as
ações coletivas foram julgadas. IACJ de 1º grau - 100%. Meta cumprida. O Tribunal
Regional foi destaque no Relatório de Resultados 2019 por ter julgado a totalidade de
ações coletivas, dentro dos critérios da meta, de 2015 a 2019.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2017 no 1º grau. No TRT20 foram identificadas 189 ações coletivas, dentro dos
critérios da meta, pendentes de julgamento. Até dezembro de 2020, foram julgadas
188 ações. IACJ de 1º grau - 99,47%. Meta cumprida.
3.1.5.2. Segundo Grau
2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2017 no 2º grau. O TRT20 tinha 2 ações coletivas pendentes de julgamento
dentro dos parâmetros da meta, tendo-as julgado até dezembro de 2019. IACJ - 2º
grau de 100%. Meta cumprida. O TRT20 foi destaque no Relatório de Resultados 2019
ao lado de outros Tribunais Regionais por ter julgado todas as ações coletivas dentro
dos critérios da meta.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2018 no 2º grau. Não foram identificadas ações coletivas, dentro dos critérios
da meta, pendentes de julgamento. IACJ - 2º grau: 100%. Meta cumprida.
3.1.6. 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 TRT20 deveria manter o percentual de 25,94%. Foram solucionados
18.269 processos dentro dos critérios da meta. Desses, foram conciliados 5.177. O
ICONc foi de 28,3%. Meta cumprida.
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2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no Índice de Conciliação na
Fase de Conhecimento. Em 2020, o TRT20 deveria obter um índice de 26,18%. Até
dezembro, foram conciliados 2.988 processos dos 10.716 solucionados, o que resultou
em um ICONc de 27,88%. Meta cumprida.
3.1.7. META 10 - IDENTIFICAR E REDUZIR EM 2% O ACERVO DOS DEZ MAIORES
LITIGANTES EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR
Perspectiva Processos Internos: Gerir as demandas repetitivas e os grandes litigantes.
Indicador: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA).
A Meta 10 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 7 do
Poder Judiciário.
2019: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 5.562 processos. No
ano, foram distribuídos 5.249. Portanto, o TRT20 deveria julgar 5.361 (112 + 5.249)
processos para cumprir a meta. Até dezembro, foram julgados 6.246. IRA: 119,4%.
Meta cumprida.
10 Maiores Litigantes para a meta de 2019: (1) Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; (2)
Fundação Hospitalar de Saúde; (3) Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.;
(4) Cencosud Brasil Comercial LTDA; (5) Vale S.A.; (6) Estado de Sergipe; (7) Mosaic
Fertilizantes P&K LTDA; (8) Itaguassu Agro Industrial S.A.; (9) Claro S.A.; (10) BomPreço
Bahia Supermercados LTDA.
2020: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 2.759 processos. No
ano, foram distribuídos 3.814. Portanto, o TRT20 deveria julgar 3.870 (56 + 3.814)
processos para cumprir a meta. Até dezembro, foram julgados 2.511. IRA: 66,56%.
Meta não cumprida.
10 Maiores Litigantes para a meta de 2020: (1) Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; (2)
Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.; (3) Vale S.A.; (4) Estado de
Sergipe; (5) Fundação Hospitalar de Saúde; (6) Mosaic Fertilizantes P&K LTDA; (7)
Município de Laranjeiras; (8) Cencosud Brasil Comercial LTDA; (9) BomPreço Bahia
Supermercados LTDA; (10) Banco do Brasil.
Observa-se que os ligantes Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras; Almaviva do Brasil
Telemarketing e Informática S.A.; Vale S.A.; Estado de Sergipe; Mosaic Fertilizantes
P&K LTDA; Cencosud Brasil Comercial LTDA; BomPreço Bahia Supermercados LTDA.
estão presentes na lista dos dez maiores litigantes de 2019 e 2020.
3.1.8.

META 11 – BAIXAR QUANTIDADE DAS EXECUÇÕES INICIADAS NO ANO

Perspectiva Processos Internos: Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais.
Indicador: Índice de Execução (IE).
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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 iniciadas 7.999 execuções e
baixadas 9.346, gerando um IE de 116,8%. 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 11.740 execuções no
TRT12 e foram baixadas 13.571 execuções. O IE calculado é de 115,59%. Meta
cumprida.

3.2. PLANO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026 - dados de 2021
3.2.1.

META NACIONAL 1 - JULGAR MAIS PROCESSOS QUE OS DISTRIBUÍDOS

Perspectiva Processos Internos: Garantir a duração razoável do processo.
1o grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Foram distribuídos 7.223 processos até julho e julgados 6.141. O
percentual de julgados foi de 85%. Meta não cumprida.
2o grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Foram distribuídos 3.390 processos até julho e julgados 4.031. O
percentual de julgados foi de 118,9%. Meta cumprida.
3.2.2.

META NACIONAL 2 - JULGAR PROCESSOS MAIS ANTIGOS

Perspectiva Processos Internos: Garantir a duração razoável do processo.
1o grau: identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos
distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e 2º graus. O TRT20 possui 7.778 processos do
universo da meta pendentes de julgamento, devendo julgar até o final do ano 7.234.
Até julho, foram julgados 7.149 processos. Ou seja, até dezembro, o TRT20 deverá
julgar mais 85 processos antigos para alcançar a meta. Até julho, o IPA é 91,9%. Meta
anual ainda não cumprida
2o grau: identificar e julgar, até 31/12/2021, pelo menos 93% dos processos
distribuídos até 31/12/2019, nos 1º e 2º graus. O TRT20 possui 3.595 processos do
universo da meta pendentes de julgamento, devendo julgar 3.344 processos para
cumprir a meta. Até julho de 2021, o TRT julgou 3.340. Ou seja, até dezembro é
necessário julgar pelo menos mais 4 processos para cumprir a meta. Até julho, o IPA é
92,9%. Meta anual ainda não cumprida
3.2.3.

META NACIONAL 3 - ESTIMULAR A CONCILIAÇÃO
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Perspectiva Processos Internos: Assegurar o tratamento adequado dos conflitos
trabalhistas.
1o grau: aumentar o índice de conciliação em relação à média do biênio 2018/2019,
em 1 ponto percentual. A média do biênio 2018/2019 do TRT20 foi 27,86%, logo, a
meta de 2021 é obter índice de conciliação igual ou superior a 28,86%. Até julho,
foram conciliados 1.996 processos dos 5.903 solucionados, o que resultou em um
ICONc de 33,81%. Meta cumprida.
3.2.4.

META NACIONAL 9 - INTEGRAR A AGENDA 2030 AO PODER JUDICIÁRIO

Perspectiva Sociedade: Promover o trabalho decente e a sustentabilidade.
Meta: Realizar ações de prevenção ou desjudicialização de litígios voltadas aos
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), da Agenda 2030. De acordo com o
Glossário das Metas Nacionais 2021, os TRTs deverão escolher um dentre os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Posteriormente, deverá ser
consultada a tabela disponibilizada no Glossário para verificar quais são os três
assuntos mais demandados (acervo até 31/12/2020) no Tribunal Regional e escolher
entre um deles. Em seguida, um plano de ação deverá ser elaborado e executado para
prevenção ou desjudicialização do grupo de demandas escolhido. O Glossário dispõe
que a meta estará cumprida se, até o final do ano, o Tribunal Regional elaborar e
encaminhar o plano de ação para um dos 3 assuntos mais demandados correlacionado
ao ODS (50% da meta) e executá-lo (50% da meta).
Durante o período de Correição, o Tribunal Regional informou que aderiu à proposta
do CSJT para implementar um Plano de Ação unificado para a Justiça do Trabalho e o
ODS escolhido foi o oito: "Trabalho Decente e Crescimento Econômico”. “A iniciativa
pretende realizar diagnóstico sobre os julgados (últimos 3 anos) referentes a temas
relacionados ao trabalho decente (trabalho seguro + combate ao trabalho infantil). Os
três temas/assuntos escolhidos como alvo do diagnóstico foram: Assédio Sexual,
Trabalho Análogo à Escravidão e Trabalho Infantil”. De acordo com o TRT20, o Plano de
Ação já foi elaborado e enviado ao Conselho Nacional de Justiça. A execução do plano
está em 80%.
3.2.5.

META NACIONAL 10 - SAÚDE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Perspectiva Aprendizado e Crescimento: Incrementar modelo de gestão de pessoas em
âmbito nacional.
Meta: Realizar exames periódicos de saúde em 15% dos magistrados e 15% dos
servidores e promover pelo menos uma ação com vistas a reduzir a incidência de casos
de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de
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saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. A meta
tem mensuração trimestral.
De acordo com o TRT20, as cinco doenças identificadas para os servidores foram:
Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo, Transtornos mentais e
comportamentais, Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os
serviços de saúde, Dor abdominal e pélvica, Infecção por coronavírus. Para os
magistrados, a lista inclui: Leiomioma do útero, Dorsalgia, Influenza (gripe) com outras
manifestações, Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa, Dor abdominal e
pélvica. Destaca-se que no caso dos magistrados foram identificadas uma licença de
cada doença relacionada.
Para atender o disposto na meta, o Tribunal Regional, durante o período de correição,
informou três ações que foram adotadas:
(a) Ginástica Laboral - ação preventiva que consiste na prática de exercícios
físicos, de fácil execução e de curta duração, orientados por profissional
capacitado, durante o horário de expediente. Essa ação está sendo
realizada à distância, em razão do trabalho remoto extraordinário, por meio
da disponibilização de videoaulas na internet, na plataforma YouTube do
TRT20, com divulgação semanal dos links pela lista de transmissão.
Vinculação: Ação desenvolvida para redução dos distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho.
(b) Projeto Acolher - tem como objetivo auxiliar no enfrentamento a alguns
transtornos mentais e comportamentais que surgiram em razão da
pandemia de Covid-19 e da manutenção do trabalho remoto
extraordinário, oferecendo acolhimento, diagnóstico, suporte e
encaminhamentos psicológicos pontuais necessários, através de encontros
telepresenciais em grupo com o Psicólogo. Vinculação: Ação desenvolvida
para redução dos distúrbios psicológicos e comportamentais.
Campanha de Vacinação contra a Gripe - Ação visa prevenir doenças respiratórias
(vírus da gripe e H1N1). Visa, também, facilitar o diagnóstico diferencial da Covid-19,
bem como para reduzir a circulação do vírus H1N1, protegendo contra o agravamento
da doença e, consequentemente, o número de hospitalizações e riscos de óbitos,
principalmente, durante a pandemia, em que os serviços de saúde estão
sobrecarregados por causa da Covid19. Vinculação: Ação desenvolvida para redução
das infecções do trato respiratório.
3.2.6. META NACIONAL 11 - AUMENTAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE
FORMA ELETRÔNICA
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Perspectiva Aprendizado e Crescimento: Aprimorar a governança de TIC e a proteção
de dados.
1o grau: alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.
Foram contabilizados, até julho, 232.664 casos pendentes físicos e eletrônicos no
tribunal e 232.622 casos pendentes eletrônicos no tribunal. Percentual de julho 99,9%.
Meta anual ainda não cumprida.
2o grau: alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.
Foram contabilizados, até julho, 40.836 casos pendentes físicos e eletrônicos no
tribunal e 40.836 casos pendentes eletrônicos no tribunal. Percentual de julho 100%.
Meta anual cumprida.

3.3. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA
O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS
De acordo com informações do Tribunal Regional da 20ª Região, ações e iniciativas
foram adotadas visando alcançar e aprimorar o desempenho nos objetivos e
indicadores estratégicos relacionados à área judiciária. O Tribunal Regional elencou
ainda iniciativas para o alcance das metas administrativas previstas no Plano
Estratégico da Justiça do Trabalho. As iniciativas auxiliaram no cumprimento das metas
do ciclo 2015-2020 e do ciclo 2021-2026. Entre as ações pode-se citar:
(a) Meta: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (2015-2020) - Iniciativa (1):
Elaborar e aprovar guia prático de gestão e fiscalização de contratos (Meta - Índice de
Execução do Orçamento Disponibilizado). Resultado Esperado: Oferecer aos gestores e
fiscais de contratos, instrumentos que garantam facilidade, agilidade, segurança e
conformidade no desempenho de suas atividades Unidade Responsável: Assessoria
Jurídica da Diretoria Geral. Início: 12/02/2020; Fim: 27/02/2020; Iniciativa (2):
Acompanhar sistematicamente a execução do plano de contratações e do orçamento
disponibilizado mediante reuniões periódicas do Comitê Gestor de Contratações,
utilizando principalmente o SIGEO. Resultado Esperado: Otimizar a governança
orçamentária e de contratações de modo a permitir, a partir de reuniões mensais do
Comitê Gestor de Contratações, o acompanhamento e avaliação do plano de
contratações do exercício e da execução orçamentária, estabelecendo prioridades e
redirecionando recursos, com o intuito de melhor aproveitamento do orçamento
disponibilizado e de reduzir o valor inscrito em restos a pagar, com apoio do sistema
de gestão orçamentária da Justiça do Trabalho - SIGEO-JT. Unidade Responsável:
Diretoria Geral. Início: 31/01/2020; Fim: 31/12/2020.
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(b) Meta iGovTI (2015-2020) - Iniciativa (1): Instituir processo de gerenciamento de
incidentes de segurança da informação. Resultado Esperado: Instituir norma para a
Gestão de Incidentes de Segurança da Informação. Unidade Responsável: Secretaria
de Tecnologia da Informação e Comunicação. Início: 11/03/2019; Fim: 09/09/2020.
Iniciativa (2): Revisar Política de Backup do TRT20. Resultado Esperado: Instituir norma
para a política de cópia de segurança, armazenamento, salvaguarda e restauração de
dados. Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Início: 03/06/2019; Fim: 21/07/2020. Iniciativa (3): Aperfeiçoar e formalizar
funcionamento da central de serviços. Resultado Esperado: Revisar, documentar,
formalizar e executar o processo de funcionamento da Central de Serviços. Unidade
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação. Início:
28/01/2020; Fim: 12/06/2020. Iniciativa (4): Aperfeiçoar/Implantar o processo Itil de
Gerenciamento de Incidentes e Requisição de serviços, de Catálogo de Serviços, de
Gerenciamento de Mudança e Liberação, de Gerenciamento de Problemas e de Gestão
de Pessoas de TIC. Resultado Esperado: Revisar, documentar, formalizar e executar o
processo de funcionamento. Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação. Início: 14/01/2019; Fim: 12/06/2020.
(c) Tempo Médio de Duração do Processo na 1a instância - Fase de Conhecimento Iniciativa (1): Audiência com ata gravada. Resultado Esperado: Realizar estudo de
viabilidade técnica de implantação de gravação audiovisual, com dispensa da ata
digitada. Unidade Responsável: Secretaria Judiciária. Início: 01/07/2020; Fim:
18/12/2020.
(d) Índice de Processos Julgados - Iniciativa (1) Gemini. Resultado Esperado: Aprimorar
o Gemini, ampliar a sua utilização e discutir junto às Assessorias dos Gabinetes
métodos que, em conjunto com a mencionada ferramenta, otimizem a triagem dos
processos. Unidade Responsável: Secretaria Geral da Presidência. Início: 07/05/2020;
Fim: 14/12/2020.
Durante o período da correição, o TRT20 esclareceu que o Projeto Gemini foi
desenvolvido em conjunto pelo TRT20 e outros três Tribunais - TRT5, TRT7, TRT15 - e
auxilia na elaboração de votos e na distribuição do trabalho dentro da unidade (há o
agrupamento de processos por matéria). A ideia de implementar a solução partiu dos
desafios comuns enfrentados pelos Tribunais do Trabalho, como a carência de pessoal
e a ausência de funcionalidade para automatizar os processos no PJe e o foco inicial foi
na gestão dos gabinetes de desembargadores (2º Grau).
O projeto utiliza a inteligência artificial para dar mais celeridade aos processos e
otimizar o trabalho. O Gemini constitui-se num módulo do PJe — compatível com
todas as instâncias — que utiliza Inteligência Artificial (IA) para agrupar documentos de
processos por similaridade de temas. Seu objetivo é melhorar a produtividade e
40

40

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

promover maior celeridade processual, uma vez que possibilita aos Órgãos Julgadores
identificarem processos com documentos similares e fazerem uma análise conjunta
destes, tornando o procedimento mais eficiente. Para fazer esse agrupamento por
similaridade, a IA analisa o conteúdo dos documentos definidos nos modelos de
treinamento, identificando as palavras mais relevantes e com maior ocorrência. O
resultado desses agrupamentos e dos cálculos de similaridade são visualizados na
aplicação por meio das funcionalidades de pilhas de processos pendentes e de
precedentes.
(e) Índice de Processos Antigo - Iniciativa (1): Acompanhamento da meta. Resultado
Esperado: Encaminhar, mensalmente, às Varas do Trabalho e aos Gabinetes dos
Desembargadores, lista dos processos integrantes da meta. Unidade Responsável:
Assessoria de Gestão Estratégica. Início: 01/02/2020; Fim: 18/12/2020. Iniciativa (2):
Processos das metas. Resultado Esperado: Inserir na Ata Dinâmica ou Produtividade
relação dos processos integrantes da meta. Unidade Responsável: Assessoria de
Gestão Estratégica. Início: 01/06/2020. Fim: 31/08/2020. Iniciativa (3): Processos
antigos. Resultado Esperado: Realizar acompanhamento sistemático e envidar esforços
para que haja julgamento dos processos anteriores a 01/01/2018. Unidade
Responsável: Secretaria da Corregedoria. Início: 01/06/2020; Fim: 19/12/2020.
(f) Índice de Conciliação - Iniciativa (1): Conciliação após baixa do recurso. Resultado
Esperado: Recomendar às Varas do Trabalho que realizem tentativa de conciliação
após baixa do recurso do TRT20. Unidade Responsável: Secretaria da Corregedoria.
Início: 04/05/2020 Fim: 19/12/2020. Iniciativa (2): Conciliação de grandes litigantes.
Resultado Esperado: Aumentar o quantitativo de processos encaminhados pela SEREV
para o CEJUSC 2º Grau. Unidade Responsável: Secretaria de Recurso de Revista. Início:
01/07/2020. Fim: 14/12/2020. Iniciativa (3): Capacita Conciliação. Resultado Esperado:
Melhoria dos serviços prestados, diminuição do prazo de conclusão do processo,
disseminação da cultura de pacificação social, capacitar e atualizar magistrados e
servidores nos métodos consensuais de solução de conflitos com o objetivo de
empoderar as partes para autocomposição da disputa. Unidade Responsável: Escola
Judicial da 20a. Região. Início: 27/05/2021. Data Final Prevista: 01/10/2021.
(g) Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes - Iniciativa (1): Grandes
litigantes como procuradorias. Resultado Esperado: Promover ações de incentivo ao
cadastramento dos grandes litigantes como procuradorias, incluindo os municípios.
Unidade Responsável: Secretaria Geral da Presidência . Início: 01/05/2020; Fim:
31/07/2020. Iniciativa (2): Pauta temática grandes litigantes. Resultado
Esperado:Realizar pauta temática com os grandes litigantes no CEJUSC 2º Grau.
Unidade Responsável: Secretaria Judiciária. Início: 01/06/2020; Fim: 19/12/2020
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(h) iGov - Iniciativa (1): Reformular sites internet e intranet. Resultado Esperado:
Realizar a avaliação e reformulação dos sites da intranet e internet. Unidade
Responsável: Assessoria de Comunicação. Início: 23/09/2019; Fim: 18/12/2020.
Iniciativa (2): Desdobrar a estratégia entre as unidades. Resultado Esperado: Realizar
reuniões, envio de informações e mensagens para a conscientização e esclarecimento
das unidades. Unidade Responsável: Assessoria de Gestão Estratégica. Início:
07/01/2020; Fim: 18/12/2020.
(i) Integrar Agenda 2030 ao Poder Judiciário (Meta 9: 2021-2026) - Iniciativa (1):
Trabalho Decente. Resultado Esperado: Maior conscientização de trabalhadores e
empregadores da importância do respeito aos direitos do trabalhador, atualização do
conhecimento de magistrados e servidores para o desempenho de suas atividades
laborais e o fortalecimento da visão protetiva dos direitos de crianças e adolescentes.
Unidade Responsável: Escola Judicial da 20a Região. Início: 07/06/2021; Data Final
Prevista: 17/09/2021.
(j) Índice de Processos Julgados, Índice de Processos Antigos Julgados e Redução da
Taxa de Congestionamento Líquida (2021-2026) - Iniciativa (1): Ferramentas de
Execução. Resultado Esperado: 1- Diminuir o tempo gasto para encaminhamento e
recebimento de dados; 2 - Concretizar termos de cooperação com entidades que
disponibilizam dados importantes à execução trabalhista; 3 - Dar maior efetividade aos
atos de execução forçada. Unidade Responsável: 9a. Vara do Trabalho de Aracaju.
Início: 26/07/2021; Data Final Prevista: 19/12/2021. Iniciativa (2): Ferramentas de BI.
Resultado Esperado: Sistematização da Plataforma de BI do TRT da 20ª Região e
incremento das opções de painéis disponibilizadas na Plataforma Atalaia. Unidade
Responsável: Assessoria de Gestão Estratégica. Início: 12/07/2021; Data Final Prevista:
17/12/2021.
(k) Saúde de Magistrados e Servidores (2021-2026) - Iniciativa: Promoção da Saúde
Ocupacional. Resultado Esperado: Reduzir a incidência de uma das cinco maiores
causas de absenteísmo do ano anterior. (Doenças do sistema osteomuscular e do
tecido conjuntivo e Transtornos mentais e comportamentais). Unidade Responsável:
Setor de Programas de Qualidade de Vida. Início: 01/01/2021; Data Final Prevista:
19/12/2021.
Há ainda iniciativas previstas considerando os macrodesafios aprovados para o ciclo
2021-2026: Iniciativa (1): e-Comunicação; Resultado Esperado: Reorganizar, até o final
de 2021, a estrutura de ambos os sites, tanto na página principal quanto nos menus.
Unidade Responsável: Assessoria de Comunicação. Início: 01/03/2021; Data Final
Prevista: 19/12/2021. Iniciativa (2): Segurança da Informação e Proteção de Dados.
Resultado Esperado: Espera-se, com a execução das ações previstas, que o Tribunal
aperfeiçoe o seu índice de atendimento aos requisitos de segurança da informação,
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segurança cibernética e proteção de dados previstos em leis, normas e padrões de
boas práticas. Unidade Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação. Início: 18/02/2021; Data Final Prevista: 19/12/2021. Iniciativa (3):
Gerenciamento do Orçamento. Resultado Esperado: Cumprir as metas e limites fixados
para a Unidade Orçamentária; promover a economia e racionalização dos gastos com o
aproveitamento de eventuais sobras de dotação; Fornecer subsídios para o
aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira. Unidade Responsável:
Secretaria de Orçamento e Finanças. Início: 07/01/2021; Data Final Prevista:
30/11/2021. Iniciativa (4): Eco-TRT. Resultado Esperado: Obter um PLS mais integrado
à realidade do TRT na área de sustentabilidade, proporcionando uma maior
participação das pessoas envolvidas na formulação das políticas a serem adotadas,
visando ampliar as conquistas obtidas pelo PLS 2015-2020 na área socioambiental.
Unidade Responsável: Núcleo de Gestão Socioambiental. Início: 01/07/2021; Data Final
Prevista: 10/11/2021. Iniciativa (5): Gerenciamento de Auditoria. Resultado Esperado:
Implantar ferramenta de gestão para dar tratamento adequado às recomendações e
deliberações decorrentes de auditoria. Unidade Responsável: Secretaria de Controle
Interno. Início: 01/07/2021; Data Final Prevista: 19/12/2021. Iniciativa (6):
Regulamento de Contratações. Resultado Esperado: A atualização de regulamentos
internos na área de licitações e contratos, com o detalhamento, clareza e objetividade,
acompanhada da necessária capacitação dos agentes envolvidos permitirá melhor
definição e instrumentalização dos processos de trabalho, assertividade e correção nos
procedimentos, agilidade e redução do tempo despendido no processo, o que
acarretará economia de recursos, melhoria das contratações, e satisfação dos
servidores que atuam no processo de contratação. Em 2021, atos normativos editados
sobre governança de contratações e contratações diretas. Unidade Responsável:
Assessoria Jurídica da Diretoria Geral. Início: 01/06/2021; Data Final Prevista:
19/12/2021. Iniciativa (7): Gerenciamento de Riscos. Resultado Esperado: Aprovar o
Plano de Gestão de Riscos do TRT 20; promover treinamento no processo de gestão de
riscos; implantar o processo de gestão de risco em um processo de trabalho. Unidade
Responsável: Assessoria de Gestão Estratégica. Início: 05/07/2021; Data Final Prevista:
17/12/2021. Iniciativa (8): Aprimoramento da Governança. Resultado Esperado:
Aperfeiçoar as práticas de governança do TRT 20; promover treinamento sobre a
temática de governança; mapear processo de trabalho crítico e definir/explicitar
controles internos implementados. Unidade Responsável: Assessoria de Gestão
Estratégica. Início: 05/07/2021; Data Final Prevista: 17/12/2021. Iniciativa (9): Capacita
Express. Resultado Esperado: Aumentar a oferta de ações de capacitação e o índice de
participação de magistrados e servidores . Unidade Responsável: Coordenadoria de
Gestão de Pessoas. Início: 21/06/2021; Data Final Prevista: 03/12/2021.
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3.4. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS
No questionário de correição, o Tribunal Regional informou que a Presidência e a
Corregedoria dividem a responsabilidade pela gestão e pelo controle do cumprimento
das metas no 1o grau e, para o 2o grau, a competência é apenas da Presidência. O
monitoramento do desempenho das unidades judiciárias nas metas é realizado pelo
Comitê de Gestão Estratégica por meio das Reuniões de Análise Estratégica e,
também, por intermédio da Corregedoria Regional, que acompanha os resultados
gerados a partir do e-Gestão e das ferramentas de BI implantadas no Tribunal Regional
(Ata Dinâmica, IGEST, Metas Nacionais, Produtividade 1º Grau e Produtividade 2º
Grau), e, ainda, pelas correições e inspeções que realiza; pelo acompanhamento
mensal dos resultados pela Assessoria de Gestão Estratégica (AGE); e pelo
acompanhamento trimestral do IGEST, por meio do relatório disponibilizado no
sistema e-Gestão.
Quando o monitoramento evidencia o não cumprimento da meta, as unidades
judiciárias são comunicadas por meio de ofícios ou contato direto sobre o
desempenho. Em seguida, é solicitada a implementação de providências para elevar o
desempenho. A Assessoria de Gestão Estratégica e Estatística auxilia as unidades
judiciárias nas iniciativas para cumprimento das metas.
De acordo com o TRT20, eventos são realizados com o intuito de aprimorar os
resultados alcançados nas metas judiciárias, bem como auxiliar no desenvolvimento de
iniciativas que contribuam para elevar o desempenho. No questionário de correição, o
Tribunal Regional informou os seguintes eventos: Fórum de Gestão Estratégica (anual);
workshop de Planejamento Estratégico Participativo (PEP), com revisões anuais;
Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs), além de consultas públicas sobre as metas e
sugestões de iniciativas para seu cumprimento. No período compreendido pela
correição, foram realizadas RAEs em: 12/04/2019, 12/06/2019, 19/09/2019,
22/11/2019; 03/04/2020, 14/05/2020, 27/07/2020, 2/10/2020; 29/03/2021,
02/07/2021. Os dados revelam consonância com o disposto no artigo 9o da Resolução
CNJ no 325/2020, segundo o qual as Reuniões de Análise da Estratégia devem ocorrer
pelo menos quadrimestralmente, para avaliação e acompanhamento dos resultados,
buscando possíveis subsídios para o aprimoramento do desempenho institucional. Na
página eletrônica https://www.trt20.jus.br/institucional/gestao-e-governanca/gestaoestrategica, são divulgadas as atas das RAEs e informações acerca da gestão do Plano
Estratégico.
Quanto à promoção de magistrados, o Tribunal Regional informou que os artigos 72 e
73 do Regimento Interno dispõem sobre os critérios para promoção dos magistrados.
No entanto, a análise dos dispositivos não evidenciou o alinhamento com as metas do
Poder Judiciário, traçadas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça como
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um aspecto a ser avaliado para aferição da presteza. O §3º, do artigo 73, prevê apenas
“A avaliação de presteza estimará o cumprimento dos prazos legais pelo magistrado”.
Nesse sentido, registra-se a importância de incluir o alinhamento com as metas do
Poder Judiciário como um quesito a ser avaliado para promoções, conforme
disciplinado pela Resolução CNJ nº 106/2010.

3.5. AÇÕES E INICIATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS MACRODESAFIOS
DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2020 (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional da 20ª Região informou as seguintes condutas visando atender os
macrodesafios Poder Judiciário 2015-2020:
1. Combate à corrupção e à improbidade administrativa – Implantação de modelo de
governança (gestão compartilhada e transparente), com enfoque na gestão de riscos;
Atualização e Promoção do Código de Ética; Adequação da Auditoria Interna às
Resoluções do CNJ nº 308 e nº 309; Avaliação e reformulação dos sites da intranet e
internet; Atuação da Ouvidoria como canal de recebimento de denúncias e apuração
de desvios de conduta.
2. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional - Encaminhamento mensal,
às Varas do Trabalho e aos Gabinetes dos Desembargadores, da lista dos processos
integrantes das metas; Acompanhamento sistemático e concentração de esforços para
julgamento dos processos anteriores a 01/01/2016 (data de corte da meta); Inserção
na Ata Dinâmica da relação dos processos integrantes da meta; Aprimoramento o
Gemini, ampliar a sua utilização e discutir junto às Assessorias dos Gabinetes métodos
que, em conjunto com a mencionada ferramenta, otimizem a triagem dos processos;
Disponibilização dos painéis de Business Inteligence (BI) com informações sobre a Ata
Dinâmica, Metas; Produtividade 1º Grau, Produtividade 2º grau, IGEST, Produtividade
de Unidades e Serventias.
3. Adoção de soluções alternativas de conflito - Recomendação às Varas do Trabalho
que realize tentativa de conciliação após baixa do recurso do TRT20; Capacitação dos
juízes e servidores para atuarem como conciliadores e mediadores; Implantação do
CEJUSC; Atuação do CEJUSC/JT-2º grau; Participação nas Semanas Nacionais de
Conciliação Trabalhista, na Semana Nacional da Execução e Semana Nacional de
Conciliação do CNJ; Atuação da Presidência em acordos nos processos da Secretaria de
Recurso de Revista.
4. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes - Promoção de ações de
incentivo ao cadastramento dos grandes litigantes como procuradorias, incluindo os
municípios; Aumento do quantitativo de processos encaminhados pela SEREV
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(Secretaria do Recurso de Revista) para o CEJUSC 2º Grau; Realização de pauta
temática com os grandes litigantes no CEJUSC 2º Grau; Disponibilização de painel de BI
de metas para monitoramento de resultados.
5. Impulso às execuções fiscais e trabalhistas - Apoio e acompanhamento do
cumprimento das metas pelas unidades judiciárias via painel de BI de metas; Atuação
do Juízo Auxiliar de Execução; Adoção do 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; Adoção do 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. Foram propostas, no início de 2020, seis
iniciativas para Impulsionar as Execuções Fiscais e Trabalhistas, que ficaram
prejudicadas em face das consequências da pandemia da COVID-19. Durante o período
da correição, o Tribunal Regional informou que as iniciativas foram: (1) realização do
curso do sistema SIMBA para magistrados e servidores das unidades judiciárias (varas
do trabalho, apoio à execução, gabinetes, magistrados); (2) realização de estudo para
Núcleo de Pesquisa Patrimonial descentralizado; (3) Implantar Banco de Executadas do
TRT20; (4) realização da Semana de Execução Regional com leilão específico para Varas
do Interior; (5) construção de Banco de dados para registro das pesquisas do SIMBA;
(6) criação da Secretaria Virtual para apoio à execução com servidores de varas com
menor movimentação processual e juiz auxiliar da presidência.

3.6. AÇÕES E INICIATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS MACRODESAFIOS
DO PODER JUDICIÁRIO 2021-2026 (fonte: TRT20)
A Resolução Administrativa nº 17/2021, do TRT20, aprova o Plano Estratégico
Participativo do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região para o período 20212026 (PEP 2021-2026). No questionário de correição, o Tribunal Regional informou
condutas que estão sendo adotadas ou que serão adotadas para o atendimento dos
Macrodesafios do Poder Judiciário 2021-2026:
1. Garantia dos Direitos Fundamentais - Aprimorar os sites da intranet e internet;
Adotar ações para cumprir a meta 9 (Integrar a agenda 2030 ao Poder Judiciário);
Desenvolver plano de eventos voltado à promoção do trabalho seguro e combate ao
trabalho infantil e estímulo à aprendizagem.
2. Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade - Aprimorar
os sites da intranet e internet.
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3. Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional - Estudar a criação de uma
Central de Atendimento; Aprimorar as ferramentas de busca de precedentes, dos
gabinetes e do Tribunal Regional; Aperfeiçoar o uso e as funcionalidades das
ferramentas de Business Intelligence, contemplando a visão integral das metas e dos
processos a elas vinculados; Aperfeiçoar o uso e as funcionalidades das ferramentas de
execução, contemplando a celebração de convênios.
4. Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais
- Implantar ferramenta de gestão para dar tratamento adequado às recomendações e
deliberações decorrentes de auditoria; Implementar a gestão de riscos em, pelo
menos, um processo crítico previsto no modelo de governança.
5. Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos Promover a capacitação de juízes e de servidores para atuarem como conciliadores e
mediadores, ampliando a oferta para servidores da área administrativa e
trabalhadores voluntários, bem como ao registro correto das movimentações
processuais; Construir ferramenta informatizada para a pesquisa e identificação de
processos passíveis de conciliação.
6. Promoção da Sustentabilidade - Atualizar o Plano de Logística Sustentável.
7. Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária - Mapear,
pelo menos, um processo crítico previsto no modelo de governança.
8. Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas - Intensificar a capacitação de magistrados
e servidores, priorizando o formato EAD, contemplando o treinamento nas
ferramentas que viabilizam este tipo de treinamento; Elaborar e implementar o Plano
Estratégico de Gestão de Pessoas com base na Resolução CNJ nº240 que dispõe sobre
a Política Nacional de Gestão de Pessoas; Incrementar a metodologia de realização
dos Exames Periódicos para aumentar a participação de magistrados e servidores;
Realizar ações educacionais, de sensibilização, comunicação e engajamento (dicas de
saúde e qualidade de vida; fórum de saúde e qualidade de vida; desenvolvimento
emocional; síndrome metabólica) visando à redução da incidência de casos de uma das
cinco doenças mais frequentes nos Exames Periódicos ou das causas de absenteísmo.
9. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira - Planejar e acompanhar
sistematicamente a execução do orçamento e das contratações, incorporando ações
de capacitação; Editar ato para regulamentar as contratações, atualizando a norma
existente, incorporando os sistemas de compras do Governo Federal.
10. Fortalecimento da Estratégia Nacional de Tic e Proteção de Dados - Elaborar
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) do TRT da 20ª
Região de acordo com as diretrizes da ENTIC-JUD 2021-2026; Aperfeiçoar a segurança
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cibernética e proteção de dados, garantindo confidencialidade, integridade e
disponibilidade dos serviços de TIC.

3.7. GESTÃO PARTICIPATIVA
221/2016 do CNJ

E DEMOCRÁTICA. RESOLUÇÃO nº

A Resolução Administrativa nº 46/2018, do TRT da 20ª Região, instituiu o Comitê de
Gestão Estratégica Participativa no âmbito do Tribunal Regional e definiu suas
atribuições. A Portaria SGP.PR nº 181/2021 nomeou os membros do referido comitê.
Destaca-se que a Resolução Administrativa nº 17/2021, em se artigo 20, acrescentou
dois membros ao Comitê de Gestão Estratégica Participativa que atualmente é
composto pelo: I - Presidente (coordenador); II - Vice-Presidente; III - Ouvidor Regional;
IV - Gestor das Ações e Metas Nacionais Prioritárias; V - Diretor Geral; VI - Secretário
Geral da Presidência; VII - Secretário da Corregedoria; VIII - Secretário de Tecnologia da
Informação e Comunicação; IX - Assessor de Gestão Estratégica; X - um magistrado de
primeiro grau e um magistrado de segundo grau, indicados pela respectiva associação
e; XI - um representante de cada uma das seguintes entidades de classe ASTRA XX e
SINDJUF/SE.
De acordo com o Tribunal Regional, os princípios de gestão participativa e democrática
são garantidos pela atuação do Comitê de Gestão Estratégica Participativa durante as
Reuniões de Análise Estratégica; por meio da realização de consultas públicas, no
âmbito interno e externo, sobre metas e iniciativas para cumprimento de metas
estratégicas; pelo formato de elaboração e revisão do Planejamento Estratégico, que é
integralmente participativo, com a inclusão de representação de todas as unidades
administrativas e judiciárias, da Associação dos Servidores, Associação dos
Magistrados e Sindicato dos Servidores; e pela realização anual do Fórum de Gestão
Estratégica.

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
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MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

2019

2020

2021*

estoque remanescente do ano anterior

13.427

8.212

6.661

casos novos

14.360

9.506

7.021

processos recebidos

14.549

9.701

7.118

processos solucionados

20.421

11.677

6.394

pendentes de solução para o ano seguinte

8.212

6.661

7.529

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Detalhamento da quantidade de processos Recebidos e Solucionados por
Municípios - ano 2019 a Julho de 2021
Qtd Varas - Município sede de vara

Recebidos

Solucionados Pendentes

9 (nove) - Aracaju

23031

28626

6059

1 (uma) - Estância

1322

1489

192

1 (uma) - Itabaiana

1230

1354

90

1 (uma) - Lagarto

1641

1758

290

1 (uma) - Maruim

1876

2970

559

1 (uma) - Nossa Senhora da Glória

1306

1326

94

1 (uma) - Propriá

962

969

245
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Total de Varas do Trabalho = 15 varas

31368

38492

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Vara do
Trabalho

Pendentes
de Solução
Solucionad
Recebidos
em
os
Julho/202
1

Aracaju 01a Vara

2787

3167

842

Aracaju 02a Vara

2867

3589

899

Aracaju 03a Vara

2840

3924

750

Aracaju 04a Vara

2818

3384

781

Aracaju 05a Vara

2818

3305

788

Aracaju 06a Vara

2712

3192

311

Aracaju 07a Vara

2839

3699

785

Aracaju 08a Vara

2761

3429

640

Aracaju 09a Vara

2802

3066

263

Estância 01a Vara

1332

1490

192

50
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Itabaiana 01a Vara

1233

1355

90

Lagarto 01a Vara

1658

1763

290

Maruim 01a Vara

1948

2974

559

Nossa
Senhora da
Glória 01a Vara

1316

1330

94

Propriá 01a Vara

994

991

245

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

TAXA DE PRODUTIVIDADE

2019

2020

2021*

média do Tribunal da 20ª Região

140,36%

120,37%

89,83%

média dos Tribunais de médio porte

116,62%

93,12%

96,64%

média nacional

118,81%

85,33%

95,57%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO

2019

2020

2021*

média do Tribunal da 5ª Região

41,47%

35,10%

60,47%

média dos Tribunais de médio porte

31,02%

42,56%

55,27%

média nacional

34,75%

48,41%

62,20%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.
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No total de processos recebidos, não foram incluídos os processos redistribuídos à
mesma região judiciária a fim de evitar duplicidade. Do mesmo modo, no total de
processos solucionados, não constam os processos solucionados por declaração de
incompetência.
No ano de 2020, houve um decréscimo de 33,3% nos processos recebidos e de 42,8%
nos processos solucionados, em relação ao ano de 2019. O percentual de
produtividade do regional foi de 140% em 2019, em 2020 foi de 120% e em 2021, até
julho, está em 90%, aproximadamente. A Região Judiciária, nos três anos avaliados,
recebeu menos processos em comparação à média dos Tribunais de Médio Porte e à
média nacional.
Em relação à pendência de solução, nos três últimos anos, a Região Judiciária possui
menos processos pendentes de solução do que a média do País e, em relação à média
dos Tribunais de Pequeno Porte, possuía mais resíduo no ano de 2019 e menos nos
anos de 2020 e 2021 (até julho).
Quanto à taxa de congestionamento, o Tribunal Regional apresentou taxas de
congestionamento mais altas do que a média dos tribunais de mesmo porte e da
média nacional e mais baixas em 2020. Contudo, o índice voltou a subir em 2021, até
julho, e o TRT ficou com média mais alta do que os tribunais congêneres.
b) Prazos Médios:
PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a prolação da sentença

2019

2020

2021*

322 dias

283 dias

208 dias

194 dias

170 dias

198 dias

245 dias

216 dias

245 dias

média do Tribunal analisado

média dos Tribunais de mesmo porte

média nacional

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.
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PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a realização da 1ª audiência

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

57 dias

76 dias

104 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

68 dias

89 dias

103 dias

média nacional

81 dias

105 dias

121 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

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

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

265 dias

273 dias

323 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

122 dias

120 dias

169 dias

média nacional

174 dias

156 dias

237 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Constatou-se que, no triênio 2019-2020-2021, com relação aos prazos médios de
tramitação processual, o Tribunal Regional apresentou tendência de aumento, com
exceção do prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, que,
embora tenha diminuído, permaneceu acima da média nacional e da média dos
tribunais de mesmo porte. Em julho de 2021, apenas o prazo médio do ajuizamento da
ação até a realização da 1ª audiência é que ficou próximo da média dos tribunais
congêneres.
c) Recursos Interpostos:
No ano de 2019 foram interpostos nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional 11436
recursos, 5,47% a mais do que no ano de 2018, quando foram interpostos 10842. Em
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2020 foram interpostos nas Varas do Trabalho do Tribunal Regional 10047 recursos,
12,14% a menos do que no ano de 2019. Já no ano de 2021, até julho, foram
interpostos 4261 recursos nas Varas do 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 julho de 2021, do total de 569
processos do Tribunal Regional com instrução encerrada aguardando a prolação de
sentença, sendo que nenhum ultrapassa 60 dias.
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 SECG/CGJT nº 064/2020, já havia destacado a relevância da
retomada das audiências, bem como solicitado à Corregedoria Regional do Tribunal
Regional que determinasse aos Magistrados a marcação imediata das audiências
pendentes (iniciais e de instrução). Em nova consulta ao sistema e-Gestão, abaixo
quadro demonstrativo com quantitativo de processos, não suspensos, com audiências
iniciais não realizadas e de processos aguardando o encerramento de instrução,
separados por períodos de 30 em 30 dias, em 31/07/2021:
Situação dos processos na mesma tarefa no Pje, por períodos (até julho de 2021)

Período

Aguardando a 1ª audiência

Aguardando o encerramento da
instrução

até 30 dias

326

30

de 31 a 60 dias

248

15

de 61 a 90 dias

189

16

de 91 a 120 dias

124

12

de 121 a 150 dias

117

6

de 151 a 180 dias

65

2

de 181 a 210 dias

36

1

de 211 a 240 dias

61

1
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de 241 a 270 dias

50

5

de 271 a 300 dias

57

1

de 301 a 330 dias

30

2

acima de 330 dias

58

67

4.1.2. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTPTST/e-Gestão)
4.1.2.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
FASE DE LIQUIDAÇÃO

NA

2019

2020

2021*

2.583

2.601

729

Liquidações encerradas

559

1.554

995

Liquidação de sentença pendente**

793

632

494

Desarquivados na fase de liquidação

3.813

823

81

Liquidações iniciadas

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.
**incluídas as liquidações que estavam em arquivo provisório.

No ano de 2020, as liquidações iniciadas aumentaram 0,7% e as encerradas
diminuíram 78,4%, em relação ao ano de 2019. A taxa de produtividade na liquidação
verificada em 2019 foi de 21,6%, de 59,7% em 2020 e em 2021 (até 31/07) foi de
136,5%. No ano de 2020, cada Vara do Trabalho iniciou, em média, 173,4 liquidações;
e encerrou, em média, 54,9 liquidações.
Em dezembro de 2020, restavam 632 liquidações pendentes no resíduo, incluídas as
que estavam em arquivo provisório, um decréscimo de 20,3% em relação a dezembro
de 2019. O Resíduo médio por Vara no Regional foi de 42,1 liquidações pendentes,
incluídos os processos em arquivo provisório na fase de liquidação.
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4.1.2.2. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES INICIADAS

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

2.583

2.601

729

Nos Tribunais de idêntico porte

8.543

5.927

2.872

No País

30.683

26.195

12.907

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Nos anos de 2019, 2020 e 2021 (até 31/07), o Tribunal Regional iniciou menos
liquidações que a média no País e a média dos Tribunais congêneres.
4.1.2.3. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

559

1.554

995

Nos Tribunais de idêntico porte

8.099

6.085

3.113

No País

33.841

26.842

13.542

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

No período avaliado, o Tribunal Regional encerrou menos liquidações em comparação
à média no País e dos Tribunais de idêntico porte.
4.1.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO
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MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

793

632

494

Nos Tribunais de idêntico porte

4.100

3.067

2.689

No País

15.686

15.292

13.803

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Quanto ao resíduo na fase de liquidação, em comparação à média no País e à média
dos Tribunais de idêntico porte, o Tribunal apresentou taxa residual menor em todo o
período avaliado.
4.1.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
PRAZO MÉDIO DO INÍCIO
ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

AO

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

154,4 dias

230,6 dias

154,5 dias

Nos Tribunais de idêntico porte

187,7 dias

210,1 dias

210,8 dias

No País

197,2 dias

231,1 dias

240,7 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

O prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, que era de 154,4 dias em
2019, aumentou para 230,6 dias em 2020 e diminuiu para 154,5 dias em 2021 (até
31/07). Em relação à média no País e a média dos Tribunais de idêntico porte, o
Tribunal exibiu prazo médio inferior, à exceção do ano de 2020, quando registrou
prazo maior que a média dos Tribunais congêneres.
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Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, em
2020, o Tribunal Regional registrou o nono maior prazo médio no País, e considerando
somente os regionais de mesmo porte, registrou o quarto maior prazo.
4.1.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS
PERCENTUAL DE SENTENÇAS LÍQUIDAS
POR ANO

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

76,1%

78,1%

85,2%

Nos Tribunais de idêntico porte

42,5%

48%

53,8%

No País

16,5%

19,1%

20,1%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

O percentual de sentenças líquidas nas Varas Trabalhistas foi de 76,1% em 2019, 78,1%
em 2020 e de 85,2% em 2021 (até 31/07).
Em relação ao percentual de sentenças líquidas, o Tribunal Regional registrou taxa
média de sentenças líquidas superior à média no País e à média dos Tribunais de
idêntico porte, nos três anos avaliados.
Ainda com relação ao percentual de sentenças líquidas, das 15 Varas do Trabalho da
Região Judiciária, 14 Varas do Trabalho estiveram acima da média no País nos três
anos avaliados. Apenas a Vara do Trabalho de Propriá registrou percentual inferior à
média no País.
Quantitativamente, entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, no ano de 2020, a 20ª
Região teve nove Varas do Trabalho entre as 50 com os maiores quantitativos de
sentenças líquidas.
Percentualmente, entre as 1.573 Varas do Trabalho no País, no ano de 2020, a 20ª
Região teve uma Vara do Trabalho entre as 50 com os maiores percentuais de
sentenças líquidas no País: a 1ª Vara do Trabalho de Lagarto, com um percentual de
91,7%, foi o 47º maior percentual do País.
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4.1.3. MOVIMENTAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA (fonte: CESTPTST/e-Gestão)
4.1.3.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE
DE EXECUÇÃO

2019

2020

2021*

Execuções iniciadas

7.478

10.182

3.376

Execuções encerradas

8.401

13.252

4.051

Pendentes de execução

21.407

18.803

17.699

6.111

7.993

8.497

Saldo de Processos no
Provisório na Execução

Arquivo

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

No ano de 2020, houve acréscimo de 31,7% no quantitativo de execuções iniciadas e
de 57,7% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2019. A taxa de
produtividade na execução em 2019 foi de 113,7%, em 2020 foi de 136,3% e em 2021
(até 31/07) registrou 120,3%.
No ano de 2020, cada Vara do Trabalho iniciou, em média, 648,4 execuções; e
encerrou, em média, 883,5 execuções.
O resíduo do regional incluindo as que estavam em arquivo provisório, em dezembro
de 2020, foi de 26.796 execuções, um decréscimo de 2,6% em relação a dezembro de
2019. Em média, o resíduo de execuções por Vara foi de 1.786,4 processos.
4.1.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO
EXECUÇÕES INICIADAS

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

7.478

10.182

3.376
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Nos Tribunais de idêntico porte

11.383

11.122

5.659

No País

34.800

31.884

16.999

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Relativamente à média no País e à média dos Tribunais congêneres, o Tribunal iniciou
menos execuções no período avaliado.
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, a 20ª Região teve uma Vara
entre as 50 que mais iniciaram execuções no País, sendo: a 1ª Vara do Trabalho de
Aracaju, com 1.298 execuções iniciadas, foi a 26ª que mais iniciou execuções no País.
4.1.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO
EXECUÇÕES ENCERRADAS

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

8.401

13.252

4.051

Nos Tribunais de idêntico porte

15.071

12.353

7.059

No País

38.537

30.420

18.496

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Quanto às execuções encerradas, verificou-se que o Tribunal Regional encerrou menos
liquidações que a média no País e a média dos Tribunais de idêntico porte, à exceção
do ano de 2020, quando encerrou mais que a média dos Tribunais congêneres.
Entre as 1.573 Varas do Trabalho no País no ano de 2020, a 20ª Região teve três Varas
entre as 50 que mais encerraram execuções no País: a 1ª Vara do Trabalho de Nossa
Senhora da Glória, com 2.090 execuções encerradas, foi a 9ª que mais encerrou no
País; a 4ª Vara do Trabalho de Aracaju, com 1.358 execuções encerradas, foi a 35ª; e a
5ª Vara do Trabalho de Aracaju, com 1.322 execuções encerradas, foi a 42ª.
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4.1.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO
RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

27.518

26.796

26.196

Nos Tribunais de idêntico porte

33.653

33.697

32.815

No País

118.364

121.727

115.955

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Quanto ao resíduo na fase de execução, em comparação à média do País e à média dos
Tribunais de idêntico porte, o Tribunal Regional exibiu resíduo menor nos três anos
avaliados.
4.1.3.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU
ENCERRAMENTO
PRAZO
MÉDIO
DO INÍCIO
ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO

AO

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

1.319 dias

1.198 dias

933,5 dias

Nos Tribunais de idêntico porte

1.092 dias

992,6 dias

958,4 dias

No País

1.488 dias

950 dias

1.009 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

O prazo médio entre o início e a extinção da execução, que era de 1.319 dias em 2019,
diminuiu para 1.198 dias em 2020 e para 933,5 dias em 2021 (até 31/07).
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O Tribunal Regional exibiu prazo médio maior que a média dos Tribunais de idêntico
porte em 2019 e 2020, e menor em 2021 (até 31/07). Relativamente à média no País,
exibiu prazo menor em 2019 e 2021 (até 31/07), e maior em 2020.
Ainda com relação ao prazo médio entre o início e a extinção da execução, em 2020, o
Tribunal Regional registrou o quinto maior prazo médio no País, e considerando
somente os regionais de mesmo porte, registrou o terceiro maior prazo.
4.1.3.6. PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE
DE EXECUÇÃO
PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO
AO
ENCERRAMENTO
DA
EXECUÇÃO

2019

2020

2021*

No Tribunal Regional

1.780 dias

1.856 dias

1.672 dias

Nos Tribunais de idêntico porte

1.735 dias

1.607 dias

1.457 dias

No País

2.349 dias

1.586 dias

1.634 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

O prazo médio entre o ajuizamento da ação e a extinção da execução, que era de
1.780 dias em 2019, aumentou para 1.856 dias em 2020, no entanto, diminuiu para
1.672 dias em 2021 (até 31/07).
Em relação ao prazo médio, o Tribunal Regional registrou prazo superior à média dos
Tribunais de mesmo porte em todo o período avaliado. No entanto, relativamente à
média no País, registrou prazo menor no ano de 2019, e maior em 2020 e 2021 (até
31/07).
4.1.3.7. PROCESSOS PENDENTES DE EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA EM
MAIS DE UM SISTEMA PROCESSUAL
Os processos que estão pendentes de execução não podem estar pendentes em mais
de um sistema de tramitação (Legado e PJe), não podem estar pendentes em mais de
uma VT ao mesmo tempo, também não podem estar pendentes de execução e no
saldo do arquivo provisório ao mesmo tempo. Partindo dessa premissa, não foram
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identificados processos pendentes de execução em julho de 2021 que com pendências
em mais de um sistema ou Vara do Trabalho simultaneamente.
4.1.3.8. EXECUÇÕES EXTINTAS
Foram extraídas as seguintes informações do sistema e-Gestão: no período de
1º/01/2019 a 31/12/2019: 458 execuções extintas por acordo; 344 extintas por
pagamento do crédito do exequente; 00 (zero) execuções extintas pela prescrição
intercorrente; e 380 por outras formas de extinção.
De 1º/01/2020 a 31/12/2020: 2.908 execuções extintas por acordo; 2.790 execuções
extintas por pagamento do crédito do exequente; 1.464 execuções extintas pela
prescrição intercorrente; 100 execuções extintas por cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer; e 6.312 outras formas de extinção.
No período de 1º/01/2021 a 31/05/2021: 903 execuções extintas por acordo; 1.446
extintas por pagamento do crédito do exequente; 483 extintas pela prescrição
intercorrente; 15 extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer; e
2.875 por outras formas de extinção.
4.1.4.

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

a) Movimentação Processual
MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

2019

2020

2021*

estoque remanescente do ano anterior

5.572

5.371

4.519

casos novos

9.061

8.915

3.415

processos recebidos

12.446

13.622

5.377

recursos e ações originárias julgados

8.916

9.847

4.032

total julgado

12.084

13.681

6.104

pendentes de solução para o ano seguinte

5.371

4.519

3.180

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.
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TAXA DE PRODUTIVIDADE

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

97,09%

100,43%

113,52%

média dos Tribunais de mesmo porte

95,80%

106,81%

101,42%

média nacional

94,95%

94,70%

95,50%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

TAXA DE CONGESTIONAMENTO

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

41,54%

38,77%

50,66%

média dos Tribunais de mesmo porte

42,00%

41,27%

46,11%

média nacional

45,69%

44,60%

54,05%

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR
DESEMBARGADOR

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

2.074

2.270

896

média dos Tribunais de mesmo porte

1.787

1.465

818

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.
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NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR
DESEMBARGADOR

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

2.014

2.280

1.017

média dos Tribunais de mesmo porte

1.712

1.564

830

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Segundo informações prestadas pelo Tribunal Regional, em 2019 foram pautados em
média por sessão, nas turmas, 192 processos e julgados 176 processos. Em 2020,
foram pautados em média por sessão, nas turmas, 130 processos e julgados 103. Com
relação ao Tribunal Pleno, em 2019, a média foi de 30 processos pautados e 30
julgados e, em 2020, foi de 25 pautados e 22 julgados. Em 2021, até julho, a média de
processos pautados e julgados, por sessão, foi de: 163 pautados e 146 julgados nas
turmas; e 39 pautados e 34 julgados no Tribunal Pleno.
b) Prazos Médios
PRAZO MÉDIO da distribuição à
restituição com visto do relator

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

122 dias

120 dias

87 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

104 dias

122 dias

109 dias

média nacional

104 dias

111 dias

103 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

PRAZO MÉDIO da distribuição ao
julgamento do recurso

2019

65

2020

2021*
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média do Tribunal analisado

156 dias

153 dias

118 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

137 dias

165 dias

160 dias

média nacional

160 dias

168 dias

175 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

PRAZO MÉDIO total, da distribuição até
a baixa do recurso

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

552 dias

306 dias

280 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

281 dias

285 dias

303 dias

média nacional

306 dias

321 dias

312 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

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

2019

2020

2021*

magistrados atuando em turmas e que participaram da
distribuição de processos

6

6

6

929

895

753

processos recebidos por magistrado

2.074

2.270

896

carga de trabalho por magistrado

3.003

3.166

1.649

estoque inicial por magistrado
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processos solucionados por magistrado

2.014

2.280

1.017

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

d) Movimentação Processual dos Desembargadores e Juízes de Primeiro Grau que
atuaram no Tribunal substituição
MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL DOS
DESEMBARGADO
RES EM
EXERCÍCIO

2019

2020

2021*

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

ALEXANDRE MANUEL
RODRIGUES
PEREIRA

11

2

8

-

-

-

CARLOS DE
MENEZES FARO
FILHO

3

2

2

-

-

-

FABIO TÚLIO
CORREIA RIBEIRO
(desembargador)

1889

1588

1994

2066

351

517

HIDER TORRES DO
AMARAL

-

-

53

17

869

699

JOÃO AURINO
MENDES BRITO
(desembargador)

1864

1442

1740

1436

7

2

JORGE ANTONIO
ANDRADE CARDOSO
(desembargador)

1889

1754

1835

1599

924

952

JOSÉ AUGUSTO DO
NASCIMENTO
(desembargador)

-

-

-

-

72

1

JOSENILDO DOS
SANTOS CARVALHO
(desembargador)

1967

1786

2183

2302

746

771

5

4

25

-

5

-

KÁTIA ALVES DE LIMA
NASCIMENTO
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LAURA
VASCONCELOS
NEVES DA SILVA

4

-

2

-

-

-

MARIA DAS GRAÇAS
MONTEIRO MELO
(desembargadora)

2039

1722

2016

1946

1006

1014

RITA DE CÁSSIA
PINHEIRO DE
OLIVEIRA
(desembargadora)

2002

1892

2244

2259

803

852

THENISSON
SANTANA DÓRIA
(desembargador)

1812

1122

2128

1815

853

725

VILMA LEITE
MACHADO AMORIM
(desembargadora)

454

770

315

241

723

571

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

e) Resíduo processual
RESÍDUO PROCESSUAL

2019

2020

2021*

aguardando manifestação do MPT

107

46

57

pendentes de conclusão ao relator

19

13

12

pendentes com o relator

2.445

1.704

1.254

pendentes em diligência

66

45

31

pendentes suspensos ou sobrestados

1.107

743

762

resíduo total

5.371

4.519

3.180

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

4.1.5.

PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO (fonte: e-Gestão)
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PRAZO MÉDIO TOTAL DE DURAÇÃO DO
PROCESSO do ajuizamento da ação até
o arquivamento definitivo

2019

2020

2021*

média do Tribunal analisado

1089 dias

1256 dias

1178 dias

média dos Tribunais de mesmo porte

1064 dias

1034 dias

1048 dias

média nacional

1012 dias

935 dias

1019 dias

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

Quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo, o
Tribunal Regional registrou média de 1.089 dias em 2019. Em 2020, o prazo médio
aumentou para 1.256 dias e, em 2021, diminuiu para 1.178 dias. No triênio analisado,
observou-se que o prazo médio do Regional se mostrou maior tanto em relação à
média dos Tribunais congêneres como em relação à média nacional.

4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão)
ARRECADAÇÃO NO 1º
GRAU

2019

2020

2021*

recolhimentos
previdenciários

R$17.933.098,64

R$22.561.757,42

R$14.658.361,28

recolhimentos fiscais

R$2.141.229,47

R$3.628.273,67

R$2.398.692,04

R$3.891.304,85

R$5.057.186,02

R$1.954.139,14

R$264.914,12

R$0,00

R$0,00

custas
processuais
emolumentos
multas

e
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PODER JUDICIÁRIO
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TOTAL

R$24.230.547,08

R$31.247.217,11

R$19.011.192,46

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

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

2019

2020

2021*

R$74.976,94

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$175.788,58

R$36.858,27

R$7.689,54

R$250.765,52

R$36.858,27

R$7.689,54

e

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

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

2019

2020

2021*

decorrentes de execução R$141.040.296,44

R$165.980.024,86

R$82.177.401,40

decorrentes de acordo

R$90.987.186,01

R$100.297.104,42

R$51.136.872,38

decorrentes
de
pagamento espontâneo

R$14.058.821,08

R$33.099.707,60

R$18.406.268,92
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TOTAL

R$246.086.303,53

R$299.376.836,88

R$151.720.542,70

*Dados de 2021 consideram as informações compreendidas entre 1º/01 e 31/07/2021.

5. CONCILIAÇÃO
5.1. TAXA DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA
5.1.1. FASE DE CONHECIMENTO. CONCILIAÇÕES LÍQUIDAS NO PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO (EXCLUÍDAS DA BASE DE CÁLCULO AS DECISÕES DE ARQUIVAMENTO,
DESISTÊNCIAS E DECLARAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA - Meta 3 do CNJ) – fonte: eGestão (dados extraídos no dia 8 de outubro de 2021)
Em relação ao percentual de conciliação, o Tribunal Regional apresentou média
inferior à média nacional e à média do pequeno porte em 2019, 2020 e 2021 (até
julho). Dentre os períodos analisados, o TRT20 alcançou o maior percentual de
conciliação em julho de 2021, 33,8%.
Os dados apresentados foram extraídos considerando a regra de negócio da meta 3 do
CNJ disposta no Glossário de Indicadores 2021.
ANO DE 2019: Total de processos conciliados: 5.177; processos solucionados: 18.269;
percentual de conciliação líquida: 28,3% (média nacional: 44,3%; média dos TRTs de
pequeno porte: 39,6%). No ano de 2019, das 15 VTs do TRT20, nenhuma apresentou
média superior à média nacional. As três Varas do Trabalho com os maiores
percentuais foram: Itabaiana - 01a Vara (42,6%); Aracaju - 09a Vara (41,6%); e
Estância - 01a Vara (37,9%).
ANO DE 2020: Total de processos conciliados: 2.988; processos solucionados: 10.716;
percentual de conciliação líquida: 27,9% (média nacional: 45,2%; média dos TRTs de
pequeno porte: 39,9%). No ano de 2020, das 15 VTs do TRT20, apenas a Vara do
Trabalho de Nossa Senhora da Glória - 01a Vara (51,6%) apresentou média superior à
média nacional. A Vara de Lagarto - 01a Vara (38,9%) é a segunda com o maior
percentual de conciliações.
ANO DE 2021 (até julho): Total de processos conciliados: 1.996; processos
solucionados: 5.903; percentual de conciliação líquida: 33,8% (média nacional: 47,6%;
média dos TRTs de pequeno porte: 41,1%). Até julho de 2021, das 15 VTs do TRT20, 2
apresentaram média superior à média nacional: Lagarto - 01a Vara (58%) e Itabaiana 01a Vara (51,9%).
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5.1.2. FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 8 de outubro
de 2021)
ANO DE 2019: Total de liquidações finalizadas por acordo: 15; liquidações encerradas:
559; percentual de conciliação: 2,7%.
ANO DE 2020: Total de liquidações finalizadas por acordo: 27; liquidações encerradas:
1.554; percentual de conciliação: 1,7%.
ANO DE 2021 (até julho): Total de liquidações finalizadas por acordo: 5; liquidações
encerradas: 995; percentual de conciliação: 0,5%.
5.1.3. FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 8 de outubro
de 2021)
ANO DE 2019: Total de processos extintos por acordo: 458; execuções encerradas:
8.401; percentual de conciliação: 5,5%.
ANO DE 2020: Total de processos extintos por acordo: 2.908; execuções encerradas:
13.252; percentual de conciliação: 21,9%.
ANO DE 2021 (até julho): Total de processos extintos por acordo: 903; execuções
encerradas: 4.051; percentual de conciliação: 22,3%.

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: TRT20)

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região informou que observa e aplica as
diretrizes contidas na Resolução no 174/2016 do CSJT, aprovada em 30 de setembro de
2016, que normatiza a política de conciliação e mediação na Justiça do Trabalho.
Registra-se a edição do Ato nº 141, de 1º de dezembro de 2020, do Conselho Superior
da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a estruturação e os procedimentos dos
Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT da
Justiça do Trabalho. O referido ato foi referendado pela Resolução CSJT nº 288/2021.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC
possui suas atribuições previstas no art. 53-E do Regulamento Geral da Secretaria,
aprovado pela Resolução Administrativa nº 047/2011 e alterado pela Resolução
Administrativa nº 03/2020. O § 1º, do artigo 53-E, apresenta a composição do
NUPEMEC: I - Desembargador(a) Vice-Presidente do Tribunal; II - Juiz(a)
Coordenador(a) do CEJUSC-JT; III - Secretário(a) Judiciário(a); IV - Chefe do NUPEMEC.
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De acordo com o § 3º, a coordenação do núcleo caberá ao coordenador do CEJUSC.
Durante o período da correição, o Tribunal Regional informou que o coordenador do
NUPEMEC é o coordenador do CEJUSC de 1º grau que atualmente é o Juiz Antonio
Francisco de Andrade (Portaria SGP.PR 164/2019). Registra-se a importância de
adequar o normativo do Tribunal Regional quanto à coordenação do NUPEMEC, tendo
em vista que a Resolução CSJT nº 288/2021 dispõe sobre os critérios de nomeação.
Conforme informações constantes no questionário de correição, atualmente, os
servidores lotados nos CEJUSCs de 1º e 2º graus auxiliam nas atividades do NUPEMEC.
O Centro Judiciário de Método Consensual de Solução de Disputas - CEJUSC - o TRT20
possui em sua estrutura um CEJUSC de 1º grau e um CEJUSC de 2º grau ambos
instalados no térreo do Prédio Anexo do Tribunal Regional. De acordo com
informações constantes do questionário de correição, o espaço físico reservado para
os CEJUSCs conta com uma sala de conciliação para 1ª instância com seis postos de
trabalho; uma sala de conciliação para 2ª instância com dois postos de trabalho; uma
sala de espera; uma secretaria e 2 banheiros, um masculino e outro feminino,
adaptados para deficientes físicos.
No momento da correição, 4 servidores estão lotados no CEJUSC de 1º grau e 1, no
CEJUSC de 2º grau. Há, também, estagiários que auxiliam nas atividades dos Centros
Judiciários. A coordenação do CEJUSC de 1º grau é exercida pelo juiz Antônio Francisco
de Andrade (Portaria SGP.PR 164/2019) e a do 2o grau é exercida pela
Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira (Portaria SGP.PR 183/2021).
O Tribunal Regional informou que, no âmbito dos CEJUSC-JT de 1º e 2º Graus, são
utilizados meios tecnológicos, como telefone, e-mail e whatsapp, para a realização de
contatos com as partes e entre as partes para iniciar as tratativas visando a conciliação.
Além disso, por esses meios também há possibilidade de homologação de acordos, ou
seja, sem a necessidade do comparecimento das partes em juízo. Durante a correição,
o Tribunal Regional informou que nas reclamações a termo, a parte informa um
número de telefone válido, para contato pelo Juízo, o que ocorre, em regra, durante a
própria audiência. Quando o reclamante é jus postulandi, o Juiz entra em contato com
a parte. Caso não seja possível participar da sala virtual, a parte participa por meio do
viva voz para acompanhar as propostas de acordo. Nas situações em que a parte é
representada por advogado, somente há homologação, no caso de ausência da parte,
se o advogado tiver poderes especiais para conciliar. Durante reunião com a equipe
dos CEJUSCs, a informação foi confirmada e foi complementado que nos casos em que
a parte é representada por um advogado, se houver cláusula que gere dúvidas, o juiz
poderá entrar em contato com a parte.
O artigo 6º, § 1º-A, da Resolução no 174/2016, dispõe “As reclamações trabalhistas
reduzidas a termo em que o reclamante atue sem advogado (jus postulandi) poderão
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ser submetidas à sessão de conciliação e mediação junto ao CEJUSC-JT, desde que
supervisionada pessoalmente pelo magistrado, que deverá estar presente fisicamente
durante toda a negociação”. Diante do exposto, registra-se a importância de reduzir a
termo as reclamações sem atuação do advogado e que nas audiências o magistrado
esteja presente durante toda a negociação. Durante reunião com a equipe dos
CEJUSCs, foi pontuado que o coordenador do CEJUSC de 1o grau é quem realiza as
audiências nos casos de jus postulandi. No caso do 2o grau, sempre há Desembargador
presente.
Em relação a atividades itinerantes, durante o período da correição, o TRT20 informou
que não são realizadas. Destaca-se que a Resolução CSJT nº 288/2021 apresenta
possibilidades, além da instalação de CEJUSCs, para atendimento de localidades em
que o acesso dos jurisdicionados seja dificultado pelas condições geográficas da região
e/ou limitação dos meios de transporte.
5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
(fonte: TRT20)
De acordo com o artigo 4º, da Resolução Administrativa nº 27/2021, o CEJUSC de 1º
grau será coordenado por magistrado de 1º grau designado(a) por ato da presidência e
mediante autorização do Tribunal Pleno, dentre os juízes interessados que preencham,
cumulativamente, os seguintes requisitos: I - formação em curso de capacitação em
métodos consensuais de solução de disputas realizado ou validado pela Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) ou
pela Escola Judicial do TRT da 20ª Região (EJUD20); II - tenha cumprido a carga horária
mínima de formação continuada de 30 (trinta) horas nos 2 (dois) semestres anteriores;
III - não tenha sido punido disciplinarmente nos últimos dois anos; IV preferencialmente, não cumule com o exercício de Direção do Fórum na circunscrição
respectiva.
O artigo 5º, da Resolução Administrativa nº 27/2021, o CEJUSC de 2º grau será
coordenado por desembargador designado por ato da presidência, dentre os
interessados(as) que preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - que
preferencialmente possua formação em curso de capacitação em métodos
consensuais de solução de disputas realizado ou validado pela Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (ENAMAT) ou pela Escola
Judicial do TRT da 20ª Região (EJUD20); II - tenha cumprido a carga horária mínima de
formação continuada de 30 (trinta) horas nos 2 (dois) semestres anteriores; III - não
tenha sido punido disciplinarmente nos últimos dois anos.
Os requisitos para exercício da coordenação dos CEJUSCs segue o disposto no artigo
4º, da Resolução CSJT nº 288/2021.
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O artigo 26, da Resolução Administrativa nº 27/2021, dispõe que o mandato dos
coordenadores dos CEJUSCs de 1º grau e de 2º grau será de 2 anos, permitida uma
recondução.
5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT20)
O artigo 15, da Resolução Administrativa nº 27/2021, dispõe sobre a forma de
submissão de processos aos CEJUSCs. De acordo com o dispositivo, “Serão
encaminhados ao CEJUSC-JT os processos em qualquer fase ou instância, inclusive
aqueles pendentes de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho”, após triagem
realizada pelas unidades jurisdicionais. Nesse ponto, registra-se a publicação do Ato
Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT nº 34/2021, que regulamenta os procedimentos para
a realização de audiências de conciliação em processos que tramitam em grau de
recurso no Tribunal Superior do Trabalho.
Ao CEJUSC também podem ser enviados processos antes do despacho de
admissibilidade do respectivo recurso e remessa ao Tribunal Superior do Trabalho,
desde que haja possibilidade de conciliação. Nesse caso, a Secretaria de Recurso de
Revista (SEREV) é a responsável pela triagem dos processos.
Conforme informações do Tribunal Regional, no questionário de correição, ao
encaminhar o processo ao CEJUSC, o órgão de origem realiza o registro nos autos, por
certidão ou despacho, de que o feito é encaminhado e não há avocação de processos.
5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
(fonte: TRT20)
Em 2019 foram realizadas 4.026 audiências, com homologação de 1.494 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 37,1%.
Em 2020 foram realizadas 2.817 audiências, com homologação de 784
resultando em um índice de conciliação no percentual de 27,8%.

acordos,

Em 2021 (até julho) foram realizadas 2.041 audiências, com homologação de 549
acordos, resultando em um índice de conciliação no percentual de 26,9%.
Os dados informados no questionário de correição foram retificados durante o período
de correição.
5.2.5. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DOS CENTROS
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. CONCILIAÇÃO
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FRUSTRADA. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA
AUDIÊNCIA (fonte: TRT20)
No questionário de correição, o Tribunal Regional informou que caso frustrada a
tentativa de conciliação no âmbito do CEJUSC, não se recebe a defesa e os demais
documentos, não é designada audiência de prosseguimento, não são realizados outros
atos processuais e não é realizada exame da questão jurídica que envolve a matéria.
O §3º, do artigo 15, da Resolução Administrativa nº 27/2021, dispõe que “No caso dos
processos das Varas do Trabalho de Aracaju com audiências inaugurais designadas, a
audiência de tentativa de conciliação realizada no CEJUSC-JT será considerada como
audiência inaugural, com as implicações previstas na lei quanto à ausência das partes
(arts. 843 e 844 da CLT)”. Em complementação, o §5º prevê que caso não seja obtida a
conciliação, no caso de audiência inaugural, a parte reclamada terá 05 (cinco) dias para
apresentação da defesa e dos documentos por meio eletrônico.
5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT20)
O parágrafo único, do artigo 3º, da Resolução Administrativa nº 27/2021 prevê que o
CEJUSC de 1º grau está sujeito à atuação correcional da Corregedoria do Tribunal
Regional e o CEJUSC de 2º grau está sujeito à atuação correcional ordinária ou
extraordinária da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
No questionário de correição, o TRT20 informou que o Provimento nº 04/2020
regulamenta o procedimento da correição ordinária no âmbito das unidades judiciárias
de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, incluindo o CEJUSC
de 1º grau. No início de cada exercício, é publicado o cronograma de correições no site
do Tribunal regional e, no mínimo, 5 dias antes da correição ordinária, há publicação
do edital. Antes da correição, é enviado formulário para coleta de informações précorreição e durante procedimento correcional é realizada, mediante exame por
amostragem dos processos e demais expedientes em trâmite na unidade
correicionada, análise sobre cumprimento das metas do CNJ e da Justiça do Trabalho,
a observância dos provimentos da Corregedoria Regional e da Corregedoria Geral da
Justiça do Trabalho, bem como o que for julgado necessário ou conveniente pelo
Corregedor. Na ocasião, também é verificado o atendimento às recomendações e às
determinações feitas na correição anterior. Por fim, é elaborada ata com toda a
atividade correicional desenvolvida, o relatório, os despachos especiais exarados, as
determinações e recomendações, as providências que deverão ser implementadas
pelo magistrado responsável pelo CEJUSC.
O Ato CR Nº 01/2020, instituiu, em caráter excepcional, a realização das correições
ordinárias de maneira remota no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
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Região, durante a vigência das medidas de isolamento social para a prevenção do
contágio pelo novo coronavírus (COVID19).

5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO
ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: TRT20)
Em 2019, foram realizadas 2.824 audiências de conciliação e 4.552 acordos
homologados.
Em 2020, foram realizadas 4.049 audiências de conciliação e 3.688 acordos
homologados.
Em 2021 (até julho), foram realizadas 2.063 audiências de conciliação e 4.5522.065
acordos homologados.
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.
Registra-se que a quantidade de audiências realizadas e de acordos homologados
foram retificados pelo Tribunal Regional durante o período de correição. Na ocasião, o
TRT20 informou que os dados apresentados consideraram a quantidade de audiências
e acordos homologados no âmbito das Varas do Trabalho.

5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO
(fonte: TRT20)
No ano de 2019, foram realizadas 352 audiências de conciliação e homologados 101
acordos; índice de conciliação: 28,7%.
No ano de 2020, foram realizadas 408 audiências de conciliação e homologados 105
acordos; índice de conciliação: 25,7%.
No ano de 2021 (até julho), foram realizadas 163 audiências de conciliação e
homologados 34 acordos; índice de conciliação: 20,9%.
Os dados do questionário foram retificados durante o período de correição.
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5.5. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional informou que empreendeu tentativas de conciliação em processos
que se encontram na fase de admissibilidade de recurso de revista. Para tentativa de
conciliação, é realizada triagem diária para selecionar os processos com potencial para
conciliação. Em seguida, os autos são encaminhados à unidade especializada (CEJUSC
2º Grau), para inclusão na pauta específica a saber: pauta regular, pauta temática ou
pauta por empresa.
Em 2019, 72 processos foram incluídos em pauta e 36 acordos foram homologados;
índice de conciliação: 60%.
Em 2020, 170 processos foram incluídos em pauta e 77 acordos foram homologados;
índice de conciliação: 45,3%.
Em 2021 (até julho), 59 processos foram incluídos em pauta e 28 acordos foram
homologados; índice de conciliação: 47,5%.
Os dados foram informados no questionário de correição.

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL
(fonte: TRT20)
Em 2019, foram realizadas 2 audiências, com 0 acordo homologado; índice de
conciliação: 0%.
Em 2020, foram realizadas 5 audiências, com 0 acordo homologado; índice de
conciliação: 0%.
Em 2021 (até julho), foram realizadas 4 audiências, com 0 acordo homologado; índice
de conciliação: 0%.
Os dados foram informados no questionário de correição e durante o período de
correição, o Tribunal Regional informou que não há normativo do órgão sobre a
realização de mediações pré-processuais coletivas e individuais. Nesse sentido,
registra-se que o artigo 12, da Resolução CSJT no 288/2021 trata sobre a possibilidade
de ser submetido 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 PJeJT, e com garantia de cômputo na produtividade do respectivo magistrado condutor do
procedimento.
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5.7. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: TRT20)
O TRT da 20ª 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. Os resultados alcançados
informados pelo Tribunal Regional, foram os seguintes:
V Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (de 27 a 31 de maio de 2019):
Audiências designadas (1º grau): 476 (293 fase de conhecimento e 183 fase de
execução); audiências realizadas (1º grau): 483 (305 fase de conhecimento e 178 fase
de execução); acordos homologados (1º grau): 31,3 (104 fase de conhecimento e 47
fase de execução); índice de conciliação: 33,9%.
Audiências designadas (2º grau): 1 (fase de execução); audiências realizadas (2º grau):
1; acordos homologados (2º grau): 1 (fase de execução); índice de conciliação: 100%.
IX Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT (de 16 a 20 de setembro de
2019):
Audiências designadas (1º grau): 133; Audiências realizadas (1º grau): 40; acordos
homologados: 19; índice de conciliação: 47,5%.
Audiências realizadas (2º grau): 2; acordos homologados: 1; índice de conciliação: 50%.
XIV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 04 a 08 de novembro de 2019):
Audiências designadas (1º grau): 229 (132 fase de conhecimento e 97 fase de
execução); audiências realizadas (1º grau): 228 (131 fase de conhecimento e 97 fase de
execução); acordos homologados (1º grau): 67 (45 fase de conhecimento e 22 fase de
execução); índice de conciliação: 29,4%.
VI Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT (2020):
A realização da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista do CSJT foi suspensa pelo
Ato no 51/CSJT.GP.SG, de 20 de março de 2020, devido à suspensão da prestação
presencial de serviços no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho e na Justiça do
Trabalho de 1º e 2º graus como medida de emergência para prevenção da
disseminação do Novo Coronavírus, causador da COVID-19. No entanto, a Justiça do
Trabalho promoveu, em novembro, o Mês Nacional da Conciliação, no qual cada
Tribunal Regional do Trabalho teve autonomia para avaliar a situação e as
circunstâncias sanitárias de sua região e verificar a possibilidade de promover ou não
mutirões de conciliação.
Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou que em outubro, a
Presidência do Tribunal expediu o Ofício SEJUD/PR no 207/2020 a todos os magistrados
informando que o Mês Nacional da Conciliação seria realizado no período de 9 a 13 de
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novembro de 2020. No documento, foi solicitado empenho no envolvimento com a
campanha, promovendo maior incentivo no agendamento de audiências de
conciliação em processos em fase de conhecimento e execução, empregando todo o
esforço possível no estímulo à utilização da política judiciária. A título de sugestão, a
Presidência propôs: elaboração de pautas adicionais de audiências com processos em
fase de conhecimento e execução nos quais exista compromisso de apresentação de
propostas por parte de reclamados, ou inclusão desses processos em pautas
previamente marcadas; e intimação pessoal de reclamantes, sem prejuízo da
publicação da audiência designada, de modo a garantir a sua participação na avaliação
das propostas de acordo a serem apresentadas.
X Semana Nacional da Execução Trabalhista do CSJT e XV Semana Nacional de
Conciliação do CNJ (de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020)
Audiências designadas (1º grau): 220; Audiências realizadas (1º grau): 201; acordos
homologados: 134; índice de conciliação: 66,7%.
Audiências realizadas (2º grau): 7; acordos homologados: 7; índice de conciliação:
100%.

5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT20)
Segundo informações do TRT20, constantes no questionário de correição, não foram
realizadas ações de estímulo à atividade conciliatória.
Registra-se a importância de realizar ações com o intuito de promover e fortalecer a
cultura conciliatória no âmbito do Tribunal Regional para incentivar a realização de
acordos que permitem resolução do litígio de forma mais célere a partir do
empoderamento das partes e alavancar os percentuais de conciliação.

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT20)
De acordo com o Tribunal Regional, o magistrado coordenador do CEJUSC realizou o
curso promovido pela ENAMAT sobre supervisão de centros de conciliação. Os atuais
servidores dos Centros Judiciários foram capacitados no tema com os seguintes cursos:
Curso “Métodos de Solução de Conflitos Judiciários e Formação de Conciliadores e
Mediadores (05/06/2017 a 08/06/2017), Curso Formando Conciliadores (01/06/2017 a
31/07/2017) e Curso de Reciclagem e capacitação em Métodos de Solução de Conflitos
Judiciais e Formação de Juízes Supervisores, Conciliadores e Mediadores no âmbito do
TRT20 (23 a 25/04/2018). No entanto, o Tribunal Regional informou que os servidores
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dos CEJUSC não estão realizando cursos regulares de capacitação. Durante reunião
com a equipe dos CEJUSCs, o Ministro Corregedor destacou a importância da
capacitação regular em conciliação para servidores e magistrados. Na ocasião, foi
informado que a Escola Judicial do TRT da 20ª Região está elaborando curso de
conciliação que será oferecido preferencialmente aos servidores que atuam nos
Centros Judiciários.
Registra-se que o artigo 7º, § 2º, § 3º, § 4º, da Resolução CSJT nº 174/16 e seu anexo I
dispõe acerca da capacitação de magistrados e servidores para atuação nos CEJUSCs.
Além disso, os artigos 15 a 19 da Resolução CSJT nº 288/21 também tratam sobre o
assunto, incluindo a importância de cursos regulares de reciclagem e o período de
validade dos cursos.

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região informou que não instituiu o
procedimento de mediação.

5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional informou que a divulgação das atividades conciliatórias é realizada
pela Assessoria de Comunicação – ASCOM que disponibiliza as matérias relacionadas
às atividades conciliatórias no site do Tribunal Regional, release para a imprensa local,
e realiza também informações sobre o tema nas redes sociais oficiais do órgão, a
exemplo do Facebook e Instagram.
Na página inicial do TRT20 (https://www.trt20.jus.br/), há link do lado direito que
permite o acesso à página específica do CEJUSC com informações sobre o CEJUSC,
formulário para solicitar audiência, normativos e tutoriais para acesso às salas virtuais.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT20 e sítio eletrônico do TRT20)
No âmbito do Tribunal Regional, constatou-se que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial
encontra-se regulamentado por meio do Ato SGP.PR nº 025/2020.
O Núcleo de Pesquisa Patrimonial vincula-se à Coordenadoria de Apoio à Execução e
suas atribuições são as seguintes: promover a identificação de patrimônio do
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executado de forma a garantir a execução; requerer e prestar informações aos Juízos
referentes aos devedores contumazes; propor convênios e parcerias entre instituições
públicas, como fonte de informação de dados cadastrais ou cooperação técnica, que
facilitem e auxiliem a execução, além daqueles já firmados por órgãos judiciais
superiores; recepcionar e examinar denúncias, sugestões e propostas de diligências,
fraudes e outros ilícitos, sem prejuízo da competência das Varas; elaborar estudos
sobre técnicas de pesquisa, investigação e avaliação de dados, bem como sobre
mecanismos e procedimentos de prevenção, obstrução, detecção e de neutralização
de fraudes à execução; produzir relatórios circunstanciados dos resultados obtidos
com ações de pesquisa e investigação; formar banco de dados das atividades
desempenhadas e seus resultados; realizar audiências úteis às pesquisas em
andamento, inclusive de natureza conciliatória, com fundamento no disposto nos
artigos 599, 600 e 601 do Código de Processo Civil; e praticar todos os atos
procedimentais necessários ao regular andamento dos processos.
De acordo com o Ato, o procedimento de pesquisa patrimonial pode ser deflagrado de
ofício pelo magistrado responsável pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial, ou a pedido
de qualquer unidade judiciária do Tribunal Regional. Quando o pedido originar-se das
unidades judiciárias, será direcionado ao juiz coordenador do Núcleo que poderá
recusar a solicitação, mediante decisão fundamentada, levando-se em conta a
relevância, pertinência e dos limites materiais do NPP, no entanto, referida decisão
será submetida à apreciação da Corregedoria Regional.
A atuação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial ocorre nos casos em que grandes
devedores tenham frustrado as execuções trabalhistas, desde que seja observada a
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas do executado, mediante consulta ao Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, com mais de 15 processos cadastrados.
Quando a solicitação de pesquisa patrimonial for oriunda das Varas do Trabalho,
deverá certificar-se de que as ferramentas básicas de pesquisa patrimonial
disponibilizadas foram utilizadas nos últimos três meses, sob pena da solicitação ser
devolvida para prosseguimento da execução. O atendimento do requisito
anteriormente exposto, permite o cadastramento do processo no NPP e possibilita o
início da pesquisa patrimonial, com observância da ordem cronológica de entrada dos
processos, excepcionando os casos urgentes conforme determinação do Núcleo.
Quanto à coordenação do Núcleo de Pesquisa Patrimonial, constatou-se que recairá
sobre um juiz, titular ou substituto, que será designado pela presidência do Tribunal,
desde que atendidos os seguintes requisitos: antiguidade na carreira; conhecimento
sobre o uso de ferramentas eletrônicas, a interpretação dos dados e ações a serem
tomadas antes, durante e após a pesquisa patrimonial; conhecimento sobre a
efetividade e atividades que envolvam a fase de execução; não responder a processo
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administrativo disciplinar; não reter processos em seu poder além do prazo legal; não
haver acúmulo injustificado de processos sob sua jurisdição; e prestar compromisso
de, durante o exercício do cargo, não requerer afastamento para aperfeiçoamento
profissional.
Com relação à designação do juiz coordenador do NPP, o Tribunal informou que
atualmente é exercida pelo magistrado Carlos João de Góis Júnior, tendo sido
designado pela Portaria SGP.PR nº 166/2019 com exercício inicial em 03/06/2019. Em
2020, por meio da Portaria nº 246/2020, teve sua recondução ao NPP em 24/09/2020.
Em 2021, foi expedida a Portaria SGP.PR nº 103/2021 de 22/03/2021 mantendo a sua
investidura na função. Com base nas informações prestadas, observou-se que o atual
juiz coordenador do NPP já ocupa a função a aproximadamente 2 anos e 4 meses, de
modo que não atende ao previsto no art. 6º da Resolução CSJT nº 138/2014.
O Tribunal informou, ainda, que o juiz coordenador não atua com dedicação exclusiva,
no entanto constatou-se que, em atendimento à recomendação anterior, foi expedida
a Resolução Administrativa nº 32/2019 que autorizou a mitigação da dedicação
exclusiva, conforme determina o art. 9º, §2º da Resolução CSJT nº 138/2014.
Quanto à elaboração do Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa e aos relatórios
circunstanciados dos devedores contumazes, o Tribunal Regional informou que não
foram elaborados e disponibilizados aos servidores e magistrados, conforme
determina a Resolução CSJT GP n.º 138/2014.

6.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT20)
Conforme informado pelo TRT20, são utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa
patrimonial e finalidades, a fim de garantir maior efetividade à execução:
Sisbajud

Localização de bens e/ou valores.

Infojud

Localização de bens e/ou valores.

CCS

Localização de bens e/ou valores.

ANAC

Localização de bens e/ou valores.

Renajud

Localização de bens e/ou valores.
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Simba

Localização de bens e/ou valores.

CNIB

Localização de bens e/ou valores.

Infoseg

Localização de bens e/ou valores.

ANOREG/SE

Acesso ao sistema de pesquisas de CPF e
CNPJ, de matrículas imobiliárias e de
pedido de certidões junto aos Cartórios
de Registro de Imóveis vinculados ao
CERISE, através do Portal na internet.

CAGED

Localização de bens e/ou valores.

Pesquisa patrimonial em fontes abertas (
Portal da transparência de União ,Estados
Localização de bens e/ou valores.
e Municípios / pesquisa processual na
Justiça Comum e Federal

JUCESE - Junta Comercial de Sergipe

Intercâmbio de dados cadastrais e
informações constantes do banco de
dados da JUCESE.

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

6.3. REUNIÃO DE EXECUÇÕES (fonte: TRT20)
O Procedimento de Reunião de Execuções - PRE encontra-se regulamentado na
Resolução Administrativa nº 005/2020, de modo que contempla o Plano Especial de
Pagamento Trabalhista (PEPT) e o Regime Especial de Execução Forçada (REEF).
Ao instituir o Procedimento de Reunião de Execuções, foram estabelecidos os
seguintes princípios e diretrizes: a essência conciliatória da Justiça do Trabalho, como
instrumento de pacificação social; o direito fundamental à razoável duração do
processo em benefício do credor; os princípios da eficiência administrativa, bem como
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da economia processual; o pagamento equânime dos créditos, observadas as
particularidades do caso concreto; a premência do crédito trabalhista, haja vista seu
caráter alimentar; a necessidade da preservação da função social da empresa.
A reunião de execuções contra um mesmo devedor é processada na Coordenadoria de
Apoio à Execução (CAE), conduzida pelo juízo auxiliar da execução, que funcionará
como juízo centralizador. No entanto, isso não prejudica a atuação, no mesmo sentido,
de cada unidade jurisdicional, desde que observados os limites de sua competência
funcional e as particularidades do caso concreto.
Compete ao juízo centralizador do procedimento de reunião de execuções
acompanhar o processamento do PRE, constituindo-se em órgão competente para
gestão do procedimento; promover de ofício a identificação dos grandes devedores e,
se for o caso, dos respectivos grupos econômicos, cujas execuções poderão ser
reunidas para processamento conjunto através da instauração do Regime Especial de
Execução Forçada (REEF), utilizando-se de todas as ferramentas eletrônicas de
investigação patrimonial disponíveis por meio de processo piloto indicado pelo juízo
centralizador; e coordenar ações e programas que visem à efetividade da execução.
Quanto ao Plano Especial de Pagamento Trabalhista, verificou-se que tem como
objetivo promover o pagamento parcelado do débito, de modo que deverá preencher
os seguintes requisitos: especificar o valor total da dívida, instruindo o pedido com a
relação de processos em fase de execução definitiva, a indicação da(s) vara(s) de
origem, os nomes dos credores, os valores e a natureza dos respectivos débitos,
devidamente atualizados, destacando-se valores históricos de juros e de correção
monetária; apresentar o plano de pagamento do débito trabalhista consolidado,
incluída estimativa de juros e de correção monetária até seu integral cumprimento,
podendo o pagamento ser fixado em período e montante variáveis, respeitado o prazo
máximo de três anos para a quitação integral da dívida; assumir, por declaração de
vontade expressa e inequívoca, o compromisso de cumprir regularmente as obrigações
trabalhistas dos contratos em curso, inclusive as decorrentes de verbas rescisórias
devidas aos empregados dispensados ou que se demitirem, cabendo o controle aos
sindicatos das respectivas categorias profissionais, a quem o executado remeterá,
mensalmente, cópia do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED;
relacionar, documentalmente, as empresas integrantes do grupo econômico e
respectivos sócios, todos cientes de que serão responsabilizados solidariamente pelo
adimplemento das obrigações relativas ao montante global obtido na reunião das
execuções perante o Tribunal, independentemente de, em qualquer fase dos
processos, terem figurado no polo passivo; ofertar garantia patrimonial suficiente ao
atendimento das condições estabelecidas, podendo recair em carta de fiança bancária
ou seguro garantia, bem como em bens próprios ou dos sócios, hipótese em que
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deverão ser apresentadas provas de ausência de impedimento ou oneração dos bens,
caso em que o interessado fica obrigado a comunicar, de imediato, qualquer alteração
na situação jurídica desses, sob pena de cancelamento do plano e impossibilidade de
novo requerimento de parcelamento pelo prazo de 2 (dois) anos; apresentar balanço
contábil, devidamente certificado por contador, bem como declaração de imposto de
renda, em que se comprove a incapacidade financeira de arcar com a dívida
consolidada, com efetivo comprometimento da continuidade da atividade econômica;
apresentar renúncia de toda e qualquer impugnação, recurso ou incidente quanto aos
processos envolvidos no plano apresentado.
A requisição de instauração do PEPT é apresentada ao juiz auxiliar da execução que,
como já mencionado anteriormente, atua na Coordenadoria de Apoio à Execução
(CAE), restringindo-se aos processos relacionados no ato de apresentação do
requerimento, sendo vedada a inclusão de novos processos.
Constatou-se, ainda, que após a instauração do PEPT, incumbe à CAE: fixar o prazo de
duração, observado o prazo máximo de três anos para a quitação integral da dívida, e
o valor a ser pago periodicamente, considerando, nos dois casos, o montante principal
da dívida e seus acessórios, bem como os correspondentes créditos previdenciários e
fiscais; se necessário, estabelecer cláusula penal para atraso ou descumprimento
ocasional de qualquer das parcelas, revertendo para os credores o valor
correspondente, e, a qualquer tempo no curso do procedimento, ordenar a venda de
ativos visando à redução do débito consolidado, providência a ser cumprida no âmbito
do juízo centralizador de execuções; prever a distribuição dos valores arrecadados,
observada a premência do crédito trabalhista, haja vista seu caráter alimentar; indicar
o processo piloto no qual serão concentrados os atos referentes ao cumprimento do
PEPT.
Relativamente ao Regime Especial de Execução Forçada (REEF), constitui procedimento
unificado de busca, constrição e expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida
consolidada de devedor com relevante número de processos em fase de execução,
como medida de otimizar as diligências executórias, doravante realizadas de forma
convergente, mediante utilização de processo piloto.
A instauração do Regime Especial de Execução Forçada poderá ocorrer nas seguintes
situações: quando do insucesso do Plano Especial de Pagamento Trabalhista; por
solicitação das unidades judiciárias de 1º e 2º graus; ou, ainda, por iniciativa da
Coordenadoria de Apoio à Execução.
Quando a solicitação for originária das unidades judiciárias, deve-se observar o
número mínimo de 20 inclusões do devedor no cadastro do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas - BNDT, bem assim o limite de solicitações por unidade,
conforme definido pela CAE. Ainda, quando originar-se das unidades judiciárias,
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deverá vir acompanhada de certidão comprobatória da utilização, sem sucesso, das
ferramentas básicas de pesquisa patrimonial, nos trimestre que antecedeu a
requisição, bem como do protesto do devedor.
Quando a instauração do REEF ocorrer por iniciativa da Coordenadoria de Apoio à
Execução, situação que, ao constatar a existência de bens já penhorados na data de
instauração do procedimento, faculta-se ao juiz da Vara do Trabalho de origem recusar
a remessa dos autos. No entanto, essa situação não prejudica a solicitação de processo
em face do mesmo devedor a outra Vara do Trabalho.
Ainda, quando instaurado o Regime Especial de Execução Forçada, haverá escolha de
processo piloto onde serão concentrados todos os atos executórios unificados,
suspendendo-se os atos de constrição dos processos vinculados ao processo piloto,
exceto em relação àqueles que tramitam em vara recusante.
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, nºs 001560086.1997.5.20.0001 e 0000018-12.2012.5.20.0004; a inexistência de irregularidades sob
o aspecto formal.

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA
(fonte: TRT20)
Em 2019, o Tribunal participou da 9ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 16 a 20 de setembro. Os resultados obtidos foram os seguintes: audiências
realizadas - 301; acordos homologados - 142; valores dos acordos homologados - R$
11.330.363,33; leilões realizados - 1 (um); valor arrecadado nos leilões - R$
3.193,353,11; valor arrecadado com bloqueios efetivados (BACENJUD) – R$ 3.226,51.
Em 2020, o Tribunal participou da 10ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 30/11/2020 a 04/12/2020. Os resultados obtidos foram os seguintes:
audiências realizadas - 208; acordos homologados - 134; valores dos acordos
homologados - R$ 4.395.782,05; leilões realizados - 01; valor arrecadado nos leilões R$ 25.572,50; valor arrecadado com bloqueios efetivados (BACENJUD) – R$
106.362,10.

6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT20)
A Escola Judicial do Tribunal Regional da 20ª Região informou que ofereceu cursos
voltados à efetividade da execução, conforme especificado abaixo:
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Ano

Tema

Modalidade

Sistema Garimpo

Presencial

Servidores: 16

2019

2021
2020

2020

Participantes

Magistrados: 0
Oficina de capacitação do Projeto Presencial
Garimpo - Utilização do sistema de
depósito

Servidores: 34

Ferramentas de pesquisa patrimonial: Presencial
SIMBA e WALLACE.

Servidores: 74

Palestra:
“Novas
ferramentas EAD
tecnológicas e a eficiência processual na
Justiça do Trabalho”.

Servidores: 0

Magistrados: 0

Magistrados: 35

Magistrados: 35

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT20)
2021

2019

2020

4.279

4.953

2.360

Admitidos

549

482

281

Parcialmente
Admitidos

0

304

243

Interpostos

(até julho)

Despachados
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Não Admitidos

4.547

4.093

2.018

TOTAL

5.096

4.879

2.542

No TRT da 20ª Região

10,8%

16,1%

20,6%

No pequeno porte

11,6%

11,0%

11,9%

Média Nacional

16,3%

14,7%

13,4%

Exceto suspensos ou
sobrestados

1.667

1.509

1.165

Suspensos ou
sobrestados

63

89

87

TOTAL

1.730

1.598

1.252

Taxa de Admissibilidade

Pendentes

7.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão e TRT20)
2019

2020

2021
(até julho)

Interpostos

3.664

4.178

1.899

Remetidos

3.521

4.311

2.024

Pendentes de Remessa

370

336

252
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7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA - DA
CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE (fonte:
e-Gestão e TRT20)
2021

2019

2020

No TRT da 20ª Região

117,2 dias

83,0 dias

31,2 dias

No pequeno porte

37,5 dias

27,3 dias

18,3 dias

Média Nacional

30,6 dias

28,8 dias

30,0 dias

(até julho)

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 TRT20)
2021

2019

2020

No TRT da 20ª Região

152,7 dias

79,5 dias

99,4 dias

No pequeno porte

101,5 dias

100,9 dias

89,0 dias

Média Nacional

109,8 dias

84,2 dias

(até julho)

106,6 dias

7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE
REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT20)
O setor responsável pela admissibilidade de Recurso de Revista do TRT20 está
diretamente vinculado à Presidência. Atualmente, possui em sua lotação 04
servidores, o que representa uma redução em relação a 2019, quando era integrado
por 06 servidores.
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7.5.1. Metodologia de Trabalho (distribuição, movimentação, análise, revisão,
gestão, produtividade)
Os processos são conclusos para julgamento no mesmo dia que são recebidos na
triagem inicial. Ato contínuo, são acondicionados em pastas para cada mês, estando
disponíveis para análise e confecção da minuta de despacho, que são revisadas e
assinadas pelo Presidente. Os processos com determinação de sobrestamento são
apreciados e submetidos ao Presidente da mesma forma.
Há controle da produtividade e reuniões periódicas para avaliação conjunta das
melhorias propostas e análise estatística da produtividade atingida e esperada. A
produtividade individual e da equipe como um todo é controlada por planilha, sendo
analisada a média atingida mês a mês, levando em consideração a complexidade dos
processos e a quantidade de recursos e tópicos para a apreciação.
Como medidas para otimizar a análise da admissibilidade dos recursos de revista, a
atual gestão passou a destacar uma planilha de atualização semanal do acervo por
nome de empresas e de advogados, como forma de trabalhar em bloco com maior
produtividade.
7.5.2.

Prazo médio para a admissibilidade de Recurso de Revista

O Tribunal Regional informou que há a imediata informação de conclusão para a
decisão assim que o processo é movimentado para o setor responsável pela
admissibilidade de Recurso de Revista.
Durante o período de correição ordinária, o Tribunal Regional do Trabalho esclareceu
que os 99 dias de prazo médio para a admissibilidade de recurso de revista (da
chegada no setor até a decisão de admissibilidade) deu-se, esporadicamente no mês
de julho de 2021, por conta de um resíduo de processo antigo que demandou mais
tempo para a análise do setor. Reafirmou, na ocasião, que há a imediata conclusão dos
autos assim que o processo é movimentado para o setor.
7.5.3.

Procedimento adotado em caso de juízo positivo de admissibilidade

Em caso de juízo de admissibilidade positivo, é lançado o andamento próprio no PJe e
notificada a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
7.5.4.

Critérios de precedência e de preferências legais na análise dos recursos

São observados os critérios de precedência e de preferências legais na tramitação dos
processos para exame de admissibilidade dos recursos de revista (sumaríssimos e por
condição da parte envolvida).
7.5.5. Sobrestamentos das matérias submetidas à repercussão geral e aos recursos
repetitivos
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O TRT20 realiza o sobrestamento dos processos relativos a questões submetidas a
repercussão geral e recursos repetitivos a partir da divulgação da decisão de afetação
pelo TST, STJ ou STF.
Uma vez identificado um tema afetado pelo TRT20, o órgão processante do recurso
aprecia o processo e, decidido pelo sobrestamento, tanto os recursos de revista
pendentes de juízo de admissibilidade quanto os já admitidos, ficam em uma unidade
própria do PJe intitulada "Análise de Recurso / Gabinete Processante de Recursos".
A retirada do sobrestamento para a realização do juízo de conformidade ocorre
quando do julgamento do tema pelo TST, STJ ou STF.

7.6. RECORRIBILIDADE INTERNA E EXTERNA (fontes: e-Gestão e Setor
de estatística do TST)
A recorribilidade interna foi da ordem de 58,2% em 2020. Foram interpostos 4.677
recursos internos (agravos, agravos regimentais e embargos de declaração) em 8.034
acórdãos publicados e decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram
desconsiderados 100 recursos internos publicados. No ano de 2019, a recorribilidade
interna foi de 26,6%.
No mesmo ano, a recorribilidade externa foi da ordem de 62,3%. Foram interpostos
5.007 recursos de revista e recursos ordinários em 8.042 acórdãos publicados e
decisões monocráticas publicadas. Nesse cálculo foram desconsiderados 92 embargos
de declaração publicados. No ano de 2019, a recorribilidade externa foi de 34,2%.
No ano de 2020, os recursos encaminhados para o TST totalizaram 4.841 processos,
1,3%, em relação ao total de recursos, no País; sendo 48 recursos ordinários, 4.311
agravos de instrumento em recursos de revista e em recursos ordinários e 482
recursos de revista.

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

Recursos de Revista
2019

92

2020

2021
(até julho)
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RR providos (ainda que parcialmente)

187

224

176

RR julgados

297

509

315

No TRT da 20ª Região

63,0%

44,0%

55,9%

No pequeno porte

60,3%

42,5%

60,8%

Média Nacional

66,1%

45,2%

58,9%

Taxa de Reforma da
Decisão

7.7.2.

Agravos de Instrumento
2021

2019

2020

AIRR providos (ainda que parcialmente)

223

241

68

AIRR julgados

1.748

3.606

1.391

No TRT da 20ª Região

12,8%

6,7%

4,9%

No pequeno porte

9,0%

8,0%

6,3%

Média Nacional

10,5%

7,9%

5,6%

Taxa de Reforma da
Decisão

(até julho)

7.8. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA,
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT20)
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O Regimento Interno do TRT20, com redação dada pela Resolução Administrativa nº
28/2018, regulamenta a uniformização de jurisprudência, especificamente nos artigos
208 a 210, que tratam do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” e do
“Incidente de Assunção de Competência”. O referido Regimento está, portanto,
atualizado à luz da Lei nº 13.105/15 (Código de Processo Civil de 2015). A referida
regulamentação é complementada pelo Ato SGP.PR nº 31/2020 do TRT20, que dispõe
sobre os procedimentos de suspensão dos processos em virtude de julgamentos de
precedentes qualificados.
Não há incidentes instaurados antes de 2019 que ainda estejam pendentes de
julgamento.
No ano de 2019, foi instaurado o IUJ Tema 02, ainda pendente de julgamento, que
versa sobre “Inclusão ou não do adicional de periculosidade na base de cálculo do
complemento de RMNR”, tema este suspenso por decisão do STF.
Não houve instauração de IAC em 2019.
Por sua vez, no mesmo ano, foi instaurado o IRDR Tema 01, tendo sido julgado no ano
de 2020, com a seguinte tese jurídica: “Descabida se revela a concessão de reajuste
salarial aos fisioterapeutas da Fundação Hospitalar de Sergipe - FHS fulcrada em
isonomia com os assistentes sociais desta, ante a falta de identidade entre as
atribuições de ambas as categorias, e de justo título, eis que mera carta de intenções
concebida nos domínios de negociação coletiva que não chegou a juridicamente se
concretizar não se presta a assegurar o êxito dessa pretensão.”.
No ano de 2020, não foram instaurados IUJs nem IAC.
No mesmo ano, ainda foi instaurado o IRDR Tema 02, tendo sido julgado no ano de
2021, com a seguinte tese jurídica: “Aos trabalhadores regidos pela Lei n.° 5.811/72
são aplicáveis as disposições constantes do artigo 74 da CLT e, por conseguinte, o
entendimento consubstanciado na Súmula n.° 338 do C. TST.”
No ano de 2021 não houve a instauração de IUJ, nem de IAC, mas foram instaurados os
seguintes IRDRs, que estão pendentes de julgamento:
(i) 0000341-48.2020.5.20.0000 (Tema 03), admitido em 16/04/2021, que versa sobre a
“Ampliação do contrato social da empresa para fazer constar as atividades de
construção e exploração comercial de uma Usina Eólica incide a tese de
responsabilidade subsidiária das reclamadas, mormente quando há contratação de
empreiteiro sem idoneidade econômico-financeira, do entendimento consubstanciado
na Orientação Jurisprudencial n.° 191 do C. TST e as teses jurídicas fixadas no
julgamento nos autos do processo TST-IRR 0000190-53.2015.5.03.0090”. Incluído na
pauta do dia 23/09/2021;
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(ii) 0000089-11.2021.5.20.0000 (Tema 04), admitido em 16/04/2021, cujo objeto é a
“extensão, ou não, dos benefícios da fazenda pública a EMURB - EMPRESA MUNICIPAL
DE
OBRAS
E
URBANIZAÇÃO”;
(iii) 0000416-87.2020.5.20.0000 (Tema 05), admitido em 21/06/2021, cujo objeto é a
“Aplicação da Lei 5.811/72, em seu art. 3º, V, ao intervalo interjornadas, que trata
sobre o período em que o empregado, estando no regime de revezamento em turno
de 8 (oito)horas, teria assegurado o direito a um repouso de 24 horas consecutivas
para cada três turnos trabalhados”.
Em decorrência dos referidos incidentes, o TRT20 tinha os seguintes processos
sobrestados em 31 de julho de 2021:
Incidentes

Quantidade de Sobrestados
No 1º Grau

No 2º Grau

IUJ Tema 02

0

3

IRDR Tema 02

2

23

IRDR Tema 04

8

11

7.9. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT20)
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC) do TRT20
é vinculado à Presidência do Tribunal.
O Ato TRT20/SGP nº 17/2016, em atenção à Resolução nº 235/2016 do CNJ, criou o
NUGEP, tendo sido revogado pelo Ato TRT20/SGP nº 03, de 02 de fevereiro de 2021,
que instituiu o NUGEPNAC, em cumprimento à determinação contida na Resolução
CNJ nº 339/2020.
O NUGEPNAC é integrado por seis servidores efetivos e com formação em Direito. O
quadro de servidores respeita, pois, a previsão do art. 6º, §4º, da Resolução CNJ nº
235/2016.
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De acordo com o artigo 4º do Ato TRT20/SGP nº 03/2021, compete ao NUGEP exercer
as atribuições previstas no artigo 7º da Resolução CNJ nº 235/2016, tendo-se por
cumprida a determinação consignada no aludido dispositivo.
O referido núcleo é coordenado pela denominada Comissão Gestora, composta por 02
desembargadores.
O Tribunal Regional informou que as reuniões da Comissão ocorriam com
periodicidade semestral, nos termos do artigo 6º, § 9º, da Resolução CNJ nº 235/2016.
Com a edição do Ato TRT20/SGP nº 03/2021, a periodicidade das reuniões ordinárias
será trimestral, em obediência à determinação contida no artigo 2º, § 6º, da Resolução
CNJ nº 339/2020.
Durante o período pré-correição ordinária, o Tribunal Regional apresentou as atas das
reuniões do Comitê Gestor no ano de 2020, ocorridas em março e novembro.
Esclareceu, ainda, que a primeira reunião para o ano-calendário de 2021 está
designada para o dia 07/10/2021 e a segunda reunião para o dia 10/12/2021.
7.9.1.

Do gerenciamento de demandas repetitivas e precedentes obrigatórios

O
NUGEPNAC
utiliza-se
de
um
portal,
https://pje.trt20.jus.br/precedentesWeb/home.seam, para a divulgação, aos públicos
interno e externo, da tramitação de processos relacionados a precedentes
obrigatórios, tanto do próprio TRT20 quanto de outros tribunais superiores. As
páginas, disponíveis para consulta pública, são organizadas por tipo de incidente e
contêm os principais andamentos e links para as respectivas decisões. Além disso, o
público interno recebe ofícios e memorandos sobre o assunto.
7.9.2. Do gerenciamento de processos sobrestados e da alimentação do Banco
Nacional de dados do CNJ
O TRT20 informou a esta Corregedoria-Geral que realiza o efetivo controle
quantitativo e por temas dos processos sobrestados, por meio de controle
sistematizado, com geração de relatórios.
Quanto ao banco nacional de dados do CNJ, a alimentação é realizada precipuamente
pelo NUGEPNAC. Esclareceu o Tribunal Regional, durante o período de correição
ordinária, que a alimentação era realizada manualmente até junho de 2020, quando
passou a ser feita pelo preenchimento dos campos próprios constantes do Sistema
NUGEP-CNJ. As informações são compiladas automaticamente no BNPR e, na hipótese
de haver qualquer inconsistência ou ausência de dados, é gerada uma solicitação
automática de correção, que é regularizada pela coordenação do núcleo do Regional.
Por meio do sítio do Tribunal Regional é possível verificar a informação acerca do
acervo a partir do tema de repercussão geral ou de repetitivos, de incidente de
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resolução de demandas repetitivas e do processo paradigma, conforme a classificação
realizada pelos Tribunais Superiores e Tribunal Regional do Trabalho. O público interno
ainda conta com relatórios gerados pelos sistemas PJE e NUGEPNAC.

8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)
8.1. NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT20)
As normas que regulamentam o pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno
Valor no âmbito do TRT20 são: arts. 293 a 296 do Regimento Interno (com redação
dada pela Emenda Regimental n° 19, aprovada pela Resolução Administrativa n°
48/2009, de 3/12/2009); art. 51 do Regulamento Geral de Secretaria (atribuições da
Seção de Precatórios); Convênio TRT20/TJSE/TRF5 n° 001/2015 (manutenção e gestão
de listagens individuais em sua respectiva origem e do repasse proporcional das verbas
depositadas nas contas especiais vinculadas à Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe aos tribunais que tenham precatório a pagar); OFÍCIO SEJUD/PR nº
030/2020, de 22/06/2020 (expedido aos magistrados solicitando o cumprimento do
disposto no art. 9º da Resolução CNJ nº 303/2019); ATO SGP.PR nº 026/2020, de
29/10/2020 (suspendeu o encaminhamento de Precatórios e RPVs pelas Varas do
Trabalho ao Tribunal a partir de 31/10/2020 a 25/11/2020, em virtude da
homologação e instalação do Sistema de Gestão de Precatórios - GPREC); Memorando
SEJUD nº 081/2020, de 26/10/2020 (expedido para todas as Varas do Trabalho,
informando que o encaminhamento dos precatórios e RPVs federais deveriam ser
encaminhados exclusivamente pelo Sistema GPREC e não mais pelo Malote Digital); Lei
Complementar n° 66/2011, de 5/11/2001 (regula a nível estadual o disposto no art.
100, § 3º da Constituição federal, tendo sido alterada pela Lei Complementar nº
269/2016, de 19/04/2016, a qual considera como de pequeno valor, no âmbito da
Administração Pública Estadual, os créditos iguais ou inferior ao valor do maior
benefício do Regime Geral de Previdência Social - RGPS); Lei Estadual nº 8.032/2015,
de 1º/10/2015 (autorizou o Estado de Sergipe a fazer acordos para pagamento direto
dos precatórios com deságio de 40%, sendo regulamentada pelo Decreto nº
30.115/2015, de 19/11/2015, que dispõe sobre o pagamento de precatórios, por
intermédio de acordo direto com os credores).

8.2. ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional informou que a unidade responsável pelo processamento dos
precatórios é a Seção de Precatórios - SPRE, que encontra-se diretamente subordinada
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à Secretaria Judiciária - SEJUD, que, por sua vez, está subordinada à Secretaria-Geral da
Presidência. Integram a Secretaria Judiciária, além da Seção de Precatórios, o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputadas, o Setor de Arquivo, a
Central de Mandados, a Coordenadoria de Apoio à Execução, o Setor de Atermação e o
Setor de Protocolo e Autuação. De acordo com o TRT20, a SEJUD é chefiada pela
Secretária Adriana Barbosa, que exerce o cargo em comissão CJ-3 e a SPRE é composta
por apenas um servidor efetivo: Valdomiro Dantas Ribeiro, chefe da Seção, FC4. Nas
suas ausências, as atividades do setor são desempenhadas pelo Subsecretário
Judiciário, Fábio Cardoso Mesquita, FC5. Destacou o Tribunal que, nos termos do art.
51 do Regulamento Geral da Secretaria, à Seção de Precatórios compete: “I - verificar a
regularidade, registrar e autuar os precatórios e, quando for o caso, as requisições de
pequeno valor - RPV; II - juntar as petições referentes aos precatórios e requisições de
pequeno valor, submetendo-as à apreciação da autoridade competente; III - dar vista e
carga dos precatórios e das requisições de pequeno valor (RPV) aos entes públicos, bem
como dos demais processos sob sua guarda aos advogados; IV - atualizar os cálculos
dos precatórios e das requisições de pequeno valor; V - elaborar ofícios requisitórios
aos entes públicos, zelando e controlando a sua inclusão na proposta orçamentária,
bem como demais expedientes relativos aos processos sob sua responsabilidade; VI preencher e encaminhar ao Tribunal Superior do Trabalho e à Diretoria Geral a relação
de precatórios a serem incluídos em orçamento pelos órgãos da Administração Direta e
Indireta da União relativa à Lei de Diretrizes Orçamentárias; VII - secretariar as
audiências de conciliação em execução contra a Fazenda Pública, bem como
acompanhar a execução dos acordos celebrados; VIII - encaminhar à Secretaria de
Orçamento e Finanças do Tribunal a relação das RPV; IX - elaborar estatísticas mensais
e anuais referentes aos movimentos de precatórios e requisições de pequeno valor.”
Pontuou, também, que o Tribunal não adota Juízo Auxiliar de Precatórios e não há juiz
auxiliar responsável pela gestão dos precatórios.
O
organograma
disponível
no
site
do
TRT20
(https://www.trt20.jus.br/images/automatico/dg/estruturaformal/organograma/organograma_administrativo.pdf) reflete a vinculação da Seção
de Precatórios à Secretaria Judiciária que, por sua, vez, está vinculada à SecretariaGeral da Presidência, o que revela a vinculação indireta do setor responsável pela
gestão de precatórios à Presidência do Tribunal.

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA
RESOLUÇÃO 303 DO CNJ (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que a principal providência adotada pelo Tribunal para adaptar suas
rotinas, procedimentos e sistemas às normas da Resolução CNJ nº 303/2019 foi a
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implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Precatórios - GPREC a partir de
26/11/2020, Sistema aprovado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT
como satélite do Processo Judicial Eletrônico – PJe para utilização por todos os
Regionais. Com o aperfeiçoamento contínuo do GPREC, e por ser o sistema
padronizado para a gestão de precatórios e RPVs, no âmbito da Justiça do Trabalho, o
Tribunal afirma buscar o integral cumprimento da Resolução CNJ nº 303/2019.

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO
ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que não atualiza o valor do precatório antes da requisição ao ente
público devedor e que não comunica à entidade devedora, até 20 de julho, os
precatórios apresentados até 1º de julho, com seu valor atualizado, acrescidos de juros
até essa data, visando a inclusão na proposta orçamentária do exercício subsequente,
conforme art. 15, §1º, da Resolução CNJ nª 303/2019. Pontuou que a requisição ao
ente público devedor é feita assim que o ofício precatório chega na Seção de
Precatórios e, após a devida conferência dos dados e autuação da requisição de
pagamento - RP, expede-se o ofício requisitório ao ente público. Observou que, no ano
de 2020, quando se utilizava o antigo sistema de precatórios, o Tribunal comunicou até
o dia 20 de julho os precatórios apresentados até 1º de julho, com seu valor
atualizado, acrescido de juros até esta data, pois o sistema tinha essa funcionalidade.
Contudo, em razão da implantação do sistema GPrec, em 26/11/2020, em 2021 os
precatórios foram comunicados à entidade devedora pelo seu valor de face, pois
atualmente ainda não existe a funcionalidade de atualizar os precatórios em lote.
Questionado pela equipe de correição quanto à atualização dos precatórios, o TRT20
explicou que referida atualização é feita no mês de julho de cada ano, quando se
atualiza o montante da dívida de cada ente público até o dia 1º de julho, considerando
os precatórios expedidos ao longo do exercício de inclusão, sendo que os entes
devedores do Regime Comum e do Regime Especial são informados dos valores
apurados, até o dia 20 de julho, através de e-mail. Também até o dia 20 de julho, é
expedido ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, via e-mail, encaminhando
as relações dos precatórios envolvendo os entes do Regime Especial. No caso dos
precatórios estaduais e municipais do Regime Especial, a atualização do precatório é
feita quando há o repasse de verba do Tribunal de Justiça do Estado para o TRT.
Através do GPrec, a Seção de Precatórios solicita a atualização de cálculos que será
feita pela Vara do Trabalho de origem, a qual anexa a planilha dos cálculos nos autos
do Processo Judicial Eletrônico – PJe, anexa o resumo do cálculo no GPREC e envia para
validação da Seção de Precatórios. No caso dos precatórios federais a atualização dos
cálculos é feita pela Seção de Precatórios no início de julho, quando do
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encaminhamento da listagem de precatórios para a Secretaria de Orçamento e
Finanças, que por sua vez fará o envio ao CSJT para inclusão dos precatórios federais
no orçamento do ano seguinte.
Destacou que todos os precatórios recebidos pelo Tribunal até 1° de julho de 2020
foram cientificados à entidade ou ao TJ até 20 de julho de 2020. Informou que os
valores requisitados são depositados em conta aberta em banco oficial (Banco do
Brasil).
O Tribunal detalhou o seguinte fluxo padrão de procedimento: Precatórios da Fazenda
Federal: A Seção de Precatórios recebe das Varas do Trabalho, via Sistema GPrec, as
Requisições de Pagamento – RP de precatórios federais. Os processos eletrônicos
também são enviados. Após a conferência dos dados e da regularidade do precatório,
é autuada a RP, juntando-se a respectiva certidão de autuação nos autos principais,
que segue para despacho do Presidente. É gerado um Processo Administrativo
Eletrônico – PROAD com as seguintes peças: ofício precatório, certidão de autuação e
despacho do Presidente. Este PROAD é formado a fim de que o processo
administrativo tramite entre as unidades administrativas do Tribunal de forma
eletrônica. Em 1º de julho, os cálculos são atualizados e encaminhada planilha própria
à Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF contendo os precatórios federais a serem
incluídos no orçamento do ano seguinte. Por sua vez, a SOF encaminha a referida
planilha ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT. No ano seguinte, com a
informação do CSJT de que os valores já se encontram disponíveis, o PROAD é
encaminhado para a SOF, que realiza o depósito na conta judicial à disposição da Vara
do Trabalho respectiva. Os comprovantes de depósito são anexados ao Processo
Judicial Eletrônico – PJe, que segue para despacho do Presidente o qual determina o
encaminhamento do PJe ao Juízo de origem, que providenciará a liberação do alvará
em favor do credor. Precatórios das Fazendas Estadual e Municipais: A Seção de
Precatórios recebe das Varas do Trabalho, via Sistema GPrec, as Requisições de
Pagamento – RP de precatórios estaduais e municipais. Os processos eletrônicos
também são enviados. Após a conferência dos dados e da regularidade do precatório,
é autuada a RP, juntando-se a respectiva certidão de autuação nos autos principais,
que segue para despacho do Presidente. Em seguida, são expedidos aos entes públicos
estaduais e municipais os ofícios requisitórios, a fim de que estes incluam os débitos
nos seus orçamentos do ano seguinte, no caso de serem apresentados até 1º de julho.
Os processos eletrônicos retornam para as Varas do Trabalho de origem a fim de que
se aguarde a disponibilização de verba. Disponibilizada a verba, no caso do Regime
Geral, o Juízo de origem expede o alvará em favor do credor e comunica à Seção de
Precatórios para fins de baixa no sistema. No caso do Regime Especial, a Seção de
Precatórios informa a disponibilidade de verba à Vara do Trabalho. O Juízo de origem
expede o alvará em favor do credor e é lançado um andamento dando baixa no
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sistema. Portanto, em ambos os regimes o pagamento ocorre nas Varas do Trabalho.
Destacou que a experiência vivenciada no Regional é que os entes públicos municipais
no Regime Geral não disponibilizam voluntariamente valores nas Varas e nem no
Tribunal. Nestes casos, a inadimplência é certificada nos autos e as partes
cientificadas, nos termos do art. 17 § 2º da Resolução CNJ 303/2019, quanto às
medidas previstas no art. 100, §§ 5º e 6º da Constituição Federal. Havendo o pedido
de sequestro e decidindo o Presidente pela sua realização, a Vara do Trabalho executa
através do SISBAJUD, ficando os valores à sua disposição. Precatórios da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT: A Seção de Precatórios recebe das Varas do
Trabalho, via Sistema GPrec, as Requisições de Pagamento – RP dos precatórios dos
Correios. Os processos eletrônicos também são enviados. Após a conferência dos
dados e da regularidade do precatório, é autuada a RP, juntando-se a respectiva
certidão de autuação nos autos principais, que segue para despacho do Presidente. Em
seguida, são expedidos à ECT os ofícios requisitórios, a fim de que estes incluam os
créditos no seu orçamento. Os processos eletrônicos retornam para as Varas do
Trabalho de origem a fim de que se aguarde a disponibilização de verba.
Disponibilizada a verba, o Juízo de origem expede o alvará em favor do credor e
comunica à Seção de Precatórios para fins de baixa no sistema.
Questionado pela equipe de correição, o Tribunal explicou que, no caso de ser
constatada alguma irregularidade formal na requisição de pagamento durante a
conferência de dados, a Seção de Precatórios registra a irregularidade da Requisição
de Pagamento - RP no GPrec e o processo é encaminhado para despacho do
Presidente, que determina a remessa dele à Vara do Trabalho de origem para fins de
regularização da RP.
O TRT20 ressaltou, ainda, que não realizou acordos em precatórios nos últimos 2 anos.
RPVs da Fazenda Federal: A Seção de Precatórios recebe das Varas do Trabalho, via
Sistema GPrec as Requisições de Pagamento – RP de Requisições de Pequeno Valor –
RPVs federais. Os processos eletrônicos também são enviados. Após a conferência dos
dados, se constatada a regularidade do precatório é autuada a RP, juntando-se a
respectiva certidão de autuação nos autos principais, que segue para despacho do
Presidente. É gerado um Processo Administrativo Eletrônico – PROAD com as seguintes
peças: ofício requisitório, certidão de autuação e despacho do Presidente. Este PROAD
é formado a fim de que o processo administrativo tramite entre as unidades
administrativas do Tribunal de forma eletrônica. Até o dia 13 de cada mês a Seção de
Precatórios encaminha a planilha própria à Secretaria de Orçamento e Finanças – SOF
contendo as RPVs federais a serem pagas naquele mês. No fim do mês o PROAD é
encaminhado para a SOF que realiza o depósito na conta judicial à disposição da Vara
do Trabalho respectiva. Os comprovantes de depósito são anexados ao Processo
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Judicial Eletrônico – PJe, que segue para despacho do Presidente o qual determina o
encaminhamento do PJe ao Juízo de origem que providenciará a liberação do alvará
em favor do credor. RPVs das Fazendas Estaduais, Municipais e da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – ECT: A expedição e pagamento das requisições de pequeno
valor competem à Vara do Trabalho de origem. Após o trânsito em julgado, os entes
públicos estaduais, municipais e a ECT são intimados para realizarem o pagamento no
prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de sequestro.
Quanto aos procedimentos adotados pelo órgão competente entre a data de
disponibilização do crédito pelo ente público e o efetivo pagamento, o TRT20
descreveu os seguintes procedimentos: Regime especial: O Comitê Gestor de Contas
de Precatórios se reúne e aprova o ATO DE RATEIO, onde são definidos os valores que
serão repassados para os Tribunais. Verificado que houve a disponibilização do crédito
no banco do Brasil, a Seção de Precatórios solicita, via Sistema GPrec, a atualização
dos cálculos dos precatórios que serão contemplados às varas do trabalho. Atualizado
o cálculo, é expedido ofício ao Banco do Brasil para que transfira da conta aberta para
uma conta judicial referente ao processo que será contemplado. Constatado, através
do sistema do Banco do Brasil, que foi efetivada a transferência, encaminha-se o
comprovante de depósito para a Vara por e-mail. A Vara expede o alvará em favor do
credor e é lançado o andamento no sistema para que a Seção de Precatórios proceda à
baixa no precatório. Regime comum: No caso da Fazenda Federal, disponibilizado o
crédito pelo CSJT,
o comprovante de depósito é anexado ao Processo Judicial
Eletrônico – PJe, que segue para despacho do Presidente, o qual determina o
encaminhamento do PJe à Vara do Trabalho de origem e a Seção de Precatórios lança
a autorização de pagamento da Requisição de Pagamento - RP no sistema GPrec.
Quando o processo chega na Vara do Trabalho de origem, o juiz determina a intimação
da parte para indicar a conta bancária do beneficiário para fins de transferência do
crédito. Efetivada a transferência do crédito ao beneficiário, a Vara lança o pagamento
no GPrec, anexando o comprovante de pagamento e envia a RP para validação da
Seção de Precatórios. No caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT,
disponibilizado o crédito pelo ente público, com a juntada pela ECT do comprovante
de depósito nos autos do Processo Judicial Eletrônico - PJe , o juiz determina a
intimação da parte para indicar a conta bancária do beneficiário para fins de
transferência do crédito. Efetivada a transferência do crédito ao beneficiário, a Vara
comunica por ofício ao Tribunal e a Seção de Precatórios procede à baixa da RP no
sistema GPrec. No caso da Fazenda Municipal, disponibilizado o crédito pelo ente
público, com a juntada do comprovante de depósito nos autos do Processo Judicial
Eletrônico - PJe , o juiz determina a intimação da parte para indicar a conta bancária do
beneficiário para fins de transferência do crédito. Efetivada a transferência do crédito
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ao beneficiário, a Vara comunica por ofício ao Tribunal e a Seção de Precatórios dá a
baixa da RP no sistema GPrec.
O Tribunal informou, por fim, que o prazo médio para que todas as etapas sejam
cumpridas, tanto no regime comum como no especial, é de 90 dias.
8.4.1.

PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT20)

Informou o TRT20 que padronizou o ofício precatório, pois o Sistema de Gestão
Eletrônica de Precatórios - GPrec passou a ser usado pelo Tribunal a partir de
26/11/2020. Destacou que este sistema é satélite do PJe e foi homologado pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT para uso na Justiça do Trabalho no
gerenciamento dos precatórios e RPVs. Pontuou que não exige nos ofícios precatórios
as informações previstas no art. 6° da Resolução CNJ n° 303/2019, pois os incisos VIII,
IX, X, XI e XII não estão contemplados no sistema GPrec. Ademais, observou que os
ofícios precatórios são elaborados individualmente, por beneficiário, mas não é
expedido ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.
8.4.2. INSCRIÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS COM PRECATÓRIOS VENCIDOS NO BANCO
NACIONAL DE DEVEDORES TRABALHISTAS – BNDT (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que não inscreve os entes públicos que apresentam precatórios
vencidos ou em atraso dos regimes comum e especial no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas - BNDT.

8.5. TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que observa a obrigatoriedade da elaboração de uma lista
estritamente pelo critério de ordem cronológica para cada entidade devedora, que
está divulgada em seu sítio eletrônico, podendo ser acessada diretamente pelo link
https://pje.trt20.jus.br/gprec-frontend/precatorio, selecionando o ente devedor. A
partir da página inicial do Tribunal na internet é possível acessar as informações sobre
Precatórios e RPVs clicando no ícone "Serviços" > “Consulta Processual” > "Precatórios
e RPVs", disponíveis na parte superior do site da página principal do site do TRT20. Em
consulta no dia 13 de outubro de 2021, observou-se que referida página está
organizada com os seguintes links: pesquisa de precatórios e RPVs; legislação e
normativos; regime de pagamento das entidades devedoras (com as listas dos entes
separada por regime); mapa anual de 2019 e 2020; plano de pagamento; ato de rateio;
atas das reuniões do Comitê Gestor das Contas Especiais; saldo das contas especiais;
aportes financeiros; lista de precatórios quitados. Registre-se que as pesquisas
apresentam como resultado as seguintes informações: I) precatórios: Ordem
Cronológica; Momento de Apresentação do Precatório; Número do precatório;
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Momento de Requisição do Precatório; Vencimento; Data da Última Atualização;
Natureza do Crédito; Tipo Preferência; Valor do Precatório; Valor do Pagamento; II)
RPVs: n° da RPV; Vara de Origem; Devedor; Autuação; Trânsito em julgado; Prazo de
Pagamento; Quitação; Valor RPV; Situação; Valor Pago; Valor a Pagar; Natureza do
Crédito, sendo possível, ainda, verificar o detalhamento do valor da RPV por
beneficiário. Verificou-se que o Tribunal observa a vedação de veicular dados relativos
à identificação dos beneficiários de precatórios e RPVs, nos termos do art. 12, §3°, da
Resolução CNJ n° 303/2019, e divulga todas as informações do art. 82 de referida
resolução em seu sítio eletrônico.

8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2019 E 2020
(fonte: TRT20)
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 1° 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 TRT20 a dívida consolidada dos entes públicos para os anos de 2019 e
2020, conforme segue:
DÍVIDA CONSOLIDADA
ENTE PÚBLICO DEVEDOR
Administração Estadual Do Meio Ambiente - ADEMA

2019

2020

13.784,66

16.256,53

351.090,19

0,00

Cia Estadual De Habitação E Obras Públicas

0,00

389.092,03

Companhia De Saneamento De Sergipe - DESO

0,00

76.388,13

Depto Estadual De Infraestrutura Rodoviária De Sergipe

1.035.783,34

1.098.384,62

Detran-Departamento Estadual De Transito

1.862.970,47

1.958.847,68

Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - E.C.T.

1.442.553,28

2.762.323,19

0,00

1.317.384,70

Agência Nacional Do Petróleo

Empresa De Desenvolvimento Agropecuário De Sergipe
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Empresa Municipal De Serviços Urbanos

129.901,75

193.865,48

46.178.407,43

51.215.387,43

51.063,33

54.288,79

0,00

109.826,61

Fundação Hospitalar De Saúde

5.521.772,10

14.974.505,49

Fundação Renascer Do Estado De Sergipe

6.825.428,89

10.737.796,81

4.463,10

114.524,15

Fundo Municipal De Saúde De N . Sra Do Socorro/Se

21.777,87

18.592,53

Fundo Municipal De Saúde De Nossa Sra Das Dores

26.964,65

22.166,84

Ibama-Inst.Brasil.Do Meio Ambiente E Recursos Nat.Renovaveis

12.933.126,59

13.606.338,79

Inst. De Promoção E De Assist. Saúde De Serv.Do Est De SergipeIpesaude

175.436,24

186.680,01

Instituto Baiano De Metrologia, Normalização E Qualidade Industrial Ibametro

105.357,54

110.578,62

Instituto Capixaba De Pesq., Assist. Técnica E Extensão Rural - INCAPER

99.085,68

107.734,43

Estado De Sergipe
Fundação Aperipê De Sergipe
Fundação De Saúde Parreiras Horta

Fundação Universidade Federal De Sergipe

Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia De Sergipe

260.907.850,80 273.583.220,70

Instituto Nacional Do Seguro Social

70.657,73

0,00

Instituto Tecnológico E De Pesquisas Do Estado De Sergipe

16.287,71

17.476,30

Junta Comercial Do Estado De Sergipe - JUCESE

30.510,47

0,00

Município De Amparo De São Francisco

361.547,67

250.259,99

Município De Aracaju

565.149,38

975.803,05

92.876,40

442.058,24

227.831,26

6.692,84

Município De Arauá
Município De Areia Branca
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Município De Barra Dos Coqueiros

778.578,30

767.072,45

0,00

0,00

Município De Brejo Grande

948.043,08

1.010.538,19

Município De Campo Do Brito

257.460,12

206.348,64

8.175.620,95

9.663.200,25

Município De Capela

669.219,38

653.641,38

Município De Carira

548.044,63

685.333,10

Município De Carmópolis

7.050,97

53.027,79

Município De Cristinápolis

4.994,53

0,00

110.889,43

303.080,70

2.159.686,24

4.438.667,46

325.128,95

309.622,06

5.220,19

0,00

Município De General Maynard

417.440,62

456.557,78

Município De Graccho Cardoso

2.401.564,03

2.510.782,35

Município De Indiaroba

274.053,41

308.856,53

Município De Itabaiana

1.833,97

63.759,54

621.875,94

542.569,90

1.942.373,17

2.641.527,72

0,00

40.376,80

68.712,35

2.043.516,30

3.683.549,37

4.257.143,36

Município De Boquim

Município De Canindé De São Francisco

Município De Divina Pastora
Município De Estância
Município De Feira Nova
Município De Gararu

Município De Itabi
Município De Itaporanga D'ajuda
Município De Japaratuba
Município De Lagarto
Município De Laranjeiras
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Município De Macambira

28.968,70

74.140,01

Município De Malhador

38.442,57

345.088,72

Município De Moita Bonita

21.638,25

23.691,18

Município De Monte Alegre

222.657,14

650.196,25

Município De Nossa Senhora Aparecida

218.422,36

30.156,48

2.913.071,72

4.057.135,34

318.377,07

504.559,72

3.295.194,71

3.081.274,59

812.373,85

842.328,22

0,00

83.259,05

3.230,08

3.366,63

0,00

0,00

31.935,06

115.587,17

Município De Poço Redondo

1.166.537,92

2.749.658,24

Município De Poço Verde

1.733.799,66

1.838.403,84

Município De Porto Da Folha

393.992,35

329.731,53

Município De Propriá

925.740,36

914.251,48

Município De Riachão Do Dantas

526.428,47

564.996,42

0,00

37.320,16

165.008,95

308.507,10

30.095,36

45.185,16

401.182,96

381.556,53

Município De Nossa Senhora Da Glória
Município De Nossa Senhora Das Dores
Município De Nossa Senhora Do Socorro
Município De Pacatuba
Município De Pedra Mole
Município De Pedrinhas
Município De Pinhão
Município De Pirambu

Município De Riachuelo
Município De Ribeirópolis
Município De Rosário Do Catete
Município De Salgado
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Município De Santa Luzia Do Itanhi

0,00

40.558,01

Município De Santa Rosa De Lima

0,00

0,00

185.327,40

1.131.526,47

Município De São Cristóvão

1.651.682,16

2.550.274,77

Município De São Domingos

904.652,29

912.164,98

Município De São Francisco

153.371,83

159.206,02

Município De São Miguel Do Aleixo

166.505,40

89.098,26

Município De Simão Dias

544.004,01

371.784,72

Município De Siriri

82.353,46

44.455,60

Município De Telha

850.357,95

714.248,76

Município De Tobias Barreto

1.082.040,91

1.677.700,85

Município De Tomar Do Geru

466.168,77

276.462,76

Município De Umbaúba

279.710,93

308.333,57

Serv. Aut. De Água E Esg. Do Município De Estância - SAAE

185.716,05

176.225,07

1.030.497,80

968.897,89

149.799,13

147.949,93

Município De Santo Amaro Das Brotas

Serv. Aut. De Água E Esg. Do Município De São Cristóvão
União Federal
TOTAL

383.432.303,79 431.851.377,76

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2019, 2020 E 2021 (ATÉ
31/7) (fonte: TRT20)
Conforme informações prestadas pelo TRT20, em 2019, foram expedidos (ano civil)
322 precatórios, no valor total de R$19.903.820,94 e pagos pelo Tribunal 285
precatórios, no montante de R$15.445.311,26. Em 2020, por sua vez, foram expedidos
(ano civil) 715 precatórios, no importe de R$42.715.610,01 e pagos 189 precatórios no
108

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

109

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

valor total de R$8.437.519,67. Em 2021 (até 31/7), foram expedidos (ano civil) 644
precatórios, no valor de R$40.508.717,91 e pagos pelo Tribunal 27 precatórios, no
montante de R$1.305.273,27. Por fim, o Tribunal informou a existência de 680
precatórios aguardando pagamento em 31/12/2020, no valor total de
R$42.017.924,24, e 894 precatórios com o prazo vencido em 31/7/2021, no valor de
R$131.635.225,76. Os quadros a seguir demonstram os precatórios expedidos e os
montantes pagos em cada regime em 2019, 2020 e 2021 (até 31/7):
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

401.140,99

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

7

608.781,27

0

0

Estado

0

0

35

5.190.005,03

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

63

3.947.232,20

Municípios

6

312.963,12

64

3.453.816,84

Total

15

1.322.885,38

162

12.591.054,07

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

2

428.963,00

0

0
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fundações públicas)
Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

14

1.677.307,98

0

0

Estado

0

0

40

5.009.976,18

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

45

1.199.621,05

Municípios

40

530.260,32

144

6.599.182,73

Total

56

2.636.531,30

229

12.808.779,96

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2019

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

3

641.098,74

0

0

Estado

0

0

21

4.678.035,68

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

116

3.428.192,04

Municípios

10

584.286,46

172

10.571.899,02

Total

13

1.225.385,20

309

18.678.126,74

Regime Geral de
Pagamento
(total de
precatórios)
União

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2020
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Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

138.848,49

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

3

414.875,19

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

7

1.043.463,39

0

0

Estado

0

0

20

4.114.104,29

Estado (autarquias e
fundações públicas)

1

100.366,06

74

2.867.015,18

Municípios

11

594.794,44

136

8.651.794,91

Total

23

2.292.347,57

230

15.632.914,38

PRECATÓRIOS PAGOS - 2020
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

154.646,00

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

4

433.543,00

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

1

76.233,46

0

0

Estado

0

0

8

1.488.597,90

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

13

443.333,95

Municípios

24

434.024,51

138

5.407.140,85
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Total

30

1.098.446,97

159

7.339.072,70

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2020
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

União

1

141.941,69

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

1

92.701,62

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

8

1.204.828,30

0

0

Estado

0

0

30

2.071.123,08

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

405

20.301.813,68

Municípios

14

427.397,36

256

18.111.804,28

Total

24

1.866.868,97

691

40.484.741,04

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2021 (até 31/7)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

1

141.941,69

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

1

92.701,62

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

8

1.158.883,42

0

0
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Estado

0

0

21

2.527.080,64

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

279

13.360.238,84

Municípios

9

250.328,25

162

13.734.790,74

Total

19

1.643.854,98

462

29.622.110,22

PRECATÓRIOS PAGOS - 2021 (até 31/7)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

União

0

0

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

0

0

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

12

1.113.234,74

0

0

Estado

0

0

0

0

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

3

19.690,67

Municípios

11

165.988,51

1

6.332,35

Total

23

1.279.223,25

4

26.023,02

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2021 (até 31/7)

União

Regime Geral de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total de
precatórios)

Valor (R$)

3

4.505.927,79

0

0
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União (autarquias e
fundações públicas)

2

330.345,39

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

3

1.012,469,72

0

0

Estado

0

0

59

11.404.032,05

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

424

13.318.402,56

Municípios

9

337.330,16

144

9.600.210,24

Total

17

6.186.073,06

627

34.322.644,85

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

Valor (R$)

Regime Especial de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

União

3

4.505.927,79

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

2

330.345,39

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

3

1.012.469,72

0

0

Estado

0

0

61

11.454.373,48

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

449

14.377.461,13

Municípios

9

337.330,16

153

10.000.016,57

Total

17

6.186.073,06

663

35.831.851,18

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO - 2021 (até 31/7/2021)
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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

50.023.071,75

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

1

231.194,52

0

0

Estado

0

0

147

36.352.988,85

Estado (autarquias e
fundações públicas)

1

100.599,26

208

12.126.336,90

Municípios

13

821.599,26

522

31.979.668,42

Total

17

51.176.231,59

877

80.458.994,17

Quanto à diferença entre os números de precatórios expedidos e pagos nos anos de 2020
e 2021 (até 31/7), sendo o número de precatórios pagos bem inferior ao número de
precatórios expedidos, o Tribunal explicou que decorre da mudança na sistemática de
cadastro dos precatórios. Até outubro de 2020, o Tribunal cadastrava um precatório para
cada processo. A partir de novembro de 2020, o antigo Sistema de Precatórios (SPRE) foi
substituído pelo GPrec. O Regional passou então a expedir um precatório para cada
beneficiário. No que tange aos precatórios pagos, a diferença se dá porque o repasse de
recursos pelo TJSE para o ano de 2021 foi feito no último mês de julho e os pagamentos
ocorreram em data posterior ao levantamento dos dados para esta Correição Ordinária.
Quanto aos precatórios marcados como vencidos no último quadro acima, o Tribunal
explicou que a União Federal e a EBCT pagam os precatórios regularmente. Os casos
citados são precatórios que, embora constem na lista de pendências, estão com o
pagamento suspenso já que possuem recursos pendentes de julgamento. Por esta razão,
não foram inseridos no relatório do item 8.10.

8.8. PRECATÓRIOS.
TRT20)

PAGAMENTOS
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O Tribunal informou que em relação ao Regime Comum não há registro de pagamento de
parcela superpreferencial pela Vara do Trabalho de origem por meio de requisição de
pequeno valor, em virtude do art. 9º da Resolução CNJ n° 303/2019. Ressaltou a decisão
liminar proferida na ADI 6556, que determinou a suspensão dos efeitos do art. 9º, §§ 3º e
7º da Resolução CNJ n° 303/2019, até o julgamento do mérito. Em relação ao Regime
Especial, os pagamentos das parcelas superpreferenciais, se devidos por motivo de idade,
são efetivados de ofício, de acordo com a disponibilidade de recurso financeiro existente
nas contas judiciais especiais dos entes, limitado a 5 vezes o valor da lei de pequeno valor,
sendo que o saldo restante fica para pagamento na ordem cronológica de apresentação
dos precatórios. Verificada a disponibilização do crédito para pagamento da parcela
superpreferencial, o Presidente expede ofício ao Banco do Brasil para que transfira o
crédito da conta judicial especial do ente para uma conta judicial referente ao processo
que será contemplado. Constatado através do sistema do Banco do Brasil que foi
efetivada a transferência, a Vara é comunicada através de e-mail e a Seção de Precatórios
lança o andamento no sistema GPrec de autorização de pagamento. A Vara intima a parte
para indicar a conta bancária do beneficiário para fins de transferência do crédito. É
juntado o comprovante de pagamento no GPrec e enviado para a Seção de Precatórios
para validação. No caso da superpreferência relativa ao estado de saúde e à deficiência,
deve haver pedido da parte, facultando-se ao Presidente delegar ao juízo de execução a
análise da condição de pessoa com deficiência ou doença grave.
O TRT20 encaminhou a lista de pagamentos superpreferenciais dos anos de 2019, 2020 e
2021 (até 31/7), nas quais consta o ente devedor e o valor total dos precatórios,
conforme segue:
2019
ENTE DEVEDOR

2020

QUANTI VALOR R$ QUANTI
DADE
DADE

VALOR

Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT
Estado de Sergipe

2

105.153,20

Fundação Hospitalar de Saúde

1

29.197,25

Fundação Renascer do Estado de Sergipe

1

19.373,98

Fundo Municipal de Saúde de N . Sra do
Socorro/SE

1

2.649,33
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2

61.010,60

1

4.579,08

2021 (Até 31/07)
QUANTI
DADE

VALOR

2

312.515,46
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Município de Canindé de São Francisco

2

145.986,25

Município de Estância

1

20.885,12

Município de Graccho Cardoso

2

40.160,36

3

94.149,57

Município de Itaporanga D'ajuda

1

19.146,99

3

57.814,38

Município de Areia Branca

Município de Moita Bonita

1

Município de Nossa Senhora Aparecida

3

13.734,54

3

160.488,10

Município de Nossa Senhora da Glória

4

713.048,32

2

51.104,95

Município de Nossa Senhora do Socorro

2

84.121,64

3

178.135,50

Município de Pacatuba

1

229,67

2

33.899,23

Município de Poço Verde

1

476,27

2

47.619,35

Município de Salgado

1

41.529,67

1

21.790,25

Município de Telha

1

11.694,64

3

66.575,09

1

30.505,30

1

7.706,28

Município de Tobias Barreto
Serv. Aut. de Água e Esg. do Município
de Estância - SAAE

1

16.413,69

22.140,71

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM
2019, 2020 E 2021 (ATÉ 31/7/2021) (fonte: TRT20)
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 31/7), a saber: 2019
- 1º - Estado de Sergipe, 35 precatórios, no total de R$5.370.503,33; 2º - Fundação
Renascer do Estado de Sergipe, 28 precatórios, no total de R$1.808.508,29; 3º Fundação Hospitalar de Saúde, 23 precatórios, no total de R$1.289.475,34; 4º - Serviço
Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Cristóvão, 1 precatório, no total de
R$588.000,00; 5º - Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe - DETRAN, 2
precatórios, no total de R$244.324,93; 2020 - 1º - Estado de Sergipe, 19 precatórios,
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no total de R$3.913.882,89; 2º - Município de Laranjeiras, 19 precatórios, no total de
R$2.603.971,06; 3º - Fundação Hospitalar de Saúde, 63 precatórios, no total de
R$2.248.839,85; 4º - Município de São Cristóvão, 5 precatórios, no total de
R$1.042.342,37; 5º - Município de Nossa Senhora da Glória, 1 precatório, no total de
R$832.972,22; 2021 (até 31/7) - 1º - Fundação Hospitalar de Saúde, 262 precatórios,
no total de R$8.395.650,98; 2º - Fundação Renascer do Estado de Sergipe, 14
precatórios, no total de R$3.383.695,87; 3º - Estado de Sergipe, 23 precatórios, no
total de R$2.714.521,74; 4º - Município de Estância, 17 precatórios, no total de
R$2.261.878,91; 5º - Município de Lagarto, 1 precatório, no total de R$1.903.309,63.

8.10. PRECATÓRIOS COM PRAZO DE PAGAMENTO VENCIDO E
VINCENDOS (fonte: TRT20)
De acordo com as informações enviadas pelo TRT20, os seguintes entes públicos do
regime comum e especial possuem precatórios vencidos e vincendos, com os
respectivos valores:
Ente Devedor

Precatórios Vencidos

Precatórios Vincendos

Quantidade

Valor R$

Quantidade

Valor

Administração Estadual Do Meio Ambiente ADEMA

1

12.145,03

-

-

Agência Nacional Do Petróleo

-

-

1

167.749,37

Amparo De São Francisco

7

122.289,91

3

79.747,27

Aquidabã

-

-

1

386.691,71

Aracaju

13

364.961,00

5

527.894,22

Arauá

2

76.913,12

2

373.236,68

Barra Dos Coqueiros

4

679.124,18

2

94.329,45

Boquim

-

-

1

268.791,14

Brejo Grande

3

589.683,73

Campo Do Brito

3

81.999,60

21

364.596,27
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Canhoba

-

-

1

10.000,00

Caninde De Sao Francisco

19

8.056.810,77

44

2.068.666,34

Capela

8

472.534,01

3

454.345,41

Carira

2

533.090,21

2

220.320,76

Carmópolis

-

-

1

43.098,86

Comp De Desenv De Recursos Hídricos E I De
Sergipe

-

-

2

37.211,04

Companhia De Saneamento De Sergipe - Deso

-

-

67

3.596.937,06

Companhia Estadual De Habitação E Obras
Públicas

-

-

5

852.658,20

Cristinápolis

-

-

1

25.567,64

Cumbe

-

-

1

74.548,31

Depto Estadual De Infraestrutura Rodoviária De
Sergipe

10

724.836,47

6

718.432,70

Detran-Departamento Estadual De Trânsito

9

1.433.805,26

-

-

Divina Pastora

4

96.196,55

6

333.896,36

Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - E.C.T.

1

231.194,52

12

2.391.784,80

Empresa De Desenv Sustentável Do Estado De
Sergipe - Pronese

-

-

1

23.712,81

Empresa De Desenvolvimento Agropecuário De
Sergipe

-

-

2

1.272.383,63

Empresa Municipal De Obras E Urbanização-Emurb

-

-

15

846.502,52

Empresa Municipal De Serviços Urbanos

2

94.400,05

3

91.301,89

Estado De Sergipe

147

36.352.988,85

95

14.753.673,57

Estância

16

1.296.443,74

24

3.273.204,05
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Feira Nova

10

193.129,62

17

701.310,41

Frei Paulo

-

-

5

97.908,70

Fundação Aperipê De Sergipe

2

48.866,70

1

42.692,70

Fundação De Saúde Parreiras Horta

-

-

8

262.468,17

Fundação Hospitalar De Saúde

100

4.565.403,76

769

22.620.654,23

Fundação Renascer Do Estado De Sergipe

80

5.116.395,34

36

5.738.602,04

Fundação Universidade Federal De Sergipe

-

-

1

162.596,02

Fundo Municipal De Saúde De N . Sra Do
Socorro/Se

3

14.119,53

-

-

Fundo Municipal De Saúde De Nossa Sra Das Dores

1

21.723,68

Gararu

-

-

1

163.678,50

General Maynard

4

401.707,98

-

-

Gracho Cardoso

24

1.892.078,24

-

-

Ibama-Inst.Brasil.Do Meio Ambiente E Recursos
Nat.Renovaveis

1

4.033.507,22

-

-

Indiaroba

4

221.764,63

1

195.415,48

Inst. De Promoção E De Assist. Saúde De Serv.Do
Est De Sergipe-Ipesaude

4

135.117,24

-

-

Instituto Baiano De Metrologia, Normalização E
Qualidade Industrial - Ibametro

1

72.793,32

-

-

Instituto Capixaba De Pesq., Assist. Técnica E
Extensão Rural - Incaper

1

100.366,06

-

-

Instituto Federal De Educação, Ciência E
Tecnologia De Sergipe

1

45.989.564,53

-

-

Instituto Tecnológico E De Pesquisas Do Estado De
Sergipe

1

16.973,78

1

47.536,81
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Itabaiana

-

-

37

1.725.730,00

Itabi

4

496.363,12

2

26.666,92

Itaporanga D'ajuda

29

1.712.145,08

9

842.114,29

Japaratuba

-

-

5

45.813,01

Japoatã

-

-

2

269.048,04

Lagarto

1

55.664,23

4

2.061.707,86

Laranjeiras

27

2.956.490,41

47

4.421.520,46

Macambira

1

26.945,51

3

42.682,90

Malhador

1

17.848,92

27

588.698,93

Moita Bonita

-

-

3

186.049,41

Monte Alegre De Sergipe

8

141.628,05

5

519.207,78

Neópolis

-

-

1

49.623,76

Nossa Senhora Aparecida

2

22.626,23

-

-

Nossa Senhora Da Gloria

20

1.427.730,88

1

1.374.706,09

Nossa Senhora Das Dores

5

395.343,34

1

219.757,19

Nossa Senhora Do Socorro

61

1.577.480,19

3

218.524,37

Pacatuba

13

431.070,21

1

13.788,62

Pedra Mole

-

-

6

134.621,75

Pedrinhas

1

3.304,55

1

138.852,33

Pirambu

2

33.474,37

1

59.052,14

Poco Redondo

46

665.876,52

28

2.366.774,02

Poco Verde

35

1.371.278,55

1

18.056,66
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Porto Da Folha

5

242.749,07

4

701.220,61

Própria

7

349.174,04

2

270.954,06

Riachão Do Dantas

13

330.891,92

2

46.815,72

Riachuelo

-

-

3

98.507,16

Ribeirópolis

6

119.945,77

6

196.080,11

Rosário Do Catete

2

20.923,90

4

275.274,45

Salgado

4

291.401,48

2

130.909,19

Santa Luzia Do Itanhy

-

-

3

43.575,14

Santa Rosa De Lima

-

-

5

128.088,57

Santana De São Francisco

-

-

1

200.000,00

Santo Amaro Das Brotas

5

160.473,99

33

1.974.988,92

Sao Cristovao

18

1.383.652,79

22

1.490.908,78

São Domingos

7

634.664,46

-

-

São Francisco

1

86.032,21

1

57.001,03

São Miguel Do Aleixo

1

25.688,22

1

25.343,21

Serv. Aut. De Água E Esg. Do Município De
Estância-Saae

4

128.069,67

4

121.267,98

Serv. Aut. De Água E Esg. Do Município De São
Cristóvão

2

816.003,43

3

210.491,61

Simão Dias

3

211.175,67

10

276.058,86

Siriri

1

43.592,89

Superintendência Municipal De Transportes E
Trânsito

-

-

1

11.895,11

Telha

13

351.723,23

-

-
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Tobias Barreto

50

875.501,00

30

576.544,72

Tomar Do Geru

3

86.281,54

2

45.339,37

Umbaúba

5

99.081,69

5

405.017,81

União Federal

-

-

4

4.647.869,48

894

131.635.225,76

1503

90.641.293,54

Total

8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2019 ATÉ 31 DE JULHO
DE 2021 (fonte: TRT20)
O TRT20 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios:
N° PRECATÓRIO

ENTE PÚBLICO

1

00079/2015

Município de Laranjeiras

932.122,52

2

00026/2011

Município de Canindé de São Francisco

924.421,97

3

00549/2000

Município de Nossa Senhora da Glória

679.093,08

4

00284/2010

Estado de Sergipe

667.587,73

5

00059/2017

Município de Tomar do Geru

650.037,87

6

00021/2014

Estado de Sergipe

434.314,13

7

00178/2007

Município de Areia Branca

420.162,57

8

00143/2019

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

408.793,2

9

00083/2001

Município de Nossa Senhora do Socorro

402.258,41
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10

00019/2001

Município de Nossa Senhora da Glória

389.089,17

11

00127/2016

Município de Brejo Grande

388.929,63

12

00068/2014

Município de Campo do Brito

378.004,69

13

00297/2010

Estado de Sergipe

376.487,31

14

00368/2010

Estado de Sergipe

360.802,63

15

00095/2007

Município de Estância

357.625,29

16

00048/2012

Estado de Sergipe

343.430,04

17

00141/2018

Agência Nacional do Petróleo

326.602,00

18

00275/2010

Estado de Sergipe

321.648,22

19

00090/2013

Estado de Sergipe

314.284,36

20

00042/2014

Estado de Sergipe

313.390,05

A equipe de Correição solicitou o envio dos autos dos precatórios n° 00079/2015;
00059/2017; 00127/2016 e 00368/2010 e o TRT20 disponibilizou os documentos em
arquivo .pdf por e-mail. Da análise destes, não há destaques a serem feitos.

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO
DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT20)
De acordo com informações prestadas pelo TRT20, os seguintes entes públicos estão
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios: União; Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS; Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; e os Municípios de
Brejo Grande; Cumbe; Ilha das Flores; Maruim; Moita Bonita; Pedra Mole; Pinhão;
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Ribeirópolis; Santa Luzia do Itanhy; Santa Rosa de Lima; São Miguel do Aleixo e Tomar
do Geru.
8.12.1. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. REGULARIDADE (fonte: TRT20)
O Tribunal informou que os entes públicos submetidos ao regime geral de pagamento
de precatórios não cumprem regularmente os pagamentos. O TRT20 disponibilizou,
ainda, a seguinte tabela de devedores do regime comum com atraso no pagamento:
Devedor

Precatórios Em Atraso
Quantidade

Valor R$

Brejo Grande

3

589.683,73

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT

1

231.194,52

IBAMA - Inst.Brasil. do Meio Ambiente e Recursos Nat.Renovaveis

1

4.033.507,22

Instituto Capixaba de Pesq., Assist. Técnica e Extensão Rural INCAPER

1

100.366,06

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

1

45.989.564,53

Município de Ribeirópolis

6

119.945,77

Município de São Miguel do Aleixo

1

25.688,22

Município de Tomar do Geru

3

86.281,54

Total

17

51.176.231,59

** Quanto ao precatório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe,
o Tribunal explicou que o processo (RE n° 590.880) está suspenso, desde 24/3/2017,
aguardando julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no STF. Contudo,
em consulta ao sistema de acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal,
constatou-se que o RE nº 590.880 teve julgamento de mérito proferido em agosto de 2020,
restando pendente somente a fixação da tese em sessão posterior.

8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT20)
Destacou o Tribunal que as providências adotadas nos casos de atrasos no pagamento
de precatórios são aquelas previstas no art 17, §2º, da Resolução CNJ n° 303/2019, ou
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seja, é feita atualização do débito, certificada a inadimplência e as partes são
intimadas quanto às medidas previstas no art. 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal.
O Tribunal enviou duas certidões assinadas pelo Subsecretário Judiciário. A primeira,
em 17/8/2021, informando a existência de “registro de sequestro de verbas públicas
para pagamento de precatórios sob o regime comum, relativamente ao ano de 2021''.
Não há registro em relação aos anos 2019 e 2020. Certifico, mais, que houve sequestro
nos seguintes precatórios: 00010/2019 (0000266-72.2017.5.20.0013), Município de
Moita Bonita, e 000008/2018 (0000129-90.2017.5.20.0013), Município de
Ribeirópolis”. A segunda, em 2/9/2021, informando que “as entidades devedores
inadimplentes com o Tribunal no Regime Geral são: o Instituto Capixaba de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER, o Município de Brejo Grande, o
Município de Ribeirópolis e o Município de Tomar do Geru”.
Questionado quanto ao fato de constar na 2ª certidão citada acima apenas 4
devedores do regime comum, enquanto no quadro do item 8.12.1 desta Ata estão
listados 8 entes públicos, o Tribunal explicou que no momento da elaboração da
certidão, lavrada em 2/9/2021, e após uma análise criteriosa, verificou-se que dos 8
entes públicos constantes na tabela do item 8.12.1, tendo como data de corte
31/7/2021, 3 se referem a entes com precatórios que estão com recursos pendentes
de julgamento, quais sejam: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe e Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente - IBAMA e 1 havia sido quitado, São Miguel do Aleixo, razão pela qual
constaram na certidão citada os 4 entes a seguir relacionados: Brejo Grande,
Ribeirópolis, Tomar do Geru e Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural - INCAPER.

8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – ASPECTOS
GERAIS (fonte: TRT20)
O TRT20 registrou que adota lista em separado para pagamento de precatórios.
Destacou que foi celebrado o Convênio nº 001/2015 entre o Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região, que trata da manutenção e a gestão de listagens
individuais em sua respectiva origem e do repasse proporcional das verbas
depositadas nas contas especiais vinculadas à Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe aos tribunais que tenham precatório a pagar.
Informou que comunica ao TJSE, até 20 de julho, os precatórios apresentados até 1º
de julho, com seu valor atualizado, acrescidos de juros até esta data. Explicou que em
2020, quando o Tribunal utilizava o antigo sistema de precatórios, era comunicado ao
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TJSE os precatórios com os seus valores atualizados com juros até 1º de julho. No ano
de 2021, em virtude do sistema GPREC não possuir, no momento, funcionalidade de
atualização em lote, os precatórios foram comunicados ao TJSE com o seu valor de
face. Pontuou que o Tribunal não inclui no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas BNDT os entes públicos do regime especial que apresentam precatórios vencidos ou
em atraso.
8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT20)
Segundo informado pelo TRT20, são os seguintes entes públicos sob sua jurisdição que
estão submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios: Estado De Sergipe;
Departamento De Estradas De Rodagem De Sergipe - DER/SE; Departamento Estadual De
Trânsito – DETRAN; Instituto De Tecnologia E Pesquisa De Sergipe; EMSETUR Empresa
Sergipana De Turismo S A; Fundação Renascer Do Estado De Sergipe; Instituto De Promoção E
De Assistência A Saúde De Servidores Do Estado De Sergipe – IPESAUDE; COHIDRO; JUCESE Junta Comercial Do Estado De Sergipe; Empresa De Desenvolvimento Sustentável Do Estado
De Sergipe – PRONESE; Instituto De Previdência Dos Servidores Do Estado De Sergipe;
Fundação Hospitalar De Saúde De Sergipe; DESO - Companhia De Saneamento De Sergipe;
Instituto Parreiras Horta – IPH; Fundação Aperipê De Sergipe; Administração Estadual Do Meio
Ambiente; Empresa De Desenvolvimento Agropecuário Do Estado De Sergipe – EMDAGRO;
Companhia Estadual De Habitação E Obras Públicas – CEHOP; Superintendência Municipal De
Transporte E Trânsito – SMTT; Empresa Municipal De Serviços Urbanos – EMSURB; Empresa
Municipal De Obras E Urbanização – Emurb; FUNCAJU-Fundação Cultural Cidade De Aracaju;
Instituto De Previdência Do Aracaju; Câmara Municipal De Vereadores De Aracaju;
Superintendência Municipal De Transporte E Trânsito - SMTT Barra Dos Coqueiros; Fundo
Municipal De Saúde De Cedro De São João; Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto De
Estância; Superintendência Municipal De Transporte E Trânsito Do Estancia – SMTT; Fundo
Municipal De Saúde De Neópolis; Fundo Municipal De Assistência Municipal Neópolis; Fundo
Municipal De Saúde De Nossa Senhora Das Dores; Fundo Municipal De Saúde De Nossa
Senhora Do Socorro; Câmara Municipal De Pacatuba; Fundo Municipal De Saúde De Santana
Do São Francisco; Saae - Serviço Autônomo De Água E Esgoto De São Cristóvão SMTT São
Cristóvão; e os Municípios de Amparo Do São Francisco; Aquidabã; Aracaju; Arauá; Areia
Branca; Barra Dos Coqueiros; Boquim; Campo Do Brito; Canhoba; Canindé De São Francisco;
Capela; Carira; Carmópolis; Cedro De São João; Cristinápolis; Divina Pastora; Estancia; Feira
Nova; Frei Paulo; Gararu; General Maynard; Graccho Cardoso; Indiaroba; Itabaiana;
Itabaianinha; Itabi; Itaporanga D Ajuda; Japaratuba; Japoatã; Lagarto; Laranjeiras; Macambira;
Malhada Dos Bois; Malhador; Monte Alegre De Sergipe; Muribeca; Neópolis; Nossa Senhora
Aparecida; Nossa Senhora Da Glória; Nossa Senhora Das Dores; Nossa Senhora De Lourdes;
Nossa Senhora Do Socorro; Pacatuba; Pedrinhas; Pirambu; Poco Redondo; Poco Verde; Porto
Da Folha; Propria; Riachao Do Dantas; Riachuelo; Rosário Do Catete; Salgado; Santana Do Sao
Francisco; Santo Amaro Das Brotas; Sao Cristovao; Sao Domingos; Sao Francisco; Simao Dias;
Siriri; Telha; Tobias; Barreto; Umbaúba.

8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT20)
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O TRT20 informou que o Comitê Gestor de Contas Especiais de Pagamento de
Precatórios do Estado de Sergipe foi instituído pela Portaria Normativa nº 13/2010 –
GP2, alterada pelas portarias do TJSE de números 226/2019, 926/2017, 90/2020 e
145/2021. Referido Comitê é composto por magistrados, sendo um titular e um
suplente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, um titular e um suplente do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e um titular e um suplente do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região. Os magistrados designados para atuarem no comitê
são: TRT20 - o Dr Carlos João de Gois Júnior, titular, e Dra Gilvânia Oliveira de
Rezende, suplente; TJSE - Dr Fernando Clemente da Rocha, titular, e Dra Maria da
Conceição da Silva Santos, suplente; TRF5 - Edmilson da Silva Pimenta, titular, e Dra
Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Menezes, suplente.
O Tribunal destacou que as principais deliberações da última reunião do Comitê foram:
os ajustes dos planos de pagamento dos entes devedores em razão da ampliação do
prazo de encerramento do regime Especial, promovida pela Emenda Constitucional nº
109/2021, a apresentação do ATO DE RATEIO nº 01/2021 e deliberação no sentido de
que as assessorias técnicas dos 3 (três) tribunais, TJSE, TRT20 e TRF5, juntamente com
o pessoal da Tecnologia da Informação de cada tribunal, atuariam em conjunto na
busca de um mecanismo mais adequado ao objetivo de agilização do procedimento de
repasses mensais.
A equipe de correição verificou no site do TRT20 que no período de 2019 a 2021 (até
31/7) foram realizadas 5 reuniões, em: 31/5/19; 26/7/2019; 26/8/2019; 4/2/2020 e
19/5/2021. Todas as atas estão disponibilizadas na página do Tribunal.
8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANOS DE PAGAMENTO – RCL (fonte: TRT20)
O Tribunal informou que os entes públicos que se submetem ao regime especial de
pagamento de precatórios não repassam tempestivamente e de forma regular os
valores devidos, de acordo com a tabela a seguir:
Ente público que atrasou o repasse

Período

Quantidade de
Precatórios

Município de Amparo de São Francisco

2020

1

46.452,18

Município de Arauá

2020

1

92.000,00

Município de Areia Branca

2020

0

46.452,18

2020/2021

1

287.241,12

Município de Feira Nova
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Município de General Maynard

2020/2021

1

361.970,82

Município de Graccho Cardoso

2020/2021

1

145.093,7

2021

1

81.617,08

2020/2021

3

2.486.979,19

Município de Macambira

2020

1

6.865,42

Município de Malhador

2020

1

123.558,62

Município de Monte Alegre

2020/2021

2

320.553,61

Município de Muribeca

2020/2021

0

162.201,76

2020

2

274.724,27

2020/2021

2

400.000,00

Município de Poço Redondo

2020

1

21.874,83

Município de Riachão do Dantas

2020

1

120.000,00

Município de Salgado

2020/2021

1

400.000,00

Município de Santo Amaro das Brotas

2020/2021

2

388.000,00

Município de São Domingos

2020/2021

2

275.355,07

Município de Tobias Barreto

2020

1

300.000,00

Município de Japaratuba
Município de Lagarto

Município de Nossa Senhora do Socorro
Município de Pacatuba

Registrou que o TJSE efetua o repasse do valor integral de cada parcela e não atrasa o
repasse de recursos ao TRT20. Destacou que o Departamento de Precatórios do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe convoca os gestores dos Municípios inseridos
no regime especial de pagamento de precatórios para que seja formalizado plano de
pagamento. Os entes públicos realizam os depósitos em conta judicial à disposição do
TJSE de Justiça do Estado de Sergipe. Em reunião do Comitê Gestor de Contas são
apresentados os cálculos elaborados pela Contadoria do Departamento de Precatórios
do TJSE e os respectivos valores são informados aos demais Tribunais para fins de
ratificação ou, se for o caso, identificação de eventuais inconsistências para correção.
Feita a homologação do ATO DE RATEIO, o Tribunal de Justiça local oficia o Banco do
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Estado de Sergipe – BANESE para que efetive o repasse dos valores para as contas
abertas no Banco do Brasil à disposição do TRT. Identificada a conclusão do repasse,
inicia-se o procedimento de pagamento dos precatórios aos beneficiários.
O TRT20 pontuou que, em 31/7/2021, havia 41 precatórios que já apresentavam
valores disponibilizados pelos entes públicos, isto é, já cumpridos, mas que se
encontravam em trâmite para pagamento aos beneficiários.
O TRT20 enviou duas certidões do TJSE assinadas pelo Juiz Auxiliar da Presidência
Gestor de Precatórios em 1°/9/2021. A primeira informando que “os entes devedores:
Município de Aquidabã, Município de Barra dos Coqueiros, Município de Capela,
Município de Carira, Município de Cristinápolis, Município de Divina Pastora, Município
de Gararu, Município de General Maynard, Município de Graccho Cardoso, Município
de Indiaroba, Município de Itabi, Município de Monte Alegre de Sergipe, Município de
Muribeca, Município de Nossa Senhora das Dores, Município de Nossa Senhora do
Socorro, Município de Pacatuba, Município de Pedrinhas, Município de Poço Redondo,
Município de Poço Verde, Município de Porto da Folha, Município de Riachão do
Dantas, Município de Rosário do Catete, Município de Salgado, Município de São
Domingos, Município de Telha e Município de Tobias Barreto - todos sob o regime
especial de pagamento de Precatórios - estão inadimplentes quantos aos aportes
financeiros mensais junto a Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, considerando os
extratos bancários das contas para depósito das parcelas até o dia 31/07/2021”. A
segunda apresentando tabela sobre a ocorrência de sequestro de verbas públicas para
pagamento de precatórios do regime especial, relativamente aos anos de 2019, 2020 e
2021 (até 31/7), conforme tabela a seguir:
REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS
SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - Posição em 31/07/2021
EXERCÍCIO
N
º

ENTE DEVEDOR

PROCESSO
Nº

2019

2020

2021

TOTAL

1

Estado De Sergipe

201800114347

-

-

-

-

2

Município De Amparo Do

201800111788

-

46.452,18

-

46.452,18
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São Francisco

3

Município De Aquidabã

201800113524

-

-

-

-

4

Município De Aracaju

201800111768

-

-

-

-

5

Município De Arauá

201800111847

-

92.000,00

-

92.000,00

6

Município De Areia Branca

201800112972

-

46.452,18

-

46.452,18

7

Município De Barra Dos
Coqueiros

201800113268

-

-

-

-

8

Município De Boquim

201800111669

-

-

-

-

9

Município De Campo Do
Brito

201800112764

-

-

-

-

10 Município De Canhoba

201800111807

-

-

-

-

11 Municipio De Caninde De
São Francisco

201800111812

-

-

-

-

12 Município De Capela

201800112578

-

-

-

-

13 Município De Carira

201800111826

-

-

-

-

14 Município De Carmópolis

201800111827

-

-

-

-

15 Município De Cedro De São
João

201800113270

-

-

-

-
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16 Município De Cristinápolis

201800111832

-

-

-

-

17 Município De Divina Pastora

201800112971

-

-

-

-

18 Municipio De Estancia

201800112581

-

-

-

-

19 Município De Feira Nova

201800113271

-

80.650,25

206.590,87

287.241,12

20 Município De Frei Paulo

201800111852

-

-

-

-

21 Município De Gararu

201800111851

-

-

-

-

22 Município De General
Maynard

201800114422

-

123.629,53

238.341,29

361.970,82

23 Município De Graccho
Cardoso

201800111861

-

128.165,24

16.928,46

145.093,70

24 Município De Indiaroba

201800113272

-

-

-

-

25 Município De Itabaiana

201800113338

-

-

-

-

26 Município De Itabaianinha

201800113337

-

-

-

-

27 Município De Itabi

201800113274

-

-

-

-

28 Município De Itaporanga D
Ajuda

201800114425

-

-

-

-

29 Município De Japaratuba

201800111869

81.617,08

-

81.617,08
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30 Município De Japoatã

201800113340

-

-

-

-

31 Município De Lagarto

201800113275

-

1.481.895,
84

1.005.083,3
5

2.486.979,
19

32 Município De Laranjeiras

201800113357

-

-

-

-

33 Município De Macambira

201800111868

-

6.865,42

-

6.865,42

34 Município De Malhada Dos
Bois

201800111958

-

-

-

-

35 Município De Malhador

201800111974

-

123.558,62

-

123.558,62

36 Município De Monte Alegre
De Sergipe

201800111964

-

118.408,50

202.145,11

320.553,61

37 Município De Muribeca

201800111978

-

132.916,58

29.285,18

162.201,76

38 Município De Neópolis

201800111986

-

-

-

-

39 Município De Nossa Senhora 201800114426
Aparecida

-

-

-

-

40 Município De Nossa Senhora 201800112974
Da Glória

-

-

-

-

41 Município De Nossa Senhora 201800114428
Das Dores

-

-

-

-

42 Município De Nossa Senhora 201800111872
De Lourdes

-

-

-

-
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43 Município De Nossa Senhora 201800111998
Do Socorro

-

274.724,27

-

274.724,27

44 Município De Pacatuba

201800111945

-

245.744,28

154.255,72

400.000,00

45 Município De Pedrinhas

201800114153

-

-

-

-

46 Município De Pirambu

201800112020

-

-

-

-

47 Municipio De Poco Redondo

201800113525

-

21.874,83

-

21.874,83

48 Municipio De Poco Verde

201800111989

-

-

-

-

49 Município De Porto Da Folha 201800115661

-

-

-

-

50 Município De Propriá

201800111951

-

-

-

-

51 Municipio De Riachao Do
Dantas

201800111984

-

120.000,00

-

120.000,00

52 Município De Riachuelo

201800111982

-

-

-

-

53 Município De Rosário Do
Catete

201800111954

-

-

-

-

54

Município De Salgado

201800114321

-

55

Município De Santana Do
São Francisco

201800113342

-
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56

Município De Santo Amaro
Das Brotas

201800111903

-

180.064,52

207.935,48

388.000,00

57

Municipio De Sao Cristovao

201800111902

-

-

-

-

58

Municipio De Sao Domingos

201800115660

-

149.882,15

125.472,92

275.355,07

59

Municipio De Sao Francisco

201800111897

-

-

-

-

60

Município De Simão Dias

201800114155

-

-

-

-

61

Município De Siriri

201800114156

-

-

-

-

62

Município De Telha

201800114157

-

-

-

-

63

Município De Tobias Barreto 201800111892

-

300.000,00

-

300.000,00

64

Município De Umbaúba

201800114349

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

3.946.186,27

2.394.753,58 6.340.939,85

8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS
(fonte: TRT20)
O Tribunal Regional informou que não dispõe de mecanismos próprios de controle dos
repasses ao Tribunal de Justiça realizados pelos entes públicos do regime especial e
que não solicita providências ao TJSE na hipótese de atraso no repasse de parcelas
pelo ente público devedor.
8.13.5. PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS DIRETOS (fonte:
TRT20)
O Tribunal Regional informou que apenas o Estado de Sergipe (processo n°
201800114347) e o Município de Aracaju (processo n° 201800111768) optaram pelo
pagamento de precatórios por meio de acordos diretos. Em relação à ambos os entes
houve a publicação de edital de chamamento de interessados para celebração de
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acordo direto de pagamento de precatórios em 29 de outubro de 2020. Contudo, os
editais não estão disponibilizados no site do TRT20.

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
O TRT20 informou que utiliza, desde 26/11/2020, o sistema GPrec para recebimento,
processamento e pagamento de RPVs pelos juízos de execução. Observou o Tribunal
que não expede RPV para cobrança dos créditos superpreferenciais dos entes do
regime comum. Pontuou que, no caso de pluralidade de exequentes, adota como
critério para definir a modalidade de requisição o valor devido a cada litisconsorte.
8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte: TRT20 e
e-Gestão)
O Tribunal informou que no ano de 2019 foram expedidas 225 RPVs, no valor total de
R$3.040.894,00 e pagas 169 RPVs, no valor total de R$2.630.051,56. Relativamente ao
ano de 2020, foram expedidas 317 RPVs, no valor total de R$2.388.304,87 e pagas 197
RPVs, no valor total de R$1.512.473,72. Em 2021 (até 31/7), foram expedidas 427
RPVs, no valor total de R$2.921.427,09 e pagas 106 RPVs, no valor total de
R$912.722,42. O Tribunal destacou que em 31/12/2020 havia 36 RPVs aguardando
pagamento, no valor total de R$474.079,98, e em 31/7/2021 havia 296 RPVs com
prazo vencido, no valor total de R$1.979.945,04, sendo 5 da União e 17 dos Correios.
Questionado pela equipe de correição quanto às RPVs vencidas da União e da EBCT, o
Tribunal apresentou a seguinte justificativa: “As RPVs da União estão devidamente
quitadas. Os pagamentos foram efetuados dentro do prazo. A baixa no sistema
ocorreu posteriormente. Cite, como exemplo, a situação da RPV nº 00109/2021 que
apresenta a seguinte situação: Em 1°/2/2021 foi autuada. Em 4/3/2021, após o CSJT
haver repassado os recursos requisitados e a Secretaria de Orçamento deste Regional
haver efetuado o depósito do valor à disposição do juízo de origem, foi lançada
autorização de pagamento no GPrec e a RPV remetida à Vara do Trabalho para
pagamento ao beneficiário. Portanto, o pagamento pelo devedor ocorreu em 33 dias
após a autuação da RPV. Contudo, como em 31/7/2021 a quitação dessa RPV ainda
não havia sido lançada no GPrec, visto que ocorreu em 4/8/2021, após o efetivo
pagamento ao beneficiário pela Vara do Trabalho, ela foi informada como vencida
porque naquela data (31/7/2021) tinha mais de 60 dias sem a quitação, sem a baixa no
sistema. No caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, foram marcadas
17 requisições de pequeno valor como vencidas em 31/7/201. Ao consultarmos o
andamento processual de cada um dos processos, constatou-se que todos já foram
pagos no âmbito das Varas do Trabalho, entretanto, sem o devido registro do
pagamento e baixa no sistema GPrec”.
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8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte:
TRT20)
Informou o Tribunal que não existe procedimento de controle das Requisições de
Pequeno Valor expedidas pelas Varas do Trabalho, registrando que realiza o controle
apenas das RPVs federais. Explicou que as RPVs federais, ao chegarem na Seção de
Precatórios, após a conferência, são autuadas no sistema GPrec e é aberto um
Processo Administrativo Eletrônico – PROAD para cada RPV federal, o que possibilita a
tramitação das requisições de pequeno valor federais no âmbito das unidades
administrativas Secretaria de Orçamento e Finanças e Diretoria Geral.
8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT20)
Informou o TRT20 que as requisições de pequeno valor federais são encaminhadas
pelas Varas do Trabalho à Secretaria Judiciária, que providencia a autuação e o
encaminhamento dos dados à Secretaria de Orçamento e Finanças - SOF que, por sua
vez, solicita os recursos financeiros ao CSJT, ocorrendo o pagamento no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias. No caso das requisições de pequeno valor estaduais e
municipais, as Varas do Trabalho encaminham diretamente ao ente público devedor
ofício solicitando o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias. Não ocorrendo o
pagamento, é determinado o sequestro do valor suficiente à quitação do débito.
Nesse caso, o prazo para adoção das providências é de, em média, 30 dias.

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE
INFORMADOS PELO TRT20

OS

DADOS

DO

E-GESTÃO

E

OS

O Tribunal observou que há diferenças entre os dados estatísticos informados e os
disponíveis no sistema e-Gestão. Esclareceu que no ano de 2019 e 2020 (até
25/11/2020) os dados foram extraídos a partir do antigo sistema de precatórios. A
partir de 26/11/2020, com a implantação do sistema de gestão eletrônica de
precatórios – GPrec, foi obtida a informação de que o extrator do GPrec para o eGestão está em fase de homologação pela sustentação nacional, de forma que o
Regional está aguardando a liberação do extrator, a fim de que seja viabilizada a
extração de dados de precatórios e RPVs pelo e-Gestão. Das informações inicialmente
prestadas pelo Tribunal, observou-se o seguinte conflito estatístico entre as
informações oriundas dos sistemas internos do TRT20 (dados relativos ao ano civil) e
as colhidas pelo sistema e-Gestão, seguido das explicações apresentadas pelo Tribunal:
e-Gestão
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Precatórios expedidos em 2019

340

322

Precatórios expedidos em 2020

685

715

-

644

Precatórios expedidos em 2021 (até 31/7)

Explicação do TRT20: “Ao substituir o antigo Sistema de Precatórios local (SPRE) pelo
GPrec, este Tribunal optou por importar do sistema antigo apenas os precatórios ainda
não finalizados. Como os dados foram extraídos do GPrec, os precatórios expedidos
em 2019, já resolvidos quando da adoção do novo sistema, não foram computados.
Quanto aos anos de 2020 e 2021, a diferença dos dados informados em relação aos do
e-Gestão ocorre em razão da adoção do novo Sistema, já que os precatórios
cadastrados no GPrec em 2020 (a partir de novembro) e 2021 não foram lançados no
e-Gestão. Nele o último precatório expedido foi de nº 0000660-89.20.5.20.0009
(00660/2020), em 29/10/2020. Os demais precatórios do ano de 2020 foram
expedidos pelo novo sistema, GPrec. Como exemplo, há o precatório nº 00779/2020,
cuja expedição ocorreu em 17/12/2020. De igual modo, os precatórios expedidos no
ano de 2020 não aparecem no e-Gestão. Sendo assim, registro que os dados corretos
para precatórios expedidos são os seguintes: para o ano de 2019 (322), para o ano de
2020 (715) e para o ano de 2021 (644)”.
e-Gestão

Respostas TRT20

Precatórios pagos em 2019

163

285

Precatórios pagos em 2020

105

189

-

27

Precatórios pagos em 2021 (até 31/7)

Explicação do TRT20: “Em relação ao ano de 2019 informo que a quantidade de
precatórios registradas no e-Gestão (163 precatórios) está correta. No ano de 2020, a
quantidade correta é 109 (105 registrados no e-Gestão mais 04 precatórios quitados
após a implantação do GPrec). Em relação ao ano de 2021, a quantidade correta é 13
precatórios. Esclareço que as divergências apresentadas ocorreram porque no
momento da apuração dos dados foram somadas parcelas pagas como sendo
precatórios pagos. Por exemplo, no precatório nº 00059/2017 foram registrados cinco
pagamentos, mas trata-se de apenas um precatório pago”.

RPVs federais expedidas em 2019
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RPVs federais expedidas em 2020
RPVs federais expedidas em 2021 (até 31/7)

42

49

-

31

Explicação do TRT20: “O ano de 2019 está correto. Quanto aos anos de 2020 e 2021,
as quantidades informadas também estão corretas (49 e 31, respectivamente). Como
já explicado em questões anteriores, a partir de novembro de 2020, este Regional
substituiu o Sistema de Precatórios próprio (SPRE) pelo GPrec. Assim, as diferenças
encontradas decorrem do fato de as RPVs expedidas a partir de novembro de 2020 até
a data de extração dos dados para envio a essa Corregedoria (31/07/2021) não terem
sido lançadas no e-Gestão”.
e-Gestão

Respostas TRT20

RPVs federais pagas em 2019

59

55

RPVs federais pagas em 2020

37

47

-

29

RPVs federais pagas em 2021 (até 31/7)

Explicação do TRT20: “Em relação ao ano de 2019, a quantidade do e-Gestão está
correta (59). Quando da extração dos dados para prestar a informação, quatro RPVs
não foram computadas. Por isso, a quantidade é inferior (55). Quanto aos anos de
2020 (47) e 2021 (29), as quantidades informadas estão corretas. Como já explicado
em questões anteriores, a partir de novembro de 2020, este Regional substituiu o
Sistema de Precatórios próprio (SPRE) pelo GPrec. Assim, as diferenças encontradas
decorrem do fato de as RPVs pagas a partir de novembro de 2020 até a data de
extração dos dados para envio a essa Corregedoria (31/7/2021) não terem sido
lançadas no e-Gestão. Cite-se, por exemplo, a RPV nº 640/2020, que foi paga em
25/11/2020”.

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
9.1. INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
9.1.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fontes: TRT20 e sítio eletrônico
do Tribunal)
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região:
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Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro (biênio 2020/2022)
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno, 2ª Turma e Corregedoria Regional
Tempo de atuação do magistrado na Presidência do Tribunal:
O Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro tomou posse no cargo de Presidente do
Tribunal em 14/12/2020.
Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:
Férias: 13/04 a 12/05/2020, 01 a 30/07/2020, 29/07 a 17/08/2021
Licenças: 24 a 25/3/2021
Folga compensatória: 26 a 29/10/2020
Juízes Auxiliares da Presidência:
A Presidência do TRT20 não dispõe de juízes auxiliares.
9.1.2.

ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA - ORGANIZAÇÃO INTERNA (fontes: TRT20 e

sítio eletrônico do Tribunal)
A Secretaria-Geral da Presidência é a unidade administrativa incumbida de
desenvolver as atividades de apoio administrativo à execução das funções do
Presidente, que se subdivide em gabinete da Secretaria-Geral, Assessoria de
Comunicação Social e Assessoria de Gestão Estratégica.
Atribuições das unidades/setores internos da Presidência
Unidade

Atribuições

Secretaria-Geral da Presidência

Art. 29 do Regulamento Geral da Secretaria
do TRT20

·

Gabinete da Secretaria-Geral

Art. 32 do Regulamento Geral da Secretaria
do TRT20

·

Assessoria de Comunicação
Social

Art. 33 do Regulamento Geral da Secretaria
do TRT20
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·

9.1.3.

Assessoria de Gestão
Estratégica

Art. 34 do Regulamento Geral da Secretaria
do TRT20

QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT 20)

De acordo com o Tribunal Regional, em 31/07/2021, estavam lotados na SecretariaGeral da Presidência (gabinete do Secretário-Geral, Assessoria de Comunicação Social
e Assessoria de Gestão Estratégica) 9 (nove) servidores. Quanto aos cargos em
comissão e funções comissionadas, a Secretaria-Geral contava com 4 (quatro) cargos
em comissão e 8 (oito) funções comissionadas.
9.1.4.

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.1.4.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT20)
Presidência
Carga horária semanal dos servidores

35 horas semanais

Unidades vinculadas

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30

O Tribunal Regional informou que o atendimento dos advogados é realizado pelo
Presidente da Corte, presencialmente ou telepresencialmente, mediante prévio
agendamento.
9.1.4.2. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA (fonte: TRT20)
O TRT20 registrou que nas dependências da Presidência existe equipamento que
permite realizar videochamada por meio do sistema de videoconferência da
Corregedoria Nacional de Justiça.
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9.1.4.3. ACERVO. MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO – PJe
Consta do sítio eletrônico do TST — página da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho — que 100% dos processos judiciais do TRT20 tramitam por meio do Sistema
PJe.
9.1.5.

ACERVO DA PRESIDÊNCIA

9.1.5.1. PROCESSOS JUDICIAIS (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que o Presidente do Tribunal atua nos processos autuados sob as
classes: mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo e ação cautelar.
Apurou-se, também, que o Presidente do Tribunal permanece vinculado aos processos
que constituíam seu acervo antes de assumir a Presidência. No início da atual gestão
havia 333 (trezentos e trinta e três) processos conclusos ao Presidente, sendo que, em
31/7/2021, restavam 115 (cento e quinze) processos.
No tocante aos processos judiciais sob a relatoria do Presidente, em 31/7/2021, a
situação era a seguinte:
Processos Judiciais sob a Relatoria da Presidente do Tribunal
Processos Judiciais

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo

0

2

2

Autuados nos últimos 12 meses

0

12

12

Finalizados nos últimos 12 meses

0

8

8

Conclusos

0

0

0

Paralisados há mais de 100 dias no
gabinete

0

0

0

Sobrestados

0

0

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

0

1

1

NA SECRETARIA

0

0

0

Paralisados há mais de 100 dias na
Secretaria

0

0

0

Com carga/vista/outras situações
semelhantes

0

0

0

Em outros gabinetes por força de
vista regimental

0

0

0

Em admissibilidade de recurso
especial e/ou extraordinário

0

2

2

9.1.5.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT20)
O quadro abaixo se refere aos processos administrativos em tramitação na Presidência
cujos dados foram apurados em 31/7/2021:
Processos Administrativos

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo

0

0

0

Autuados nos últimos 12
meses

0

1

1

Finalizados nos últimos 12
meses

0

0

0

Conclusos

0

0

0
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Paralisados há mais de 100
dias

0

0

0

Procedimentos disciplinares
contra desembargador

0

0

0

Representações por excesso
de prazo contra
desembargador

0

0

0

9.2. INFORMAÇÕES DA CORREGEDORIA REGIONAL
9.2.1.

DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT20)

De acordo como o Regimento Interno do TRT20 (art. 17), o Presidente do Tribunal
acumula suas funções com as de Corregedor Regional.
Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional:
A Corregedoria Regional não dispõe de juízes auxiliares.
9.2.2. ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL - ORGANIZAÇÃO INTERNA
(fonte: TRT20)
A estrutura da Corregedoria Regional restringe-se ao gabinete do Corregedor Regional
e à Secretaria da Corregedoria Regional.
9.2.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte:
TRT20)
De acordo com o Tribunal Regional, em 31/7/2021, estavam lotados na Corregedoria
Regional 8 (oito) servidores efetivos.
Quanto aos cargos em comissão e funções comissionados, o Gabinete da Corregedoria
Regional dispunha de 1 (um) cargo em comissão e 7 (sete) funções comissionadas.
O Tribunal Regional informou que os 5 (cinco) assistentes dos juízes substitutos
volantes estão lotados na Corregedoria Regional.
9.2.4.

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.2.4.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT20)
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Corregedoria Regional
Carga horária semanal dos servidores

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

7h30 às 14h30

Horário de funcionamento externo da unidade

7h30 às 14h30

9.2.4.2. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA (fonte: TRT20)
A Corregedoria Regional informou que dispõe de equipamento que permite realizar
videochamada por meio do sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional de
Justiça.
9.2.5.

SISTEMA ELETRÔNICO ADOTADO E CONTROLE DO ACERVO (fonte: TRT20)

A Corregedoria Regional informou que adota o Sistema PJeCor, como também que
ainda utiliza os Sistemas PJe, PJe-CNJ e PROAD.
9.2.6. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA
REGIONAL (fonte: TRT20)
O quadro abaixo se refere aos processos administrativos em tramitação na
Corregedoria Regional, cujos dados foram apurados em 31/7/2021:
Processos Administrativos

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo

0

0

0

Autuados nos últimos 12
meses

0
0

0

Finalizados nos últimos 12
meses

0
0

0

Conclusos

0

0

0
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Paralisados há mais de 100
dias

0

Sobrestados

0

0

0

0

0

A Corregedoria Regional informou que não existem processos físicos em tramitação no
Órgão. Esclareceu, igualmente, que os processos são examinados de acordo com a
ordem cronológica e os critérios de tramitação preferencial.
9.2.7. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU
(fonte: TRT20)
De acordo com a Corregedoria Regional, no período de 2019 a 2021 (até 31/7), não
houve instauração de procedimento administrativo disciplinar relativo em face de
magistrado.
9.2.8. COMUNICAÇÃO DAS DECISÕES DISCIPLINARES À CORREGEDORIA-GERAL DA
JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 33 DA CPCGJT E PORTARIA CONJUNTA CN.CGJT Nº
1/2021) E À CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO CNJ Nº 135/2011)
O Tribunal Regional informou que comunica à Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, bem
como as relativas à instauração e julgamento dos processos administrativos
disciplinares relativos a seus magistrados de primeiro e segundo graus.
9.2.9. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NAS UNIDADES JUDICIAIS DE PRIMEIRO GRAU
(fonte: TRT20)
As correições ordinárias realizam-se anualmente nas unidades judiciárias da 20ª Região
da Justiça do Trabalho, conforme calendário previamente divulgado pela Corregedoria
Regional. Desde junho de 2020, devido à pandemia da Covid-19, as correições ocorrem
na forma telepresencial.
De acordo com a Corregedoria Regional, em 2019 e 2020, todas as unidades judiciais
de primeiro grau sofreram correição ordinária. Em 2021 (até 31/7), foram realizadas 11
(onze) correições ordinárias nas Varas do Trabalho.
No tocante ao método de trabalho adotado nas correições ordinárias, a Corregedoria
Regional esclareceu que são examinados os seguintes tópicos: (i) funcionamento da
unidade correicionada; (ii) a assiduidade e a diligência do magistrado no exercício de
suas funções; (iii) observância das leis, regulamentos, instruções, provimentos, atos,
portarias e ordens de serviço, em especial as verificações obrigatórias previstas na
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho; (iv)
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cumprimentos das Metas Nacionais; (v) desempenho no IGEST; (vi) relatórios do eGestão (vii) ferramentas eletrônicas; (viii) convênios utilizados; (ix) autos processuais
em tramitação, sobrestados e arquivados; e (x) livros das Secretarias, se houver.
9.2.10. CORREIÇÕES PARCIAIS E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA (fonte: TRT20)
No tocante ao quantitativo de processos autuados e solucionados nas classes correição
parcial e pedido de providências, a Corregedoria Regional prestou as seguintes
informações referentes ao período 2019 a 2021 (até 31/7):
Correições parciais
Autuadas

1

Solucionadas

1

Autuadas

6

Solucionadas

6

Autuadas

4

Solucionadas

4

2019

2020

2021
(até 31/07)

O exame, por amostragem, dos Processos CorPar 476-94.2019.5.20.0000, CorPar20029.2020.5.20.0000, CorPar 344-03.2020.5.20.0000, CorPar124-68.2021.5.20.0000, PP440-52.2019.5.20.0000 e PP 70-39.2020.5.20.0000 permitiu concluir que, sob o ponto
de vista formal, tramitaram regularmente.
9.2.11. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES (fonte: TRT20)
No período de 2019 a 2021 (até 31/7), a Corregedoria Regional editou 4 (quatro)
Provimentos e 6 (seis) Recomendações, a saber:
Provimentos
Corregedoria Regional
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Ano

Provimento

2019

2020

2021

Assunto
NÃO HOUVE

01

Regulamenta a autoinspeção ordinária no âmbito
das unidades judiciárias de primeiro grau do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e dá
outras providências.

02

Dispõe acerca da utilização e do funcionamento
do sistema do Processo Judicial Eletrônico
(PJeCor) na Corregedoria do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região.

03

Altera a redação dos artigos 1º, 7º e 8º e
acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao art. 1º do
Provimento nº. 1/2020 da Corregedoria Regional
do TRT20.

04

Regulamenta o procedimento da correição
ordinária no âmbito das unidades judiciárias de
primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região.
NÃO HOUVE

(até
31/7)-

Recomendações
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Corregedoria Regional

Ano

Recomendação

2019

NÃO HOUVE

01

2020

Assunto

Recomenda aos Exmos. Magistrados de Primeiro
Grau que determinem às instituições financeiras a
procederem à transferência de valores
depositados em contas judiciais, inclusive
depósitos recursais, à disposição do juízo, que
seriam liberados por meio de alvarás judiciais,
para a conta indicada pelo advogado, constituído
no processo por mandato com poderes especiais
e expressos para receber e dar quitação.
(Revogada pelo ATO SGP.PR Nº 007/2020, de
19/05/2020)
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02

Recomenda aos Exmos. Magistrados de Primeiro
Grau a observância, quando for a hipótese, dos
seguintes
procedimentos
prévios
ao
arquivamento provisório dos processos:
a) Citação do executado;
b) Bloqueio de valores do executado por meio do
Sistema SABB – Sistema Automatizado de
Bloqueios Bancários (BACENJUD), em observância
à gradação legal, prevista no art. 835 do Código
de
Processo
Civil,
utilizando-se,
preferencialmente, o prazo indeterminado para
pesquisa;
c) Pesquisa de bens do executado via RENAJUD;
d) Pesquisa de bens do executado por meio do
Sistema INFOJUD, mediante consulta das
declarações de IRPF e DOI (Declaração de
Operações
Imobiliárias),
assegurando
o
necessário sigilo no processo;
e) Utilização da ferramenta CNIB (Central
Nacional de Indisponibilidade) visando à consulta
e indisponibilidade de bens imóveis em nome do
executado, precedida de autorização expressa do
magistrado;
f) CONECTIVIDADE/CEF, objetivando a obtenção
de informações sobre a existência de saldos
residuais provenientes de depósitos recursais
realizados pelo executado;
g) Convênio de acesso aos saldos e extratos de
contas judiciais da Caixa Econômica Federal,
visando à obtenção de informações acerca da
existência de saldos residuais de depósitos
judiciais efetuados pelo executado;
h) Utilização das ferramentas SERPRO, SERASAJUD
e JUCESE;
i)

Expedição
150
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extrajudicial, em cartório, do título executivo não
quitado;
Art. 2º Sem prejuízo das medidas previstas nesta
Recomendação, deverão ser adotadas, em
momento oportuno e a critério do juízo da
execução:
I – A inclusão e/ou atualização do executado no
BNDT – Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, observando-se o disposto no art.
883-A da CLT;
II – A utilização da ferramenta CCS – Cadastro de
Clientes de Sistema Financeiro Nacional, visando à
obtenção de informações de relacionamentos do
executado."
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03

04

05

2021
(até
31/7)

01

Recomenda aos Exmos. Magistrados de Primeiro
Grau que optem por prolatar sentenças líquidas,
sempre que possível, fixando os valores
concernentes a cada um dos pedidos acolhidos,
indicando o termo inicial e os critérios para a
correção monetária e juros de mora, bem como o
prazo e as condições para o seu cumprimento,
nos termos do art. 832 da CLT.
Recomenda aos(as) Exmos.(as) Magistrados(as) de
Primeiro Grau que optem por realizar audiência
de conciliação nos processos baixados do Tribunal
com o trânsito em julgado na fase de
conhecimento antes de iniciar a execução da
sentença.
Recomenda aos(as) Exmos.(as) Magistrados(as) de
Primeiro Grau que determinem as Secretarias das
Varas do Trabalho deste Regional para que criem,
além das salas de videoconferência por processo,
previstas no art. 32, § 2º do ATO SGP.PR Nº
019/2020, uma sala de pré-cadastramento dos
jurisdicionados e advogados que participarão das
audiências.
Recomenda aos(as) Exmos.(as) Magistrados(as) de
Primeiro Grau do Tribunal Regional do Trabalho
da 20ª Região, que:
Art. 1º. Acompanhem e orientem as Varas do
Trabalho deste Regional, as quais estejam
vinculados(as), a acompanharem mensalmente o
índice de cumprimento das Metas Nacionais 1 e 2
e adotem as medidas necessárias relativamente
aos processos que mais impactam positivamente
as metas.
Art. 2º. Monitorem mensalmente os processos
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conclusos para julgamento com o objetivo de
evitar recorrente excesso de prazo de conclusão.

9.3. MAGISTRADOS
9.3.1.

CONTROLE DE PRESENÇA (fonte: TRT20)

A Corregedoria Regional informou que o controle da presença dos magistrados nas
unidades judiciárias é realizado por meio da aferição das sessões de audiências e das
informações prestadas pelos diretores de secretaria.
9.3.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU
(fonte: TRT20)
A Corregedoria Regional afirmou que o controle da produtividade dos magistrados de
primeiro grau é feito por intermédio da análise de relatórios gerenciais extraídos do
Sistema de “Produtividade de 1º Grau”.
9.3.3. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS PARA AS
VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT20)
O TRT20 conta com 15 Varas do Trabalho e 14 cargos de Juiz do Trabalho substituto.
Os critérios de designação de juiz do trabalho substituto para atuar em Vara do
Trabalho encontram-se disciplinados no art. 201 do Provimento CR nº 5/2004.
Conforme foi informado, somente as Varas do Trabalho da capital contam com juízes
substitutos fixos, que são designados pelo critério de antiguidade.
9.3.4. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES DE
JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS (fontes: TRT20 e e-Gestão)
Em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, realizada em 29/09/2021, apurouse que, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não existem processos conclusos
pendentes de julgamento há mais de 60 dias.
9.3.5. VITALICIAMENTO.
REGULAMENTAÇÃO

ACOMPANHAMENTO

DOS

JUÍZES

SUBSTITUTOS.

9.3.5.1. NORMAS QUE REGEM O ACOMPANHAMENTO DOS JUÍZES SUBSTITUTOS
PARA FINS DE VITALICIAMENTO
O Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região trata sobre o
procedimento de vitaliciamento. O Capítulo VIII, artigo 56-D, dispõe sobre as
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atribuições da Comissão de Vitaliciamento e os aspectos a serem observados durante
o período de avaliação do juiz vitaliciando. Destaca-se que outros artigos do normativo
também tratam sobre aspectos do vitaliciamento.
9.3.5.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE
VITALICIAMENTO
O Tribunal Regional informou, no questionário de correição, que o processo de
vitaliciamento é iniciado por determinação do Corregedor Regional, a partir do
exercício na magistratura do juiz substituto vitaliciando. A Secretaria da Corregedoria
constitui assentamentos individuais nos quais são reunidas as informações relativas
aos juízes vitaliciandos. Ao determinar a abertura do processo, o Corregedor Regional
oficia ao magistrado, dando-lhe ciência, disponibilizando os autos para consulta e
apresentação de documentos que entender necessários à sua avaliação, inclusive dos
relatórios trimestrais; e determina que as unidades do Tribunal Regional forneçam
documentos e mantenham atualizadas as informações acerca do magistrado
vitaliciando para avaliação. A Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP deve
apresentar cópia dos assentamentos individuais do juiz vitaliciando; a Escola Judicial
deve informar sobre os cursos que o magistrado participou ou esteja participando,
com as respectivas cargas horárias previstas; a Ouvidoria deve informar sobre
reclamações ou elogios recebidos relativos ao juiz vitaliciando. À Secretaria da
Corregedoria compete juntar aos autos cópia dos relatórios de produtividade mensal e
das decisões e acórdãos proferidos em Pedidos de Providências ou Correições Parciais
em que o magistrado tenha participado no polo passivo.
Trimestralmente, o juiz vitaliciando deve encaminhar à Comissão de Vitaliciamento
relatório circunstanciado em que descreve o método de trabalho funcional adotado e
a(s) unidade(s) judiciárias que atuou (artigo 56-D, §15, do RI/20). Havendo necessidade
de providências, a Comissão Permanente de Vitaliciamento reúne-se para
deliberações. A Comissão poderá, também, realizar diligências junto à Ordem dos
Advogados do Brasil, secção de Sergipe, ao Ministério Público, aos juízes orientadores
e a outros órgãos ou entidades correlatas, visando coletar informações acerca do juiz
vitaliciando (artigo 56-D, III, do RI/20).
O artigo 56-D, caput, do RI/20, dispõe que a Comissão de Vitaliciamento será
composta por três desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno, sendo que o
Corregedor Regional a presidirá e o Diretor da Escola Judicial será um dos membros.
Aos juízes em vitaliciamento é assegurada vista dos relatórios elaborados pela
Comissão de Vitaliciamento e das demais informações constantes de seu processo de
vitaliciedade, sendo-lhes garantido o prazo de 10 (dez) dias para manifestação (artigo
74-E, do RI/20).
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O Desembargador do Trabalho Corregedor Regional e o Diretor da Escola Judicial
avaliam o desempenho do juiz vitaliciando, com fundamento em critérios objetivos de
caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido. Os requisitos analisados
para o vitaliciamento são: a frequência e o aproveitamento no Curso de Formação
Inicial, Módulo Nacional, ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados do Trabalho - ENAMAT; a frequência e o aproveitamento no Curso de
Formação Inicial, Módulo Regional, ministrado pela Escola Judicial da Região
respectiva; a permanência, no mínimo, de 60 (sessenta) dias à disposição da Escola
Judicial Regional, com aulas teórico-práticas intercaladas e integradas com prática
jurisdicional; a submissão à carga semestral e anual de horas-aula de atividades de
formação inicial nacionalmente definida pela ENAMAT, conjugadas com aulas teóricas
e práticas, sob a supervisão da Escola Judicial Regional.
O Diretor da Escola Judicial, além dos requisitos acima citados, avalia: a frequência
e/ou o aproveitamento nos demais cursos de que participou o magistrado para
aperfeiçoamento profissional e a estrutura lógico-jurídica dos pronunciamentos
decisórios emitidos.
O Desembargador Corregedor Regional avalia, como critério qualitativo: a presteza e a
segurança no exercício da função jurisdicional; a solução de correições parciais e
pedidos de providências contra o magistrado; os elogios recebidos e as penalidades
sofridas. E como critério quantitativo, com base nos dados estatísticos referentes à
produtividade: o número de audiências presididas pelo juiz em cada mês, bem como o
daquelas a que não compareceu sem causa justificada; o prazo médio para julgamento
de processos depois de encerrada a audiência de instrução; o número de sentenças
proferidas em cada mês; o número de decisões em liquidação de sentença que não
sejam meramente homologatórias de cálculo e o número de decisões proferidas em
embargos à execução, embargos à arrematação, embargos de terceiro e embargos à
adjudicação; o uso efetivo e constante dos Sistemas SISBAJUD INFOJUD e RENAJUD e
de outras ferramentas tecnológicas que vierem a ser disponibilizadas pelo Tribunal.
No momento em que o juiz do trabalho substituto completar 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de exercício da magistratura, o Desembargador Corregedor Regional e o
Desembargador Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região, emitem pareceres, em conjunto ou separado, no prazo comum de 60
(sessenta) dias, a respeito do vitaliciamento, submetendo-os prontamente à
apreciação do Pleno para análise da aptidão do vitaliciando (artigo 56-D, §3º, do
RI/20). Ao declarar apto ao vitaliciamento, o Tribunal Pleno publica Resolução
Administrativa. A declaração de vitaliciamento do magistrado pelo Pleno possui efeitos
imediatos, concomitantes à implementação dos dois anos de exercício no cargo.
Caso o Tribunal não promova a instauração do processo de vitaliciamento antes de
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encerrado o período de avaliação, o juiz vitaliciando será considerado vitalício, sem
prejuízo da abertura e prosseguimento de eventual processo administrativo disciplinar,
para apuração de fatos relevantes e graves que lhe hajam sido imputados,
preservando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.
9.3.5.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO
De acordo com informações do TRT20, não há processos de vitaliciamento em
tramitação. Durante o período de correição, o Tribunal Regional informou que o último
processo de vitaliciamento foi encerrado em 2016, declarado por meio da Resolução
Administrativa nº 017/2016.
9.3.5.4. JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS EM PROCESSO DE VITALICIAMENTO
QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIADO NA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADO DO TRABALHO
O Tribunal Regional informou que não foram realizados Cursos de Formação Inicial no
período de análise da correição.
9.3.5.5. RECOMENDAÇÃO OU OBSERVAÇÃO DO CORREGEDOR REGIONAL AO
VITALICIAMENTO DOS MAGISTRADOS DA REGIÃO
Não há processos de vitaliciamento em tramitação. Dessa forma, não há
recomendação ou observação do Corregedor Regional.
9.3.6. MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR FORA DA
JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 37/2007 (fonte: TRT20)
Por meio da Resolução Administrativa n.º 31/2019, o TRT20 regulamentou as
hipóteses excepcionais de autorização para o magistrado fixar residência fora da
respectiva jurisdição.
A autorização para residir fora da sede da Vara do Trabalho deverá ser solicitada pelo
juiz titular ao Presidente do Tribunal, mediante requerimento fundamentado, cabendo
ao Tribunal deliberar sobre o pedido.
A autorização é de caráter precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, por
decisão do Tribunal.
É dispensada a autorização quando se tratar de residência em município integrante da
mesma região metropolitana, estabelecida em lei.
O magistrado que desejar residir em localidade distinta da sede da respectiva
jurisdição deverá observar os seguintes requisitos: (i) cumprir os prazos legais; (ii) ser
pontual e assíduo, devendo estar à disposição das partes e advogados ou realizando
audiências por, pelo menos, três dias úteis na semana; (iii) não ter contra si
reclamação e/ou incidentes correicionais julgados procedentes em virtude da sua
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ausência na sede da Vara do Trabalho; e (iv) não ter audiências adiadas em
decorrência da sua ausência injustificada na Vara do Trabalho.
Conforme foi informado, atualmente, 4 (quatro) magistrados estão autorizados a
residir fora da sede das respectivas jurisdições:
Magistrado

Vara do Trabalho

Residência

Cristiane D´Avila Ribeiro

VT de Maruim

Aracaju/SE

Kátia Alves de Lima Nascimento

VT de Lagarto

Aracaju/SE

Laura Vasconcelos Neves da
Silva

VT de Itabaiana

Aracaju/SE

Otávio Augusto Reis de Sousa

VT de Propriá

Aracaju/SE

9.3.7. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GECJ.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 155/2015 (fonte: TRT20)
Apurou-se que, no âmbito do TRT20, não existe norma interna dispondo sobre o
pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição, tendo em vista a
revogação da Resolução Administrativa nº 35/2015.
De acordo com o Tribunal Regional, a GECJ é paga nos termos da Resolução CSJT nº
155/2015.
9.3.8. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS.
FÉRIAS VENCIDAS (fonte: TRT20)
Durante a realização da correição ordinária, apurou-se que apenas um juiz de primeiro
grau encontrava-se com acúmulo de férias vencidas (119 dias). Trata-se, no entanto,
de magistrado que, atualmente, é membro do Conselho Nacional de Justiça.
O TRT20 esclareceu, no entanto, que o referido magistrado usufruirá as férias
vencidas nos seguintes períodos: 8/4 a 16/5/2022 (1º período de 2018), 17/5 a
14/6/2022 (2º período de 2018) e 20/6 a 19/7/2022 (1º período de 2019).
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9.3.9. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E
COLABORADORES EVENTUAIS. PERÍODO DE 2019 A 2021 (ATÉ 31/07) (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e
eventuais colaboradores os seguintes valores: 2019: R$576.126,07; 2020: R$78.019,19;
e 2021 (até 31/7): R$9.288,88.
A análise, por amostragem, dos dados registrados no site do Tribunal (Transparência –
Pessoal – Diárias e Passagens) autoriza inferir que os lançamentos decorreram do
exercício das atividades ordinárias do Tribunal, de natureza administrativa e/ou
jurisdicional.

10. ESCOLA JUDICIAL (fonte: TRT20)
10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS
A Escola Judicial do TRT da 20ª Região foi criada em 2007 e foi incluída no Regimento
Interno por meio da Resolução Administrativa nº 31/2007.
O Estatuto da Escola Judicial foi aprovado pela Resolução Administrativa nº 34/2007.
O Ato DG PR nº 163/2015 constitui a EJud20 como uma unidade orçamentária gestora
responsável e designou seu ordenador de despesa.
A Biblioteca está vinculada à Escola Judicial e a Resolução Administrativa nº 33/2016
dispõe sobre sua competência, estrutura e funcionamento.

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE
A Escola Judicial da 20ª Região é órgão do Tribunal Regional vinculado à Presidência e
com sede na cidade de Aracaju (artigo 1º, Resolução Administrativa nº 34/2007). A
Escola é um órgão sem fins lucrativos e é mantida com orçamento próprio, com
rubrica específica para as atividades da EJud20. De acordo com o Ato DG PR nº
163/2015, o Diretor do órgão é o ordenador de despesa dos recursos orçamentários
relacionados ao desempenho da função institucional.
O artigo 2º, da Resolução Administrativa nº 34/2007 dispõe “Constituem finalidades da
Escola o aprimoramento da magistratura do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região e a promoção de estudos tendentes a aperfeiçoar a prestação jurisdicional e o
Poder Judiciário, bem como qualificar os quadros de seus órgãos auxiliares”.
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10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E
DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO
O artigo 4º, da Resolução Administrativa nº 34/2007, dispõe que a Escola Judicial é
dirigida por um Diretor e um Coordenador, com mandato de dois anos, coincidentes
com o da Presidência do Tribunal Regional. O Diretor é eleito pelo Tribunal Pleno,
enquanto que o Coordenador é escolhido dentre os Desembargadores, Juízes Titulares
e Juízes Substitutos. A Escola Judicial também é composta por um Conselho Consultivo
integrado por três magistrados vitalícios eleitos dentre os Desembargadores, Juízes
Titulares e Juízes Substitutos (§ 3º, artigo 4º, Resolução Administrativa nº 34/2007).
De acordo com informações constantes do questionário de correição, a atual
composição da Escola Judicial foi designada para o biênio 2020/2022: Desembargador
Thenisson Santana Dória (Diretor); Juíza Flávia Moreira Guimarães Pessoa
(Coordenadora); Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim (Conselheira); Juíza
Titular de Vara Laura Vasconcelos Neves da Silva (Conselheira); Juiz Substituto José
Ricardo de Almeida Araújo (Conselheiro).

10.4. PROJETO PEDAGÓGICO
De acordo com informações constantes no questionário de correição, não há Projeto
Pedagógico em vigor na Escola Judicial do TRT da 20ª Região. Em consulta ao Tribunal
Regional, foi informado que o Projeto Pedagógico está em fase de elaboração
considerando as novas diretrizes traçadas pela Escola Nacional (Resoluções da
ENAMAT nºs 22 e 23/2019). Durante a reunião com a Escola Judicial, foi informado que
o Projeto Pedagógico está previsto para ser apresentado para aprovação nos primeiros
meses de 2022.
Diante do exposto, registra-se a importância de instituição de projeto políticopedagógico que estabeleça os objetivos gerais e específicos da formação, as
metodologias empregadas e os conteúdos programáticos, em atenção à
Recomendação nº 02/2009 da ENAMAT.

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
De acordo com informações do questionário de correição, a EJud20 está localizada no
prédio sede do TRT20 e é composta por uma Secretaria, onde é realizado o trabalho
administrativo e reuniões; um auditório para 100 pessoas com cadeiras, onde são
realizadas as atividades de formação; e uma biblioteca.
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A EJud20 não dispõe de laboratório de informática, porém quando surge a necessidade
de curso com uso de microcomputadores, o curso é realizado na sala do Tribunal Pleno
ou na Sala de informática da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. O Tribunal Regional
informou que a atual estrutura física é adequada para as atividades desenvolvidas pela
Escola Judicial.
Na Escola Judicial do TRT da 20ª Região há apenas 2 servidores lotados: um na
secretaria, formado em direito, e um na biblioteca, formado em biblioteconomia. De
acordo com o Tribunal Regional, são oferecidos cursos internos e externos para os
servidores lotados na Escola Judicial, porém a quantidade de servidores é insuficiente
frente às demandas. Registra-se a importância de manter quantidade suficiente de
servidores, conforme parâmetros do artigo 14, da Resolução CSJT nº 286/2021, para
realização de cursos voltados à capacitação continuada de magistrados e servidores e
assim, contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional.

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS E
FRAÇÃO DO ANO CORRENTE
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região informou que não foram realizados
cursos de formação inicial no período compreendido pela correição (2019, 2020 e até
julho de 2021), pois todos os magistrados já são vitalícios.

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
Segundo informações constantes no questionário de correição, a Escola Judicial do TRT
da 20ª Região tem competência para capacitação de magistrados e de servidores. De
acordo com o artigo 29-A do RI/TRT20 “A Escola Judicial da Magistratura da Justiça do
Trabalho da 20ª Região tem por finalidades o aprimoramento da magistratura do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e a promoção de estudos tendentes a
aperfeiçoar a prestação jurisdicional e o Poder Judiciário, bem como qualificar os
quadros de seus órgãos auxiliares”.

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS

CONTINUADA

E

A Escola Judicial do TRT da 20ª Região enviou lista com as atividades de capacitação
promovidas. Durante o período da correição, o TRT20 informou que a carga horária de
atividades de outras instituições não são averbadas nos assentamentos funcionais dos
magistrados. As Escolas Judiciais têm aperfeiçoado os cursos promovidos e a maioria
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dos eventos estão sendo realizados de forma telepresencial, em virtude da
necessidade de distanciamento causada pela pandemia do COVID19. Nesse sentido,
observa-se ser salutar o compartilhamento de cursos para capacitação de magistrados
e servidores e considerar a carga horária para efeitos de capacitação a partir dos
critérios de frequência e avaliação estabelecidos pela ENAMAT.
Ainda no período de correição, foi informado que são realizados cursos de formação
nos quais são abordados diversos temas. Para os cursos de formação, os magistrados
não necessitam efetuar inscrição, pois ela é automática. Com isso, o Tribunal Regional
afirmou que há uma excelente participação dos magistrados. No entanto, para a
certificação de aproveitamento dos Cursos Intensivo de Formação Continuada é
necessário que os magistrados encaminhem artigo, para a secretaria da Escola Judicial,
sobre um dos temas abordados na capacitação. Por isso, a participação nos cursos é
excelente, mas a quantidade de certificados é baixa, pois apenas é emitido quando o
magistrado envia o artigo. Durante reunião com a Escola Judicial, foi pontuado que
está sendo estudada outra forma de aferição da participação nos cursos de formação
em substituição à elaboração de artigo.
De acordo com as informações enviadas, em 2019, foram promovidos 7 cursos
presenciais, incluindo XVII e XVIII Curso Intensivo de Formação Continuada para
Magistrados. No total, foram emitidos 11 certificados para magistrados e 173 para
servidores. Destaca-se que, no total, participaram dos cursos de formação continuada
48 magistrados, porém apenas 11 enviaram o artigo necessário para receber o
certificado.
Em 2020, foram computados 13 cursos (todos online), com 164 certificados para
servidores e 21 para magistrados. Entre os cursos promovidos há o XIX e XX Curso
Intensivo de Formação Continuada para Magistrados, com a participação de 67
magistrados, porém apenas 16 receberam o certificado.
Até julho de 2021, foram computados 4 cursos (todos online), com 33 certificados para
servidores e 14 para magistrados. Entre os cursos, há o XXI Curso Intensivo de
Formação Continuada para Magistrados, do qual 32 magistrados participaram, mas
apenas 4 receberam o certificado.
No período da correição, o Tribunal Regional enviou folders com a programação dos
Cursos Intensivos de Formação Continuada para Magistrados. A análise dos dados
evidenciou que nos cursos são abordados temas diversificados como “Racismo e
acesso à Justiça”, “Novas Ferramentas Tecnológicas e a Eficiência Processual na Justiça
do Trabalho”, “As inovações da Reforma Trabalhista no Processo do Trabalho”, “Lei
Geral de Proteção de Dados”, Tema "Ferramentas de pesquisa patrimonial: SIMBA e
WALLACE", “O papel do juiz na efetividade da execução trabalhista”, “Sistema
Sisbajud”.
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As informações prestadas revelaram a necessidade de promover mais cursos
relacionados à execução. Além disso, foi verificada a ausência de cursos relacionados à
conciliação e à atualização e treinamento de servidores na área de precatórios,
requisição de pagamento de pequeno valor ou treinamento no sistema GPrec,
conforme previsto no artigo 83 da Resolução CNJ no 303/2019.
Durante reunião com a direção da Escola Judicial, foi informado que está em fase de
finalização a construção de curso de conciliação, considerando a Resolução CSJT no
288/2021, e o conteúdo programático será enviado à CONAPROC para aprovação.
Além disso, foi pontuado que na programação dos cursos para 2022 serão
considerados os cursos relacionados à precatórios, ao manuseio do Sistema GPrec e
decisão parcial de mérito.
Diante do exposto, registra-se, à guisa de encaminhamento à ENAMAT, a necessidade
de aumentar a oferta de cursos, com temáticas diversas, incluindo execução e
atualização e treinamento de servidores na área de precatórios, requisição de
pagamento de pequeno valor e uso do sistema GPRec e conciliação.

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES.
ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO
A Escola Judicial informou que considera alto o grau de participação e de interesse dos
magistrados nos eventos promovidos pela EJud20. De acordo com o Tribunal Regional,
há um alto engajamento por parte dos magistrados e para fortalecer o vínculo, a
EJud20 distribui formulário de sugestões de temas e palestrantes para os cursos
seguintes, possibilitando a magistrados e servidores uma participação ativa na
formatação dos eventos realizados. Também são realizadas pesquisas entre os
magistrados para saber quais temas lhes são de interesse para fins de aprimoramento
e atualização.

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: 23,7 horas no 1º semestre e 24,67 horas no 2º semestre; em
2020: 30,0 horas no 1º semestre e 26,15 horas no 2º semestre; em 2021 (até julho):
27,55 horas.
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A Resolução n° 09/2011 da ENAMAT dispõe que a carga horária a ser atingida é de 30
horas semestrais em ações de capacitação para magistrados vitalícios. De acordo com
as informações prestadas pelo TRT20, a média de capacitação dos magistrados do
Tribunal Regional atingiu a média de 30 horas semestrais apenas no 1º semestre de
2020 .
Diante do exposto, à guisa de encaminhamento à ENAMAT, observa-se necessidade de
adotar ações com o intuito de proporcionar maior capacitação de magistrados do
TRT20 nos cursos promovidos pela Escola Judicial a fim de alcançar a média de horas
semestrais estabelecida.

10.11. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO E GESTÃO ESTRATÉGICA. META
11/2013 DO CNJ. CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO.
MAGISTRADOS E SERVIDORES
A Meta 11/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a capacitação,
com duração mínima de 20 horas, de 50% dos magistrados e 50% dos servidores, na
utilização do Processo Judicial Eletrônico e em gestão estratégica.
O Tribunal Regional enviou lista com os cursos promovidos na área de PJe. Em 2019,
foram oferecidas duas turmas do curso “Versão 2.4.0 Pje CSJT”, com 8 horas aula cada
uma. No total, participaram 8 magistrados e 94 servidores. Realizou-se, ainda, uma
Oficina de ferramentas gerenciais para magistrados de 1º grau, com 3 horas aula e
participação de 7 magistrados e uma palestra do “Plenário Eletrônico”, com 2 horasaula e participação de 25 magistrados e 36 servidores. Em 2020, houve curso
“Ferramentas de pesquisa patrimonial: SIMBA e WALLACE”, com 2 horas aula e
participação de 25 magistrados e 74 servidores. Em 2021, até julho, foi realizada uma
capacitação no tema “Capacitação PjeCor”, com 7 magistrados e 19 servidores.
Diante dos dados apresentados, observa-se a necessidade de promover mais cursos
relacionados ao uso do PJe e, principalmente, à gestão estratégica. Os dados apontam
maior participação dos magistrados nos cursos em 2020 e até julho em 2021. Dessa
forma, a Escola Judicial deve atuar de forma a, no mínimo, manter o engajamento dos
magistrados nos cursos relacionados ao PJe e à gestão estratégica.

10.12.AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO USO DE FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS E REDES SOCIAIS. RESOLUÇÃO 305/2019 DO CNJ
A Resolução no 305/2019 do Conselho Nacional de Justiça trata sobre orientações e
capacitação nos temas novas tecnologias e ética nas redes sociais.
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O Tribunal Regional enviou lista com a relação dos eventos promovidos considerando a
temática da Resolução CNJ no 305/2019. Em 2019, foi realizada a Palestra “Laboratório
de inovação no poder judiciário”, de forma presencial com 21 magistrados. Em 2020,
foram realizadas 4 palestras, todas na modalidade EaD: “Novas ferramentas
tecnológicas Tecnologias e a eficiência processual na justiça do trabalho” (2 horas
aula), “Trabalho em plataformas digitais” (1 hora aula),
“Audiências por
videoconferência: questões processuais e práticas” (3 horas aula) e “Laboratório de
audiências telepresenciais” (5 horas aula). Em três delas, participaram 35 magistrados
e em um, 32 magistrados. No total, foram emitidos 137 certificados. Houve, ainda, a
realização do curso “Ferramentas de pesquisa patrimonial: SIMBA e WALLACEN” (2
horas aula), com a participação de 35 magistrados e 74 servidores. No ano também foi
realizada a Palestra “Poder Judiciário e Novas Tecnologias” (2 horas aula), com a
presença de 14 servidores.
Até julho de 2021, 31 magistrados participaram da Palestra “A reconfiguração do
Direito do Trabalho a partir das redes sociais digitais” (2h45 de duração).
Os dados revelam a realização de palestras relacionadas ao uso de novas tecnologias
com boa participação dos magistrados. Registra-se, no entanto, à guisa de
encaminhamento à ENAMAT, a importância de promover eventos relacionados
também com a ética nas redes sociais, em atenção à Resolução CNJ no 305/2019.

11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT20)
O TRT20 informou que não existem questões judiciais pendentes entre o Tribunal
Regional e o Ministério Público do Trabalho.
Administrativamente, há a notificação recomendatória nº 75482.2020, em que o
Ministério Público apresenta Recomendação de cunho sanitário e trabalhista para
cumprimento por empresas terceirizadas contratadas pelo Tribunal, a qual foi
respondida parcialmente, já que ainda são aguardadas informações a serem prestadas
pelas empresas terceirizadas.
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
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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: TRT20)
No tocante à sustentação oral, assim dispõe o art. 148 do Regimento Interno do
TRT20:
“Art.
148.
Terão,
também,
preferência
para
julgamento,
independentemente da ordem de colocação na pauta, os processos em
que haja inscrição de advogados para sustentação oral, requerida por estes
quando da abertura da sessão, mas com prioridade para aqueles vindos de
localidades fora da sede do Tribunal, ainda que ausente o advogado da
parte contrária.
§1º A preferência referida neste artigo será limitada a cinco processos.
§2º Haverá, igualmente, preferência dos processos vinculados a
magistrado convocado para o Tribunal e reunido em sessão única de
julgamento, posterior ao término da convocação.”
O art. 148, caput, do RI/TRT20 só exige a prévia inscrição do advogado para o
julgamento preferencial do processo, não condicionando o exercício do direito à
sustentação oral ao atendimento desse requisito.
Registra o Ministro Corregedor-Geral que o referido preceito regimental está em
consonância com o disposto no art. 937 do CPC, que assegura ao advogado o direito à
sustentação oral independentemente de prévia inscrição, que só é exigida para os
pedidos de preferência.

12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
12.1. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL (fonte: TRT20)
1. Considerando que o Regimento Interno do TRT20 dispõe que a designação de juiz
de primeiro grau para atuar como substituto no segundo grau dar-se-á por meio de
sorteio público - procedimento incompatível com o disposto nos artigos 118 da
LOMAN e 1º da Resolução n.º 17/2006 do CNJ -, recomenda-se a adequação do
RITRT20 às referidas normas, a fim de que a convocação de magistrado de primeiro
grau se dê pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno,
observados os critérios objetivos estabelecidos nas aludidas normas.
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Foi informado que a Secretaria-Geral da Presidência, em 14 de outubro de 2019,
encaminhou Ofício à Comissão de Regimento Interno, propondo as seguintes
alterações: Art. 76. A convocação de juiz titular de uma das varas do trabalho para
substituição no Tribunal poderá ocorrer nos casos de vaga, ou afastamento por prazo
superior a trinta dias, de desembargador do trabalho. §1º Revogado.[…] §3º Não
poderá ser convocado juiz titular de vara do trabalho que, segundo informação da
Corregedoria Regional, estiver em atraso quanto ao prazo de despachos ou sentenças
que lhe caibam, bem como aquele que tenha sofrido punição há pelo menos um ano
ou responda a processo, cujo resultado possa importar a perda do cargo. […] Art. 77.
As convocações serão realizadas pelo Tribunal Pleno, mediante decisão da maioria
absoluta de seus membros e após parecer conclusivo da Corregedoria. §1º Revogado;
§2º Revogado; §3º Revogado; e §4º Havendo prorrogação, sem interrupção do
afastamento do desembargador do trabalho, também será prorrogada a convocação
do juiz titular de vara do trabalho que o estiver substituindo.
No entanto, esclareceu que a redação dos arts. 76 e 77 permanece a seguinte: ``Art.
76. A convocação de juiz titular de uma das varas do trabalho para substituição no
Tribunal poderá ocorrer nos casos de vaga, ou afastamento por prazo superior a trinta
dias, de desembargador do trabalho. (Caput e § 1º com redações dadas pela Emenda
Regimental nº 16 aprovada pela R.A. nº 34/2009, de 30/09/2009). §1º Para o fim
exclusivo de compor o quorum de julgamento, convocar-se-á juiz titular de qualquer
das varas do trabalho, à discrição do presidente do Tribunal. §2º O juiz convocado não
poderá acumular a função de diretor do fórum, sendo substituído, neste período, por
designação da presidência do Tribunal. §3º Não poderá ser convocado juiz titular de
vara do trabalho que, segundo informação da Corregedoria Regional, estiver em atraso
quanto ao prazo de despachos ou sentenças que lhe caibam. §4º A convocação está
limitada a 10% (dez por cento) dos juízes titulares de vara do trabalho, mantida a
presença e exercício de juiz do trabalho substituto por todo o período de convocação.
§5º O juiz convocado fica afastado da jurisdição de suas respectivas unidades durante
todo o período de convocação e não poderá aceitar ou exercer outro encargo
jurisdicional ou administrativo. §6º Ao juiz convocado serão destinados um gabinete e
a assessoria do desembargador substituído. (Artigo com redação dada pela Emenda
Regimental nº 14, aprovada pela R.A. nº 24/2009, de 30/06/2009)
Art. 77. A convocação de juiz titular de vara do trabalho, pelo presidente do Tribunal,
realizar-se-á por sorteio público, salvo nas hipóteses em que se der para completar
quorum. §1º O sorteio público a que se refere o caput se realizará ao menos vinte e
quatro horas depois de ser publicado, na página virtual do Tribunal, o aviso indicando
dia, hora e local em que acontecerá, ressalvados os casos de urgência. §2º Em meio a
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cada semestre, a nova convocação de um mesmo magistrado somente se dará depois
de convocados os demais juízes titulares de varas do trabalho, salvo se a convocação
anterior houver acontecido para completar quorum ou os demais magistrados
estiverem afastados. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Regimental nº 16
aprovada pela R.A. nº 34/2009, de 30/09/2009) §3º Quando o juiz titular de vara do
trabalho deixar de ser convocado, em virtude de impedimento legal, deverá ser
reincluído no sorteio público, depois de cessar o impedimento. (Parágrafo com
redação dada pela Emenda Regimental nº 16 aprovada pela R.A. nº 34/2009, de
30/09/2009) §4º Havendo prorrogação, sem interrupção do afastamento do
desembargador do trabalho, também será prorrogada a convocação do juiz titular de
vara do trabalho que o estiver substituindo.” Recomendação não atendida.
2. Considerando que o RITRT20 não assegura a possibilidade de sustentação oral no
julgamento de Agravo interno interposto em face de decisão do relator que extingue
a Ação Rescisória, contrariando o disposto no artigo 937, VI e § 3º, do CPC,
recomenda-se a adequação do artigo 280 do Regimento Interno ao previsto no já
referido dispositivo do Código de Processo Civil.
Informou que o Tribunal Pleno aprovou a Resolução Administrativa nº 002/2020,
adequando o Regimento Interno do TRT ao recomendado na Ata. Recomendação
atendida.
3. Considerando a necessidade de padronizar e controlar os critérios para o
cadastramento e para a designação de peritos e órgãos técnicos ou científicos,
recomenda-se a adoção das medidas necessárias à regulamentação, no âmbito do
TRT20, dos requisitos e procedimentos para o cadastramento e designação de
peritos e órgãos técnicos ou científicos, nos termos previstos na Resolução n.º
233/2016 do CNJ, com especial atenção à fixação de critério equitativo e objetivo
para os casos de nomeação de peritos de confiança do Juízo, nos moldes do artigo
9º, § 2º, da referida resolução. Recomenda-se, ainda, a adoção das medidas
necessárias à implementação, no âmbito do Tribunal, do Cadastro Eletrônico de
Peritos e Órgãos Técnicos, destinado ao gerenciamento e à escolha de interessados
em prestar serviços de perícia ou exame técnico nos processos judiciais, nos termos
do disposto na Resolução n.º 233/2016 do CNJ, sem prejuízo da continuidade dos
esforços para implementação do Cadastro Nacional de Peritos.
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em cumprimento à Resolução CNJ nº
233/2016 e à Resolução CSJT nº 247/2019, informou que regulamentou através do
ATO SGP.PR nº 024/2020, de 15/09/2020 a utilização do Sistema Eletrônico de
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Assistência Judiciária – Sistema AJ/JT, de modo que o Edital de Credenciamento de
Peritos, Tradutores e Intérpretes nº 01/2020, de 15/09/2020, foi disponibilizado no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho – DEJT, edição de 15/09/2020, com publicação
em 16/09/2020. Recomendação atendida.
4. Considerando que o ATO SGP.PR n.º 013/2014 do TRT20, por meio do qual se
regulamentou o Núcleo de Pesquisa Patrimonial, não atende integralmente à
normatização expedida pelo CSJT, recomenda-se a adoção das medidas necessárias
ao debate e aprovação de ato normativo que adeque integralmente o regramento
interno ao disposto na Resolução n.º 138/2014, com as alterações introduzidas por
meio da edição da Resolução n.º 193/2017, ambas do CSJT.
Foi editado o ATO SGP.PR nº 025/2020, de 23/09/2020 que regulamentou o
funcionamento do Núcleo de Pesquisa Patrimonial no âmbito do Tribunal, tendo sido
referendado pela Resolução Administrativa nº 056/2020. Recomendação atendida.
5. Considerando a ausência de normatização específica no âmbito do TRT20,
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 o Provimento n.º
1/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Foi aprovada pelo Tribunal Pleno a Resolução Administrativa nº 005/2020 que dispõe
sobre o Procedimento de Reunião de Execuções, no âmbito do Tribunal, tendo tais
alterações sido introduzidas pela Resolução Administrativa nº 017/2020.
Recomendação atendida.
6. Considerando que o texto do artigo 2º da Resolução Administrativa n.º 19/2012 do
TRT20 não contempla os pressupostos erigidos no artigo 19, I e II, da Consolidação
dos Provimentos da CGJT, no sentido de condicionar a autorização para fixação de
residência fora da jurisdição à satisfação dos critérios objetivos concernentes ao
“cumprimento dos prazos legais” e à permanência do Juiz na Vara do Trabalho, “à
disposição das partes e advogados ou realizando audiências por, pelo menos, três
dias úteis na semana”, recomenda-se adequar o teor do referido normativo interno
às disposições emanadas da Consolidação dos Provimentos da CGJT, velando por seu
estrito cumprimento.
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No termos da resposta encaminhada, o TRT esclareceu que o Tribunal Pleno aprovou a
Resolução Administrativa nº 39/2019, adequando a norma interna ao recomendado na
Ata de Correição. Recomendação atendida.
7. Considerando que (a) da análise de processos administrativos relativos às
autorizações vigentes para os Juízes fixarem residência fora da jurisdição, apurou-se,
na maioria dos casos, a ausência de reavaliações periódicas do atendimento aos
requisitos previstos no artigo 2º da Resolução n.º 19/2012 do TRT20; (b) as
prorrogações das autorizações vigentes, pelo Tribunal Pleno, foram precedidas de
mero requerimento do interessado, sem qualquer apuração complementar, mesmo
após o decurso, em alguns casos, de cerca de 5 (cinco) anos da autorização originária;
e (c) essa conduta não se coaduna com a natureza excepcional e precária de tal
autorização – à luz da Resolução n.º 37/2007 do CNJ e do artigo 19 da Consolidação
dos Provimentos da CGJT –, nem tampouco com as disposições dos artigos 2º,
cabeça, e 3º da própria norma interna do TRT20, recomenda-se a estrita observância
das normas que regem a matéria, de modo que se proceda revisão anual das
autorizações vigentes e vindouras – mediante subsídios fornecidos pelas unidades
competentes –, cujas informações deverão necessariamente instruir os respectivos
processos administrativos, em homenagem ao princípio da transparência.
A fim de cumprir ao recomendado, o TRT20 informou que editou a Resolução
Administrativa nº 031/2019, que regulamentou esse assunto, sendo assim, foram
editadas as Resoluções Administrativas nºs 007, 008, 009, 010 e 011/2020, que
autorizaram os Juízes residirem fora da jurisdição. Finalmente, ponderou que para o
ano em curso, tendo em vista a pandemia, os requerimentos seriam analisados e/ou
aprovados na Sessão Administrativa do Pleno, em 24 de setembro de 2021.
Recomendação atendida.
8. Considerando que as disposições do artigo 84 do RITRT não se coadunam com a
norma do artigo 67, § 1º, da LOMAN, recomenda-se a alteração do referido
dispositivo regimental, de modo que passe a delimitar ao máximo de dois meses a
excepcional hipótese de acumulação de períodos de férias dos magistrados, por
imperiosa necessidade do serviço.
O Tribunal informou que, com o objetivo de atender ao recomendado, promoveu a
alteração, de modo que reputa como concluída a recomendação. Recomendação
atendida.
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9. Considerando os resultados alcançados na segunda instância, em relação à
significativa redução do passivo global de processos conclusos aos gabinetes dos
Relatores há mais de 180 dias, recomenda-se manter os esforços conjuntos até aqui
empreendidos, de modo a evitar futuro acúmulo de processos com prazo vencido.
O TRT20 esclareceu que houve um esforço conjunto por parte dos Desembargadores e
servidores dos gabinetes, tendo a Presidência deslocado servidores lotados em outras
unidades para auxílio nos gabinetes. Pontuou, ainda, que os gabinetes encontram-se
com lotação completa de servidores, inclusive no tocante a estagiários, tendo havido
uma redução considerável, mês a mês, relativamente ao acervo dos gabinetes e a
processos com atraso. De acordo com relatório extraído do e-Gestão com data de
31/07/2021, apenas 12 processos estavam conclusos com o relator há mais de 90 dias
corridos. Recomendação atendida.

12.2. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA AO TRIBUNAL E À PRESIDÊNCIA
(fontes: TRT20, sítio eletrônico do TRT20 e sistema e-Gestão)
1. Considerando (a) o acervo atual de processos em situação de “atraso reiterado” na
primeira instância e de Embargos de Declaração pendentes de julgamento; e (b) a
notícia de que, em relação aos planos de ação com prazo de vigência recentemente
exaurido, tem havido, em alguns casos, não só o descumprimento do compromisso
assumido perante a Corregedoria Regional, mas o efetivo aumento de determinados
resíduos individualmente apurados, recomenda-se (i) intensificar os esforços
conjuntos até aqui empreendidos com as unidades judiciárias de primeira instância
e, mais especificamente, com os magistrados, visando à prolação das sentenças em
atraso e efetivo cumprimento dos planos de ação em curso e dos que venham a ser
apresentados perante a Corregedoria Regional; e (ii) caso infrutíferas as tentativas de
eliminação ou de sensível redução do passivo de processos em situação de “atraso
reiterado”, valer-se dos instrumentos processuais pertinentes para apuração de
eventual desrespeito aos deveres funcionais da magistratura, com aplicação, se
necessário, das penalidades cabíveis, consoante determina a Resolução n.º 135/2011
do CNJ, tudo sem prejuízo da interlocução permanente e sopesadas as
peculiaridades de cada caso. A CGJT deverá ser informada, trimestralmente, quanto
à evolução dos planos de ação em curso no Tribunal, bem assim quanto à existência
de eventual saldo remanescente de processos em atraso, por magistrado, e às
demais medidas adotadas pela Corregedoria Regional e pelo Tribunal Pleno na
apuração de eventual infração disciplinar.
A fim de atender à recomendação, o TRT20 informou que adotou as seguintes
medidas: “a) Reuniões entre a Corregedora e os magistrados com processos pendentes
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de julgamento com o prazo excedido para apresentação de novo cronograma e
adequação dos planos de trabalho, visando à eliminação do passivo existente; b)
Implantação e apresentação pela própria Presidente e Corregedora do Tribunal
Regional de painéis na ferramenta POWER BI de business intelligence “Produtividade
de 1º Grau”, que permite o acompanhamento diário pela Corregedoria Regional e
pelos magistrados, dos processos conclusos para julgamento no prazo e os excedidos,
inclusive com exibição da quantidade de dias, além de gráficos evolutivos dos
processos pendentes e links para acesso imediato ao PJe; O acompanhamento
estatístico periódico dos magistrados que estão com plano de trabalho na
Corregedoria Regional demonstrou significativa redução do passivo global, no
percentual de 63,3632%, dos processos conclusos para julgamento em atraso
reiterado, tendo em vista que em janeiro de 2019 existiam 1897 processos e janeiro de
2020 existiam 695 (diminuição de 1202 processos). Concernente aos magistrados com
plano de trabalho em curso na Corregedoria Regional, observou-se a época que na sua
grande maioria houve uma expressiva redução dos processos conclusos para
julgamento com o prazo excedido. No que tange aos Embargos de Declaração
conclusos para julgamento com o prazo excedido, verificou-se que houve uma redução
global de 78,3524%, comparando o mês de janeiro de 2019 a janeiro de 2020.
Considerando os meses de setembro de 2019 (período correcional) e janeiro de 2020
observou-se uma redução de 55,8929%.”
Recomendação atendida.

12.3. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fontes: TRT20, sítio eletrônico
do TRT20 e sistema e-Gestão)
1. Considerando a norma expressa do artigo 2º da Resolução n.º 71/2009 do CNJ e a
prática usualmente adotada no âmbito do TRT20 em relação à realização de plantão
apenas nos dias em que não há expediente forense, recomenda-se o estrito
cumprimento ao disposto no artigo 57, cabeça, do RITRT20, por meio do qual se
prevê o regime de plantão também “nos dias úteis fora do horário de atendimento
ordinário”.
Informou que, desde outubro de 2019, o plantão judiciário do Regional passou a ser
também nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, de forma que reputa
como atendida a recomendação. Recomendação atendida.
2. Considerando que algumas unidades do Tribunal têm adotado o regime de
teletrabalho sem observar os procedimentos previstos na Resolução n.º 277/2016 do
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CNJ e na Resolução Administrativa n.º 30/2015 do TRT20; considerando, ainda, que o
artigo 5º, III, da Resolução n.º 277/2016 do CNJ limita a quantidade de servidores em
teletrabalho, por unidade, a 30% de sua lotação, admitindo excepcionalmente a
majoração para 50%, mediante autorização da Presidência do órgão, recomenda-se a
estrita observância às referidas normas, a fim de que apenas os servidores
submetidos ao devido processo de avaliação e formalmente autorizados trabalhem
em regime de teletrabalho, submetendo-os ao devido acompanhamento, nos termos
do disposto nos artigos 8º, 9º e 17, II, da Resolução Administrativa n.º 30/2015,
atentando-se à necessidade de autorização formal da Presidência para que mais de
30% dos servidores da unidade submetam-se ao referido regime, respeitando-se,
sempre, o limite intransponível de 50%.
Esclareceu que, em 9 de outubro de 2019, foi encaminhado o Ofício SGP.PR. Nº
134/2019 à Presidente da Comissão de Gestão do Teletrabalho do Regional, dando
ciência desta recomendação, para a adoção das providências necessárias para o seu
efetivo atendimento. No entanto, ponderou que encaminhou nova minuta da
resolução do teletrabalho, como previsão de apreciação pelo Tribunal Pleno na sessão
Administrativa do dia 24/09/2021. A nova minuta segue o teor da Resolução nº 151, de
29/05/2015 do CSJT (redação alterada pela Resolução CSJT nº 293/2021), bem como as
inovações trazidas pelas Resoluções CNJ nºs 298/2019, 371/2021 e 375/2021 à
Resolução CNJ nº 227/2016, que regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder
Judiciário. Recomendação atendida.

3. Considerando que os dados constantes do relatório de processos suspeitos de
inconsistências extraído do Sistema eGestão 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 ao
encerramento das fases de liquidação e execução, recomenda-se que se envidem
esforços no sentido de promover a qualificação de magistrados e de servidores
lotados nas Varas do Trabalho, 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.
Informou que as inconsistências têm sido observadas, mensalmente, examinando-se
sempre onde é a maior quantidade de inconsistências, a fim de reduzi-las ao menor
patamar possível. As inconsistências foram consideravelmente reduzidas e as situações
de eventuais inconsistências detectadas são estudadas, a fim de resolvê-las em bloco,
minimizando ao máximo as diferenças. Verificou-se a existência, em 31/07/2021, de 85
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processos no saldo de pendentes de julgamento sem que constem também em um dos
itens de pendência no 2º grau de jurisdição, ao passo que, em setembro de 2019,
ocasião em que ocorreu a correição anterior, existia 227 processos nessa situação.
Relativamente à movimentação processual na fase de liquidação, constatou-se que o
número de liquidações iniciadas registrou índices superiores às liquidações encerradas
e ao resíduo, de modo que permitiu inferir a desconformidade de lançamentos na
movimentação processual na fase de liquidação, ocasionando o avanço do processo
para fases subsequentes sem o registro de encerramento nesta fase processual.
Recomendação parcialmente atendida.
4. Considerando que, não obstante o elevado percentual de sentenças líquidas
proferidas na Região, o prazo médio das liquidações encontra-se elastecido,
recomenda-se que se intensifiquem os esforços empreendidos 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.
O Tribunal informou que, a fim de atender à recomendação, adotou as seguintes
medidas: “a) Em 20/08/2019, a Corregedoria Regional expediu o Ofício Circular nº
001/2019, com 17 orientações/recomendações, que, dentre elas, a 7ª foi, reiterando
recomendação de “Manter a boa prática de prolatar sentenças líquidas, mediante o
uso do PJe-Calc (Ofício Circular nº 01/2019)”; b) O Tribunal promove cursos reiterados
de capacitação dos servidores para elaboração e atualização de cálculos com a
utilização do PJe-Calc e nas Correições Ordinárias verifica-se o cumprimento da
recomendação e a participação dos servidores nesses eventos; c) Designação de
servidores de outras Unidades Judiciárias para auxiliar nas Varas do Trabalho nas
atividades de elaboração de cálculos e liquidação de sentenças a partir da identificação
das Varas com o prazo mais elastecido. d) Editou a Recomendação CR no 3/2020
recomendando aos magistrados de 1º grau que optem por prolatar sentenças líquidas,
sempre que possível, fixando os valores concernentes a cada um dos pedidos
acolhidos, indicando o termo inicial e os critérios para a correção monetária e juros de
mora, bem como o prazo e as condições para o seu cumprimento, nos termos do Art.
832, da CLT.” Aduz, ainda, que houve uma redução do prazo médio das liquidações,
tendo em vista que de janeiro a julho de 2020 era de 245 dias e de janeiro a julho de
2021 reduziu para 155 dias. Houve uma redução de 37% (90 dias) comparando o
período de 2020 com o de 2021. (Fonte: e-Gestão). Recomendação atendida.
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5. Considerando que, não obstante o importante incremento no número de
processos solucionados, o prazo médio de tramitação processual no segundo grau de
jurisdição tem apresentado consistente elastecimento, mormente quanto à etapa
processual entre a distribuição e a restituição com visto do Relator e ao período
compreendido entre a sessão de julgamento e a publicação dos acórdãos –
resultados equivalentes ao terceiro maior prazo médio entre Tribunais de pequeno
porte -, recomenda-se a intensificação dos esforços no sentido de reduzir o tempo
médio para julgamento no Tribunal, com especial atenção ao prazo para restituição
dos autos pelo Relator e para a publicação dos acórdãos.
O TRT20 informou que tem envidado esforços conjuntos dos gabinetes e da
Presidência, no sentido de reduzir o número de processos pendentes, inclusive,
reduzindo o prazo médio utilizado pelo relator para encaminhamento dos autos para
julgamento. Os prazos médios acima mencionados ficaram abaixo da média nacional e
da média por porte em 2021 (até 31/07). Recomendação atendida.
6. Considerando o índice de conciliação nos anos de 2017, 2018 e 2019 (até o mês de
maio) no âmbito do TRT20, que se manteve abaixo da média dos Tribunais do
mesmo porte e do País no período, recomenda-se empreender esforços no sentido
de sensibilizar os magistrados e os servidores quanto à importância de que se busque
a solução dos conflitos mediante métodos consensuais, objetivando a entrega da
prestação jurisdicional de forma eficiente, a partir do empoderamento das partes,
bem como a elevação dos índices de conciliação do Tribunal.
Nas campanhas da Conciliação, a exemplo da Semana Nacional da Conciliação
Trabalhista, Semana Nacional da Execução Trabalhista, Semana Nacional da
Conciliação, foram expedidos ofícios da Presidência para os magistrados solicitando o
empenho no envolvimento com as campanhas e apresentando sugestões de práticas a
eles. Ofícios expedidos em 2019: números 0156/2019 e 0310/2019, Ofícios expedidos
no ano de 2020: números 0188/2020, 0192/2020, 0207/2020 e 0212/2020. Os
resultados apurados durante a correição revelaram que os percentuais de conciliação
do TRT20 permanecem abaixo da média nacional e da média do pequeno porte.
Recomendação não atendida.
7. Considerando que o Regulamento Geral da Secretaria do TRT20, ao prever as
atribuições do NUPEMEC, define como incumbência do órgão organizar as pautas das
audiências de conciliação, atividade típica a ser desempenhada pelos CEJUSCs; e
considerando que a aludida norma interna limita-se a definir que o órgão “será
composto por magistrado designado para essa finalidade”, recomenda-se adequar a
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norma interna do Tribunal para que defina a competência do NUPEMEC estritamente
como órgão de planejamento, bem como preveja a composição plural do Núcleo,
contemplando a participação de magistrados e servidores, conforme definido no
artigo 5º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT.
De acordo com o Tribunal Regional, o Tribunal Pleno aprovou a alteração do art. 53-E
do Regulamento Geral da Secretaria, por meio da Resolução Administrativa nº
003/2020, que dispõe sobre a composição e as atribuições do NUPEMEC no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. O artigo 1º, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 003/2020, dispõe: “O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Disputas (NUPEMEC) será composto pelos seguintes membros: I Desembargador(a) Vice-Presidente do Tribunal; II - Juiz(a) Coordenador(a) do CEJUSCJT; III - Secretário(a) Judiciário(a)”. Além disso, o artigo 1º dispõe sobre as atribuições
do NUPEMEC. Recomendação atendida.
8. Considerando o disposto no artigo 7º, cabeça, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT,
que exige que a designação do magistrado coordenador do CEJUSC seja
fundamentada em critérios objetivos, bem como a necessidade de que o processo de
escolha seja conduzido de forma transparente, a fim de permitir aos magistrados
postulantes ter ciência prévia dos requisitos a serem preenchidos, recomenda-se
editar norma interna que discipline os critérios objetivos a serem observados para a
designação dos coordenadores.
Foi aprovada pelo Tribunal Pleno a Resolução Administrativa nº 027/2021 que
regulamenta o funcionamento do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de
Solução de Disputas (CEJUSC-JT), nos processos de 1º e de 2º graus, no âmbito do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. O artigo 4º e 5º, da Resolução
Administrativa nº 27/2021 apresentam os requisitos para coordenação dos CEJUSCs de
1º e 2º graus. Recomendação atendida.
9. Considerando que, em determinadas situações, os feitos são encaminhados ao
CEJUSC de primeira instância sem qualquer registro, deixando à margem dos autos
do processo os trâmites comprobatórios da rotina empregada, recomenda-se
orientar as unidades jurisdicionais para que registrem nos autos, por certidão ou
despacho, a remessa do feito ao CEJUSC, em estrita observância ao princípio do
devido processo legal.
Conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional, foi expedido OFÍCIO para os
Magistrados – OFÍCIO SEJUD/PR Nº 0309/2019 com a orientação recomendada. No
questionário de correição, o TRT20 informou que ao encaminhar o processo ao
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CEJUSC, o órgão de origem realiza o registro nos autos, por certidão ou despacho, de
que o feito é encaminhado. Recomendação atendida.
10. Considerando o disposto no artigo 6º, § 1º, da Resolução n.º 174 do CSJT, que
define ser indispensável a presença do advogado do reclamante nas audiências
realizadas no âmbito do CEJUSC, bem como a possibilidade de se designarem
audiências no âmbito do CEJUSC do TRT20 que envolvam reclamações trabalhistas
propostas mediante o jus postulandi, recomenda-se que, nessas hipóteses, as
audiências sejam realizadas nas Varas do Trabalho, diante da impossibilidade de
ocorrerem no âmbito do CEJUSC sem a presença do advogado do reclamante, nos
termos da norma emanada do CSJT.
Em atendimento ao recomendado, o TRT20 informou que foi aprovada, pelo Tribunal
Pleno, a Resolução Administrativa nº 027/2021 que regulamentou o funcionamento do
Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT), nos
processos de 1º e de 2º graus, no âmbito do Regional. O artigo 6º, Resolução CSJT nº
174/2016 foi alterado com o acréscimo do seguinte parágrafo “§ 1º-A. As reclamações
trabalhistas reduzidas a termo em que o reclamante atue sem advogado (jus
postulandi) poderão ser submetidas à sessão de conciliação e mediação junto ao
CEJUSC-JT, desde que supervisionada pessoalmente pelo magistrado, que deverá estar
presente fisicamente durante toda a negociação. (Incluído pela Resolução CSJT nº 252,
de 22 de novembro de 2019). Recomendação atendida.
11. Considerando a necessidade de guardar observância ao princípio do juiz natural,
bem como ao disposto no artigo 7º, § 10, da Resolução n.º 174/2016 do CSJT, que
expressamente determina que o magistrado que atue no âmbito do CEJUSC, caso
frustrada a tentativa de conciliação, mantenha-se “silente quanto à questão jurídica
que envolve a disputa”, recomenda-se velar pela efetiva observância do disposto na
aludida Resolução, alertando os magistrados que atuam no âmbito do CEJUSC para o
seu caráter vinculante.
O TRT20 esclareceu que foi expedido OFÍCIO SEJUD/PR Nº 0314/2019 para os Juízes
volantes que atuavam no CEJUSC: Dr Antônio Francisco de Andrade, Dra Júlia Borba
Costa Noronha, Dra Maria Gizélia Lima de Barros, Dr Luís Fernando Almeida de Araújo
e Dr Fabrício de Amorim Fernandes. No questionário de correição, o TRT20 afirmou
que não é realizada exame da questão jurídica que envolve a matéria. Recomendação
atendida.
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12. Considerando a possibilidade de que, no âmbito dos CEJUSCs, venham a ser
utilizados recursos tecnológicos com a finalidade de realizar conciliações e
mediações, inclusive pela via eletrônica, recomenda-se orientar magistrados e
servidores quanto à necessidade de assegurar que a utilização de tais meios
tecnológicos, quando cabível e justificada pela ausência de outros meios para a
prática do ato, dê-se com observância das formalidades ínsitas aos atos processuais,
indispensáveis à estabilidade das relações jurídicas.
Informou o TRT20 que a Presidência expediu o OFÍCIO SEJUD/PR Nº 315/2019 para o
Dr. Antônio Francisco de Andrade (Coordenador do CEJUSC). O Tribunal Regional
informou que atualmente os meios são utilizados como facilitadores para realização
das audiências, sendo que a parte participa pela sala virtual e, no caso de
impossibilidade, por viva voz. Nas situações em que a parte é representada por
advogado, somente há homologação quando há poderes especiais para conciliar.
Recomendação atendida.
13. Considerando que o Juiz do Trabalho designado para coordenar o Núcleo de
Pesquisa Patrimonial atua também na centralização de execuções e na coordenação
dos leilões, recomenda-se a estrita observância à dedicação exclusiva prevista no
artigo 9º, § 1º, da Resolução n.º 138/2014 do CSJT, ou, caso mitigada, a submissão,
ao órgão competente, de ato que autorize a acumulação de atividades, em
cumprimento ao artigo 9º, § 2º, da referida Resolução.
A Portaria SGP.PR 166/2019 designou o Dr. Carlos João de Góis Júnior para, sem
prejuízo das atribuições pertinentes, atuar no Juízo Auxiliar de Execução. Ainda, foi
editada a Resolução Administrativa 32/20219, de 07/11/2019, que autorizou o Dr.
Carlos João de Góis Júnior a acumular as atividades na coordenação do Núcleo de
Pesquisa Patrimonial. Recomendação atendida.
14. Considerando os índices relativos à fase de execução na Região, recomenda-se a
realização de estudo a fim de identificar possíveis melhorias no Núcleo de Pesquisa
Patrimonial, notadamente no que se refere ao número e à qualificação de
servidores, especialmente Oficiais de Justiça, à promoção de cursos, ministrados com
a colaboração da EJUD20, voltados ao conhecimento e aprimoramento do uso seguro
das ferramentas de pesquisa, à celebração de novos convênios voltados à pesquisa
patrimonial e à racionalização de procedimentos que objetivem a efetividade da
execução, estimulando a disseminação do conhecimento para os magistrados e
servidores lotados nas Varas do Trabalho.
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O TRT20 informou que foram realizados os seguintes cursos: em 22/10/2019 para o
Capacitação para uso de ferramentas para pesquisa patrimonial para os servidores da
Coordenadoria de Apoio à Execução (PROAD 3466/2019); de 22 e 23 de abril de 2021 o
curso “Oficina de Capacitação do Projeto Garimpo - Curso de Utilização do Sistema de
Depósitos Judiciais”. Ainda, estão sendo organizados os seguintes cursos: 1) Provas
digitais como ferramenta de efetividade da execução trabalhista. A ser ministrado pelo
Juiz CARLOS JOÃO DE GOIS JUNIOR e pelo Diretor de Secretaria MARIO DE OLIVEIRA
NETO, com carga horária de 10h e data provável 09 e 10/09/2021, das 8h30 às 13h30;
2) Análise Processual em fase de Execução - decisões e despachos. A ser ministrado
pelo juiz do trabalho substituto do TRT da 17a Região, Fausto Siqueira Gaia, com carga
horária de 6h e data provável 16 e 17/09/2021, das 8h30 às 11h30. No tocante à
celebração de novos convênios, esclareceu que foram adotadas as seguintes medidas:
Expedição do Ofício SEJUD PR. Nº 30/2021 ao DETRAN/SE, visando a formalização de
acordo de cooperação técnica entre o Departamento Estadual de Trânsito e este
Tribunal; Expedição do Ofício CAE/JAE 220/2021 a ENERGISA, visando a formalização
de acordo de cooperação técnica entre essa Empresa e o Tribunal. Em que pese os
esforços envidados pelo Tribunal Regional, verificou-se que os índices relativos à fase
de execução, especialmente quanto às liquidações iniciadas, encerradas e prazo
médio, registraram resultados inferiores às médias no País e dos Tribunais de idêntico
porte. Recomendação parcialmente atendida.
15. Considerando que, a despeito do incremento no número de Recursos de Revista
despachados, observou-se em 2018 um expressivo aumento de recursos pendentes
de admissibilidade - resíduo 57,6% maior em relação ao ano anterior e bem superior
à média entre Tribunais de mesmo porte -, com repercussão no elastecimento do
prazo médio para a respectiva decisão - equivalente ao segundo maior prazo médio
entre Tribunais de pequeno porte no período -, recomenda-se intensificar os esforços
no sentido de debelar o resíduo de Recursos de Revista pendentes, com consequente
redução do prazo médio de admissibilidade no Tribunal, inclusive mediante o
aprimoramento das estratégias para estímulo à conciliação na aludida fase
processual.
A fim de dar cumprimento ao recomendado, o TRT20 informou que houve realocação
de servidores, inclusive de outros setores, no sentido de auxiliar no Setor de Recurso
de Revista. Apontou ainda, que em 2021, houve uma significativa redução de
processos naquele setor aguardando a análise da admissibilidade de recursos para o
TST. Diante da redução no número de recursos de revista pendentes, tem-se por
atendida a recomendação. Recomendação atendida.
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16. Considerando a reduzida taxa de admissibilidade de Recursos de Revista no
TRT20, associada à elevada taxa de reforma por força do provimento dos Agravos de
Instrumento interpostos ao TST - equivalente ao dobro da taxa nacional em 2018 -,
recomenda-se a realização de estudos voltados à revisão dos critérios atualmente
adotados para a negativa de admissibilidade de Recurso de Revista, bem como a
adoção de medidas visando à contínua capacitação do respectivo quadro de
servidores.
O TRT20 esclareceu que, inicialmente, realizou uma pesquisa com a finalidade de
identificar o grupo de decisões de admissibilidade que mais sofreu reforma por meio
de Agravos de Instrumento, sendo constatado elevado índice quanto aos processos
envolvendo o tema “responsabilidade subsidiária dos entes de direito público” em
função do que foi revisto o posicionamento anteriormente adotado, seguindo-se a
jurisprudência dominante no Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, mensalmente,
extrai-se do sítio eletrônico do C. TST as decisões proferidas em processos oriundos
deste Regional, a fim de se identificar as que sofreram reforma e, sendo o caso, reverse o posicionamento e, também, acompanha-se a jurisprudência da referida Corte.
Com o objetivo de capacitar os servidores lotados na Secretaria de Recurso de Revista
foi realizado, como anteriormente mencionado, um Curso sobre Recurso de Revista no
início desta Gestão e estão sendo planejadas novas ações para o ano vindouro. Diante
do aumento da taxa de admissibilidade de recurso de revista e da diminuição da taxa
de de reforma do Agravo de Instrumento pelo TST tem-se por atendida a
recomendação. Recomendação atendida.
17. Considerando a ausência de atualização do precatório quando da sua requisição,
em 1º de julho de cada ano, situação que dificulta que os entes públicos, quando da
elaboração da lei orçamentária anual, destaquem do orçamento o valor real de suas
dívidas trabalhistas, ocasionando a expedição de precatórios complementares,
recomenda-se atualizar o montante da dívida de cada ente público em 1º de julho,
considerando os precatórios expedidos ao longo do exercício de inclusão, bem como
informar ao devedor o valor apurado.
O TRT20 informou que foi expedido o MEMORANDO SEJUD nº 046/2019, de
16/09/2019 para o Chefe da Seção de Precatórios para atendimento da recomendação
do Ministro Corregedor. Finalmente, esclareceu que a recomendação foi atendida no
ano de 2020 quando ainda estava funcionando o antigo Sistema de Precatórios, que
permitia a atualização do montante da dívida em lote. Contudo, durante a presente
correição ordinária, o Tribunal relatou o envio dos precatórios aos entes devedores
sem a devida atualização. Recomendação não atendida.
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18. Considerando que o TRT20, após aprovar o rateio dos valores a serem
depositados pelos entes públicos, recebe repasses mensais em conta específica,
vinculada a cada devedor, o que lhe permite acompanhar a regularidade do
montante que lhe é repassado, recomenda-se adotar procedimento de controle do
fluxo de pagamento dos precatórios a fim de permitir a imediata detecção de
eventuais ausências de repasse.
Em relação à recomendação em comento, assim esclareceu o TRT: “De acordo com ata
da 18ª Reunião do Comitê Gestor das Contas Especiais de Precatórios, ocorrida em
31/05/2019, embora tenha sido estabelecido que os repasses de valores de rateio
seriam mensais, o certo é que, na mesma oportunidade, foi concedido ao BANESE o
prazo de seis meses para a apresentação de plataforma que permita a
operacionalização dos referidos rateios, o que não ocorreu até o presente momento,
inviabilizando o controle do fluxo recomendado. No dia 11/11/2019, a Juíza Gestora de
Precatórios do TJSE, Dra. Simone de Oliveira Fraga, acompanhada de Denise Martins
Moura Silva, Secretária de Tecnologia de Informação do TJ/SE, reuniu-se com a
Presidente para tratar da viabilidade do repasse mensal de valores do BANESE para o
Banco do Brasil, não havendo sido efetivada, até o presente momento, a transferência
de valores. Na reunião realizada pelo Comitê Gestor das Contas Especiais de
Precatórios em 04 de fevereiro de 2020, ficou consignado que o Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região e o Banco do Estado de Sergipe – BANESE empreenderão esforços
para a automatização do rateio mensal, de forma proporcional.” Recomendação não
atendida.
19. Considerando que, em relação aos entes públicos vinculados ao regime especial,
depois de cumprido o precatório, leva-se até três meses para que seja efetivamente
realizado o pagamento ao beneficiário, recomenda-se adotar medidas para que o
credor receba o valor que lhe é devido no menor prazo possível, em sintonia com o
princípio da efetividade da jurisdição.
O Tribunal Regional informou que, em 20/08/2019, a Corregedoria Regional expediu o
Ofício Circular nº 001/2019, com 17 orientações/recomendações. Dentre elas, a 2ª foi
solicitando aos magistrados orientar aos servidores das Varas para que: “utilizem e
mantenham atualizado o Sistema de Controle de RPV do site deste Regional; b) as
informações lançadas no referido Sistema pelas Unidades não sejam excluídas na
hipótese de pagamento, somente na ocorrência de erro no registro do cadastramento;
c) procedam ao adequado lançamento da movimentação processual nos Sistemas PJe
e legado”. Recomendação não atendida.
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20. Considerando a inconsistência dos dados extraídos a partir do sistema e-Gestão
em relação aos precatórios e às RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados
pelo TRT20, por meio de seu sistema local, recomenda-se orientar os servidores a
lançarem corretamente os movimentos específicos de expedição e cumprimento dos
precatórios e das RPVs, bem como ajustar a ferramenta local e aprimorar o processo
de extração, para que se obtenha, a partir do sistema e-Gestão, o valor e o número
de precatórios e RPVs efetivamente expedidos, cumpridos e pendentes de
pagamento.
Em atendimento à recomendação em comento, o TRT20 esclareceu que foi feito o
aprimoramento da ferramenta local a fim de possibilitar que o e-Gestão espelhe
efetivamente os valores e os números dos precatórios e RPVs expedidos, cumpridos e
pendentes de pagamento. Relativamente às RPVs do Estado e Municípios, pontuou
que a Secretaria da Corregedoria orienta as Varas do Trabalho a priorizarem a
liberação de créditos em favor das partes e terceiros, inclusive os provenientes de
precatórios, sendo item de verificação obrigatória nas inspeções correicionais.
Recomendação não atendida.
21. Considerando que há, no sítio do Tribunal na internet, diversos relatórios com
informações relacionadas aos precatórios que trazem o nome do credor e o valor que
lhe é devido; considerando a possibilidade de acesso aos dados pessoais do
beneficiário também a partir da consulta individualizada de precatórios e RPVs –
situação que põe em risco o direito à intimidade, assegurado no artigo 5º, X, da
Constituição da República; e considerando, ainda, que o Tribunal não publica os
valores dos aportes mensais realizados pelos entes públicos devedores, o que
dificulta o acompanhamento da regularidade dos repasses pelos jurisdicionados,
recomenda-se (a) adotar as medidas necessárias para que os nomes e dados pessoais
dos beneficiários não constem dos relatórios divulgados no portal do Tribunal na
internet; (b) criar mecanismos que obstem o acesso ao público em geral dos aludidos
dados a partir das demais informações disponibilizadas; e (c) divulgar
periodicamente os valores dos aportes financeiros realizados pelos devedores.
O TRT20 informou que foi aberto o chamado no Helpdesk da Secretaria de Tecnologia
da Informação e Comunicação, através do MEMO Nº 047/2019 (Chamado nº R12918).
Pontuou, ainda, que a recomendação foi atendida, no ano de 2020, quando ainda
estava em funcionamento o antigo Sistema de Precatórios. Com a implantação do
Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios (GPREC), sistema homologado pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, em 26/1/12020, o público em geral
continua sem acesso aos dados pessoais dos beneficiários. Finalmente, esclareceu que
os planos de pagamento dos entes do regime especial estão disponibilizados no site do
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Tribunal, juntamente com os valores aprovados pelo Comitê Gestor de Contas de
Precatórios. Recomendação atendida.
22. Considerando a relevância de ações afirmativas relacionadas à valorização da
diversidade e à promoção da igualdade de gênero, a exemplo da iniciativa de
constituição de Comitê Gestor da Equidade de Gênero, Raça e Diversidade no TRT20,
recomenda-se a manutenção dos esforços no sentido de construir política
permanente de promoção de igualdade de oportunidades, inclusive mediante a
adoção de medidas efetivas que viabilizem o acesso à formação, o estímulo à
participação e o aproveitamento dos talentos das servidoras, com especial atenção
às oportunidades nas Varas do Trabalho da 20ª Região.
Nos termos da resposta encaminhada, o TRT20 esclareceu que em 9 de outubro de
2019, foi encaminhado o Ofício SGP.PR. Nº 132/2019 ao Coordenador do Comitê da
Equidade de Gênero, Raça e Diversidade deste Regional, dando ciência desta
recomendação, para a adoção das providências necessárias para o seu efetivo
atendimento. Apurou-se, ainda, que em 2021 foi instituído o Comitê de Incentivo à
Participação Institucional Feminina, no âmbito do Tribunal. Recomendação atendida.
23. Considerando que, não obstante o desenvolvimento de ações educativas e o
emprego de recursos de acessibilidade no portal do TRT20 na internet, ainda se
constata o atendimento parcial da Resolução n.º 230/2016 do CNJ no tocante à
acessibilidade às instalações do Tribunal, recomenda-se a programação e o
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 das unidades judiciárias
do TRT20, com especial atenção às unidades do interior do estado.
A fim de dar cumprimento ao recomendado, o Tribunal Regional informou que, em 9
de outubro de 2019, foi encaminhado o Ofício SGP.PR. Nº 130/2019 à Presidente da
Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão deste Regional, dando ciência desta
recomendação, para a adoção das providências necessárias para o seu efetivo
atendimento. Finalmente, esclareceu que foi encaminhado expediente à referida
Comissão, para que se fizesse o devido acompanhamento, ressaltando que as medidas
de acessibilidade, a exemplo de rampas, encontram-se presentes em todas as
instalações do Regional. Apurou-se que há projeto em andamento para a adequação
das instalações físicas do Tribunal. Recomendação atendida.
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12.4. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT20)
1. Considerando que, a despeito do incremento na produtividade do primeiro grau
de jurisdição nos dois últimos anos, o prazo médio de duração dos processos na fase
de conhecimento apresenta tendência de elastecimento, notadamente no que tange
ao período compreendido entre a realização da primeira audiência e o encerramento
da fase instrutória - equivalente ao maior prazo médio do País em 2019 -, bem como
em relação ao interstício entre a conclusão e a prolação da sentença, recomenda-se a
intensificação dos esforços no sentido de obter a redução do tempo médio de
tramitação processual nas Varas do Trabalho da 20ª Região, com especial atenção ao
prazo para encerramento da instrução e para a prolação da sentença.
O Tribunal Regional, com o objetivo de atender ao recomendado, apontou que
promoveu as seguintes ações: a) Reuniões entre a Corregedora e os magistrados com
processos pendentes de julgamento com o prazo excedido para apresentação de novo
cronograma e adequação dos planos de trabalho, visando à eliminação do passivo
existente; b) Implantação e apresentação pela própria Presidente e Corregedora do
Tribunal de painéis na ferramenta POWER BI de business intelligence: 1)
“Produtividade de 1º Grau”, que permite o acompanhamento diário pela Corregedoria
Regional e pelos magistrados, dos processos conclusos para julgamento no prazo e os
excedidos, inclusive com exibição da quantidade de dias, mais gráficos evolutivos dos
processos pendentes e links para acesso imediato ao PJe e 2) “Ata Dinâmica” que
propicia a verificação cotidiana da tramitação processual das ações trabalhistas e
contingenciamento de processos nas tarefas do PJe, além de possibilitar o exame do
desempenho da Unidade quando comparada às demais Varas deste Regional; c)
Recomendações nas Correições Ordinárias, com registro nas atas, a fim de que as
Varas com prazo elastecido para realização das audiências promovam a sua redução;
d) Realização de “Oficina para Construção de Planos de Gestão das Varas”, coordenada
pela Assessoria de Gestão Estratégica (AGE) deste Tribunal, em parceria com a
Corregedoria Regional e a Secretaria Judiciária, no período de 08 a 29/01/2020,
direcionada aos Magistrados e servidores das Varas do Trabalho, em razão da
necessidade de monitoramento permanente do IPCJUS e IGEST, visando ao
cumprimento das Metas do CSJT e do CNJ, das recomendações da Corregedoria Geral
da Justiça do Trabalho, em recente Correição realizada neste Regional, e da
Corregedoria Regional; e) Designação de servidores de outras Unidades Judiciárias
para auxiliar nas Varas do Trabalho nas atividades de elaboração de cálculos e
liquidação de sentenças, a partir da identificação das Varas com o prazo mais
elastecido; f) Implantação e apresentação de painel na ferramenta POWER BI de
business intelligence para acompanhamento diário do desempenho das Varas deste
Regional em relação às variáveis que compõem o indicador nacional do IGEST.
Finalmente, pontuou que o prazo médio da conclusão até a prolação da sentença na
183

183

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

fase de conhecimento (item 90415 do e-Gestão), entre janeiro de 2019 a agosto de
2019 foi de 48,83 dias e de setembro de 2019 até janeiro de 2020 foi 36,63 dias,
indicando uma tendência de redução após do período correcional no Regional (Fonte:
ferramenta POWER BI “Produtividade de 1º Grau”). Quanto ao prazo médio da
realização da primeira audiência até o encerramento da instrução na fase de
conhecimento (item 90413 do e-Gestão), pondera que, apesar de ainda não ter havido
uma redução global, constatou que seis das quinze varas do Regional já apresentam
prazo inferior à média nacional de 181,89 dias. Apesar dos esforços envidados pelo
Tribunal, verificou-se que os prazos médios de tramitação processual no primeiro
permanecem elevados, sendo que os prazos médios do ajuizamento da ação até a
realização da 1ª audiência e da realização da 1ª audiência até o encerramento da
instrução aumentaram entre 2019 e 2021. Recomendação não atendida.
2. Considerando os índices relativos à fase de execução, em especial o prazo médio,
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 das Varas do Trabalho.
O Tribunal Regional, a fim de atender à recomendação, informou que adotou as
seguintes medidas: a) Nas Correições Ordinárias realizadas nas Varas do Trabalho
deste Regional, a Corregedoria Regional verifica a utilização das ferramentas de
pesquisa patrimonial e recomenda que sejam reiteradas; b) O Tribunal promove cursos
reiterados de capacitação dos servidores para uso eficaz das ferramentas utilizadas na
fase de execução processual e há o acompanhamento, nas correições ordinárias, da
participação dos servidores nesses eventos. Em que pese a constatação de que o prazo
médio de execução tenha sofrido diminuição gradual no período avaliado, ainda assim
revela-se em patamar alto, necessitando, portanto, de manutenção dos esforços a fim
de promover ainda mais a redução dos aludidos prazos. Recomendação parcialmente
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 2º da Instrução Normativa n.º 41/2018 do TST e da Recomendação
n.º 3/2018 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de modo a garantir
segurança jurídica aos jurisdicionados.
De acordo com o Tribunal Regional, foram adotadas as seguintes medidas: a) Em
20/08/2019, a Corregedoria Regional expediu o Ofício Circular nº 001/2019 a todos os
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Magistrados de Primeiro Grau, com 17 orientações/recomendações, que, dentre elas,
a 1ª foi a de “Observar na aplicação da prescrição intercorrente os termos do art. 2º da
Instrução Normativa nº 41/2018 do TST e da Recomendação nº 3/2018 da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a fim de garantir segurança jurídica aos
jurisdicionados”; b) Durante as correições ordinárias são analisados processos
arquivados para verificação do cumprimento desses dispositivos. Recomendação
atendida.
4. Considerando que, atualmente, há plano de ação em curso na Corregedoria
Regional, com vistas ao saldamento do acervo de mais de 100 processos em situação
de “atraso reiterado”, conclusos a magistrada que conta com autorização do Tribunal
para fixar residência fora da jurisdição, recentemente concedida, recomenda-se
manter permanente acompanhamento da situação atual e de eventuais casos
futuros de autorizações deferidas a magistrados com processos em situação de
“atraso reiterado”. A CGJT deverá ser informada, trimestralmente, sobre a evolução
do acervo de processos com prazo vencido, atualmente atribuído à magistrada com
autorização para fixar residência fora da jurisdição, bem como acerca das
providências adotadas, quer no âmbito da Corregedoria Regional, quer do Tribunal
Pleno, em caso de eventual conduta recalcitrante.
O Tribunal informou que foram implementadas as seguintes medidas: a) O Tribunal
Regional, ao apreciar requerimento conjunto dos Excelentíssimos Juízes Titulares das
Varas dos Trabalho de Propriá e Maruim, resolveu, por unanimidade, autorizar o
acúmulo de jurisdição da Vara do Trabalho de Maruim pelo Exmo. Juiz Titular da Vara
do Trabalho de Propriá, Otávio Augusto Reis de Sousa, até 19/12/2019, para auxílio
àquela Vara, nos termos da Resolução Administrativa Nº. 023/2019; b) Designação de
Juiz Substituto para atuar na Vara do Trabalho de Maruim em alguns dias da semana;
c) A Corregedoria Regional realiza reuniões com a magistrada visando o cumprimento
do plano de trabalho; d) A Corregedoria Regional mantém constante
acompanhamento do acervo de processos em atraso com a magistrada, ademais
verifica-se que houve uma redução de 87,6544% dos processos em atraso.
Recomendação atendida.

13. BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT20 e sítio eletrônico do
Tribunal)
13.1. ÂMBITO JUDICIAL
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Dentre as ações informadas pelo TRT, implementadas nos anos de 2019, 2020 e 2021
(até julho), destacaram-se as seguintes:
a) Alvará eletrônico - procedimento adotado nas Varas do Trabalho, com o fim de
concretizar a celeridade processual na fase de pagamento;
b) Ata dinâmica - ferramenta de Inteligência de Negócio com o objetivo de auxiliar as
unidades jurisdicionais na gestão do desempenho das tarefas de cada fase dos seus
respectivos processos;
c) Plataforma Atalaia, que utiliza a ferramenta de Business Intelligence - BI - para
viabilizar o gerenciamento de informações administrativas e judiciais do Tribunal; e
d) Projeto Gemini - ampliação da utilização do projeto com a adoção de métodos que,
em conjunto com a mencionada ferramenta, otimizem a triagem dos processos nos
Gabinetes dos Desembargadores.

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO
No âmbito administrativo, o TRT20 adotou as seguintes boas práticas, conforme a
finalidade:
13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO
O TRT20 informa a realização dos seguintes eventos, dentre outros:
a) Caminhada em prol do trabalho seguro e contra o trabalho infantil - realizado em
novembro de 2019, o evento abordou o tema “Trabalho Seguro, Sim. Não ao Trabalho
Infantil”, com distribuição de cartilhas educativas, atividades lúdicas e de interação
com o público;
b) III Ciclo de Debates que trouxe como tema “Prevenção de Acidentes de Trabalho e
Assédio no Trabalho” - realizado em julho de 2019, o evento contou com a
participação de três palestrantes. Objetivou celebrar o Dia Nacional de Prevenção de
Acidentes de Trabalho.
c) Webinário “Trabalho Seguro na retomada dos serviços presenciais no TRT20” realizado em setembro de 2020, consistiu num bate-papo conduzido pelo
Desembargador Vice-Presidente que abordou diversos tópicos; e
d) Webinário "Enfrentamento da Ansiedade e Saúde Mental” - realizado em
setembro de 2020, consistiu numa palestra conduzida por uma psicóloga, e teve 112
participações durante a transmissão pelo canal Youtube;
e) Lançamento do e-book “Recortes da Pandemia da Covid19 na Região Nordeste” elaborado em 2021 pelos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro de Sergipe,
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Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia, apresentando os efeitos do novo coronavírus
no mercado de trabalho local; e
f) Aula no curso de Curso de Formação Intensiva Continuada para magistrados da
EJUD20 - aconteceu em 2021, o evento foi de iniciativa do Programa Trabalho Seguro,
com o tema “Saúde e imunidade emocional”.
13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, apurou-se que foram realizadas as
seguintes boas práticas:
a) Distribuição de material sobre trabalho infantil em escola municipal - realizado
em junho de 2019, oportunnidade em que os alunos da Escola João Marinho Filho
receberam revistas em quadrinhos com ilustrações que explicam o que é o trabalho
infantil, além dos direitos dos menores;
b) Caminhada em prol do trabalho seguro e contra o trabalho infantil - realizado em
novembro de 2019, o evento adotou o tema “Trabalho Seguro, Sim. Não ao Trabalho
Infantil”, com distribuição de cartilhas educativas, atividades lúdicas e de interação
com o público;
c) Webinar sobre “Combate ao Trabalho Infantil” - evento realizado em 2020,
organizado pela Escola Judicial do TRT20, que contou com a parceria do Ministério
Público do Trabalho. A Presidente do Tribunal atuou como mediadora nas 6 (seis) mini
palestras realizadas; e
d) Webinar “Capacitação de Coordenadores e Professores de Escolas Públicas do
Estado de Sergipe”- realizado em dezembro de 2020, com divulgação e esclarecimento
para coordenadores e professores das escolas públicas do Estado de Sergipe com o
propósito de formar uma consciência protetiva no intuito de recuperar a infância e a
educação de crianças e adolescentes.
13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA
Dentre as boas práticas em Gestão Administrativa informadas pelo Tribunal Regional,
citem-se as seguintes:
a) Criação de grupo de trabalho para estudo e apresentação de proposta de medidas
de ajuste aos limites orçamentários para 2020 - proporcionou a adequação da
proposta orçamentária à nova realidade;
b) Sistema Folha Web - adotado em 2019, com o propósito de padronizar
procedimentos e otimizar as rotinas de trabalho do Sistema de Gestão de Pessoas
(SIGEP);
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c) Compras compartilhadas - a fim de otimizar as compras através de compras
compartilhadas com outros órgãos;
d) Guia prático de gestão e fiscalização de contratos - iniciativa que ofereceu aos
gestores e fiscais de contratos, instrumentos que garantiram facilidade, agilidade,
segurança e conformidade no desempenho de suas atividades; e
e) Sistema Integrado de Gerenciamento em Saúde (SIGS) - permitiu o registro e
tratamento de informações alusivas à saúde de formas mais simples e automatizadas.
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) Publicação de notícias de interesse público no portal do Tribunal na Internet;
b) Manutenção de perfil do Tribunal no Instagram;
c) Envio de releases de matérias para a imprensa;
d) Concessão de entrevistas a meios de comunicação locais sobre ações realizadas pelo
Tribunal; e
e) Promoção/divulgação de eventos com temáticas diversas (palestras, congressos,
webinares, etc.)
13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
O TRT20, nas informações complementares ao questionário, informou que adotou
como boa prática a doação de produtos alimentícios com prazos próximos da sua
validade, para 4 instituições filantrópicas do Estado de Sergipe, a fim de evitar o
descarte normal. Afirmou que também foram distribuídas cestas natalinas aos
terceirizados e colaboradores do Tribunal, decorrentes de campanhas realizadas junto
aos servidores e magistrados.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, apurou-se, ainda, que foram realizadas as
seguintes boas práticas:
a) Campanha para arrecadar brinquedos - a prática, realizada em 2019, consistiu na
entrega de 190 brinquedos doados por magistrados, servidores, estagiários e
terceirizados para a campanha “Doe brinquedos, espalhe alegria” e beneficiou crianças
do Lar de Zizi e da Creche Almir do Picolé.
b) Doação de cestas básicas, alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal doações solidárias em 2020 à Cruz Vermelha em Sergipe, visando a auxiliar na ajuda
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humanitária da organização a grupos carentes, principalmente na atual fase de
combate à Covid-19; e
c) Doação de veículos - realizada em 2021, a doação de oito veículos beneficiou o
Instituto Federal de Sergipe (IFS), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o 28º
Batalhão de Caçadores do Exército (28º BC).

13.3. TRANSPARÊNCIA
Acerca das iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT20 afirma que
implementa as medidas determinadas pelas Resoluções de nºs 83/2009, 102/2009,
195/2014 e 215/2015 do CNJ e pela Lei nº 12.527/2011.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, observou-se que o Portal da Transparência
está dividido em 11 (onze) tópicos, nos quais estão alojados os dados e informações
acerca da transparência, tais como: Licitações e Contratos, Obras, Diárias e Passagens,
Folha de Pagamento, Produção dos Magistrados, Tabela de Lotação de Pessoal,
Remunerações e Subsídios, Demonstrações Contábeis, SIC - Serviço de Informação ao
Cidadão, Frotas de Veículos 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 20ª Região, no âmbito da Presidência e das Unidades
Administrativas, foram desenvolvidos os seguintes projetos:
a) GESTÃO INTEGRAL DE PESSOAS - para elaborar e implementar o Plano Estratégico
de Gestão de Pessoas com base na Resolução CNJ nº 240, que dispõe sobre a Política
Nacional de Gestão de Pessoas;
b) CAPACITA EXPRESS - com o fim de intensificar a capacitação de magistrados e
servidores, priorizando o formato EAD, contemplando o treinamento nas ferramentas
que viabilizam este tipo de treinamento, critérios de remuneração e exame da
demanda setorial;
c) GERENCIAMENTO DO ORÇAMENTO - com o objetivo de planejar e acompanhar
sistematicamente a execução do orçamento e das contratações, incorporando ações
de capacitação;
d) ECO-TRT - para atualizar o Plano de Logística Sustentável; e
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e) CAPACITA CONCILIAÇÃO - buscou promover a capacitação dos juízes e servidores
para atuarem como conciliadores e mediadores, além de possibilitar o registro correto
das movimentações processuais.

14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fontes: TRT20 e sítio eletrônico do
Tribunal)
14.1. INCLUSÃO SOCIAL
No que diz respeito à inclusão social, apurou-se que o Tribunal Regional da 20ª Região,
desde 2014, realiza contratação de entidade sem fins lucrativos dedicada à educação
de pessoas surdas, para desenvolverem atividades de digitalização de processos e
documentos. Para tanto, o TRT20 conta com a parceria do IPAESE - Instituto
Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe. O programa objetiva atender
aos preceitos da responsabilidade socioambiental. Em média, são 6 (seis) pessoas
surdas por ano empregadas, com registro na carteira de trabalho e pagamento dos
encargos sociais decorrentes.

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS
O TRT20 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 20ª 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 CNJ n.º 255/2018.
A título de exemplo, informa que editou a Resolução Administrativa nº 004/2019, que
aprovou a Política de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região, bem como a PORTARIA SGP PR nº 041/2021, que instituiu o
Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina, no âmbito do Tribunal.
Acrescenta, ainda, que editou o ATO DG PR nº 09/2021, que dispõe sobre a concessão
de condições especiais de trabalho para magistrados e servidores com deficiência ou
doença grave ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessa mesma
condição, no âmbito do Tribunal.
190

190

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

191

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

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 TRT20
prestou as seguintes informações:
a) quanto aos gabinetes:
MULHERES
DESEMBARGA
DORES

JUÍZES
TITULARES

JUÍZES
SUBSTITUTOS

SERVIDORES

HOMENS

TOTAL

Quantidade

3

5

8

Percentual

37,5%

62,5%

100%

Quantidade

8

6

14

Percentual

57,1%

42,9%

100%

Quantidade

8

7

15

Percentual

53,3%

46,7%

100%

Quantidade

184

242

424

Percentual

43,2%

56,8%

100%

Extrai-se que, do total de magistrados e servidores lotados no Tribunal (463), 43,8%
são mulheres.
b) quanto aos cargos comissionados:
MULHERES
CJ-04

Quantidade

1

191

HOMENS

TOTAL

1

2
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CJ-03

CJ-02

CJ-01

Percentual

50%

50%

100%

Quantidade

11

19

30

Percentual

36,7%

63,3%

100%

Quantidade

3

7

10

Percentual

30%

70%

100%

Quantidade

0

0

0

Percentual

-

-

-

Extrai-se que, do total de cargos em comissão existentes no Tribunal (42), 35,7% têm
ocupação feminina.
c) quanto às funções comissionadas:
MULHERES
FC-06

FC-05

FC-04

HOMENS

TOTAL

Quantidade

0

0

0

Percentual

-

-

-

Quantidade

55

41

96

Percentual

57,3%

42,7%

100%

Quantidade

24

28

52
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FC-03

FC-02

FC-01

Percentual

46,2%

53,8%

100%

Quantidade

22

35

57

Percentual

38,6%

61,4%

100%

Quantidade

15

16

31

Percentual

48,4%

51,6%

100%

Quantidade

5

5

10

Percentual

50%

50%

100%

Extrai-se que, do total das funções comissionadas existentes no Tribunal (246),
49,2% têm ocupação feminina.
Levando-se em consideração o total dos cargos em comissão e das funções
comissionadas (288), o panorama do Tribunal quanto à distribuição por gênero é o
seguinte: 152 (52,8%) são ocupados por mulheres e 135 (47,2%) por homens.

14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM
O TRT20 afirma possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional.
Por ocasião da correição ordinária, o TRT20 esclareceu que o contrato firmado com o
Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese), mencionado
no primeiro item, possibilitou o recrutamento de 6 (seis) portadores de deficiência
auditiva, para se inserirem no mercado de trabalho com remuneração própria de
trabalhadores da área definida em Convenção Coletiva de Trabalho.

14.4. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
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No tocante às medidas concretas de acessibilidade de pessoas com deficiência,
constata-se na estrutura física do TRT20 a observância parcial às normas técnicas
previstas na Resolução n.º 230/2016 do CNJ.
Eis as informações prestadas pelo Tribunal:

sanitários

Piso tátil
direcional
e de alerta

Sinalização
Sonora,
Visual, Tátil
(Braille)

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Prédio Serv.
Administrativos

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

VT de Estância

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

VT de Itabaiana

Não

Sim

Sim

Sim

Não

VT de Lagarto

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

VT de Maruim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

VT de Nossa
Senhora da
Glória

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

VT de Propriá

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Edifício/Uso

Vagas
Idoso/PNE

Vias e Rampas

Adequação de

Adequadas p/
acesso

Fórum Dantas do
Prado

Sim

Ed. Sede TRT20

14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO
O TRT20 informa que o portal do Tribunal dispõe da ferramenta VLibras. Além disso, o
Tribunal utiliza o recurso “audiodescrição”, que traduz imagens em palavras,
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permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos
audiovisuais ou imagens estáticas, como fi-lmes, fotografi-as, peças de teatro, entre
outros.
Pontua, ainda, que o portal do TRT da 20ª Região vem atendendo aos requisitos
exigidos pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico: eMAG.

14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE
O TRT20 afirma ter promovido 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) II Fórum de Acessibilidade e Inclusão - realizado em 2019, capacitou 59 servidores;
e
b) Curso Acolhimento do Profissional com Deficiência - realizado em 2021, capacitou
12 servidores.

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS
(LIBRAS)
Conforme informa o TRT20, em 2020 foi promovido 1 (um) curso de Língua Brasileira
de Sinais – Libras, que capacitou 17 servidores. Há previsão de curso de reciclagem.

14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região informa que conta com a Comissão
Permanente de Acessibilidade (CPAI), cujas reuniões acontecem semestralmente.

14.9. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - PPA
Há, no âmbito do TRT20, o Programa de Preparação para a Aposentadoria. O Tribunal
registra que, em 2019, foi realizada uma edição do Programa, denominada "Novos
Rumos", com oficinas temáticas, destinadas a servidores e magistrados com
possibilidade de aposentadoria nos 5 (cinco) anos seguintes. As oficinas abordaram
quatro linhas programáticas: abordagem emocional, abordagem cidadania, abordagem
desenvolvimento e construção do plano de futuro.
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15. QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT20)
15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT20)
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região é composto por 8 Desembargadores. Os
atuais integrantes do Tribunal são:
Desembargador (a)

Fabio Túlio Correa Ribeiro

Data de início
do exercício

Órgãos Fracionários

07/04/2010

Desembargador Presidente
2ª Turma

Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira

03/11/2009

Desembargadora Vice-Presidente
1ª Turma

Josenildo dos Santos Carvalho

09/09/1996

1ª Turma

Maria das Graças Monteiro Melo

26/06/2003

2ª Turma

Jorge Antônio Andrade Cardoso

16/03/2007

2ª Turma

Thenisson Santana Dória

12/05/2016

1ª Turma

Vilma Leite Machado Amorim

30/05/2018

1ª Turma

José Augusto do Nascimento

21/07/2021

2ª Turma

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte: TRT
20 e Relatório de Estatística)
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Segundo consta do relatório de estatística do TST, encontram-se lotados nos gabinetes
dos Desembargadores 53 (cinquenta e três) servidores, sendo 1 (um) requisitado e 9
(nove) removidos.
15.2.2. CARGOS
E
FUNÇÕES
COMISSIONADAS
NOS
DESEMBARGADORES (fonte: TRT 20 e Relatório de Estatística)

GABINETES

DE

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região possui 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, verificou-se a existência de um total de 40
(quarenta) funções comissionadas distribuídas entre os gabinetes de
Desembargadores.
15.2.3. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES
(fonte: TRT20)
De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT20, verificou-se que cumprem a carga horária estabelecida pela Resolução nº
88/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a jornada de trabalho no
âmbito do Poder Judiciário.
15.2.4. TELETRABALHO (fonte: TRT20)
Com base nas informações fornecidas pelo TRT20, verificou-se que, atualmente, dos 8
gabinetes de Desembargadores analisados, 2 contam com servidores em regime de
teletrabalho. Assim sendo, há um total de 4 (quatro) servidores nessa situação e todos
atuam dentro da jurisdição do tribunal.
15.2.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT20)
De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT20, verifica-se que, em linhas gerais, cumprem o expediente interno das 7h30 às
14h30 e realizam o atendimento externo no mesmo horário, podendo se estender
quando necessário.

15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT20)
Os gabinetes de Desembargadores do TRT20 informaram que adotam o Sistema
Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema de processamento de informações e
prática de atos processuais. Além desse sistema, esclareceram que também utilizam
em suas tarefas sistemas complementares ao PJe, a exemplo do Processo
Administrativo (PROAD) e do Malote Digital.
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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
e celeridade.
Verificou-se, também, o reconhecimento dos gabinetes de Desembargadores, de que o
Sistema PJe possibilita a emissão de diversos relatórios gerenciais, inclusive por classe
processual e indicador de prioridade (p. ex. idosos).
Contudo, na avaliação dos gabinetes dos Desembargadores do TRT20, o Sistema PJe
necessita de aprimoramento no editor de texto e nos mecanismos de pesquisa
processual.

15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT20)
15.4.1. METODOLOGIA DE TRABALHO
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT20 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada Gabinete
de Desembargador daquela Corte.
Apurou-se, por exemplo, que no gabinete do Desembargador Josenildo dos Santos
Carvalho, a triagem é realizada considerando-se a quantidade de recursos e as
matérias tratadas em cada processo. Após a classificação dos processos recursais por
grau de dificuldade, são distribuídos entre os servidores de forma igualitária. Já para as
ações originárias, a distribuição obedece a uma sequência de servidores (rodízio), salvo
em caso de afastamento.
No gabinete da Desembargadora Maria das Graças Monteiro Melo, na triagem,
observa-se o grau de complexidade, bem como as prioridades. Os processos são
distribuídos aos servidores por sorteio.
O gabinete do Desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso efetua a triagem
observando: pedidos de liminares e de efeito suspensivo, tramitações prioritárias,
classes processuais, assuntos e ordem de antiguidade. Os processos são distribuídos
equitativamente aos servidores, considerando-se o grau de complexidade, podendo
acontecer de demandas repetitivas serem agrupadas e distribuídas a um mesmo
servidor. Algumas ações originárias são distribuídas exclusivamente para a assessoria.
No gabinete do Desembargador Thenisson Santana Dória, verifica-se, na triagem, a
existência de impedimento/suspeição e se há vinculação de outro Desembargador.
Após, os processos são distribuídos aos servidores de forma igualitária e em sistema de
rodízio de processos por classe.
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15.4.2. ANÁLISE DE LIMINARES
No âmbito dos gabinetes de Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da
20ª Região, o tempo médio para análise de liminares gira em torno de 1 a 2 dias.
Conforme informações fornecidas pelo TRT20, de maneira geral, as liminares são
distribuídas de imediato para os assessores, que elaboram as minutas e submetem à
apreciação do (a) Desembargador (a).
15.4.3. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, os gabinetes informaram que efetuam o controle de produtividade dos
servidores em trabalho presencial e dos servidores em teletrabalho (aqueles que os
possuem). O controle, na maioria das vezes, é realizado pela assessoria e a
periodicidade do acompanhamento varia de diária a mensal.
Os gabinetes esclareceram, em linhas gerais, que o controle de produtividade é
realizado conforme a distribuição semanal de processos e por meio de ferramentas
disponíveis no PJe ou em planilhas elaboradas internamente.
Foram solicitados, por amostragem, a 3 (três) gabinetes de Desembargadores os
documentos que comprovam o controle realizado, contudo foi encaminhado apenas
por um deles a listagem de processos enviados para pauta no período solicitado.
15.4.4. CONTROLE DO ACERVO
Conforme informa o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, dos 8 (oito)
gabinetes de Desembargadores, 5 (cinco) realizam o controle mensal do acervo
(processos distribuídos em comparação com processos julgados e baixados). Os
demais realizam o controle apenas dos processos conclusos.
15.4.5. CONTROLE DE PROCESSOS QUE TRAMITAM FORA DO GABINETE
No tocante ao controle dos processos que tramitam fora dos gabinetes de
Desembargadores (pendentes de realização de diligência, com carga, aguardando
decurso de prazo, aguardando trânsito em julgado, aguardando baixa, dentre outros),
os gabinetes informaram que, em linhas gerais, o controle é realizado por meio do PJe
e, em algumas situações, são as secretarias dos órgãos julgadores que fazem o
acompanhamento.
15.4.6. PROCESSOS COM CARGA
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, os gabinetes de Desembargadores informaram que não possuem processos
com carga desde que a tramitação processual passou a ser realizada em sistemas
eletrônicos (PJe).
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15.4.7. CONTROLE DE PROCESSOS. VISTA REGIMENTAL
O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de uniformizar os prazos para a
devolução dos pedidos de vista nos processos jurisdicionais e administrativos no
âmbito do Poder Judiciário, editou a Resolução CNJ nº 202, de 28 de outubro de 2015.
No particular, verificou-se que o Regimento Interno do Tribunal Regional da 20ª Região
encontra-se em conformidade com o estabelecido na Resolução do CNJ.
15.4.8. SISTEMAS ELETRÔNICOS. RELATÓRIOS GERENCIAIS
As informações fornecidas neste subitem foram examinadas em conjunto com o item
15.3 SISTEMAS ELETRÔNICOS.
15.4.9. ATENDIMENTO DE ADVOGADOS
No TRT20, em linhas gerais, o atendimento de advogados é realizado tanto pelos
Desembargadores quanto pelos assessores, sem prejuízo do atendimento do
magistrado, a critério do advogado.
15.4.10. INCLUSÃO EM PAUTA
Conforme se depreende das respostas ao questionário enviado pela CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, os processos dos gabinetes de Desembargadores são
incluídos em pauta pelas secretarias dos órgãos julgadores.
Foi apurado que, com exceção do gabinete do Desembargador Josenildo dos Santos
Carvalho, todos os gabinetes informaram que disponibilizam previamente os votos
elaborados aos demais integrantes do órgão julgador quando da inclusão do feito em
pauta. Contudo, durante o período da Correição Ordinária, tal gabinete retificou a
informação, asseverando que as minutas de voto prontas são disponibilizadas para
apreciação dos demais julgadores antes da data do julgamento.
Verificou-se 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, esta prática não ocorre no
TRT20.
15.4.11. PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS
De modo geral, as publicações dos acórdãos, despachos e decisões monocráticas são
realizadas por meio do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT – PJe), ou,
quando necessário, via correio ou oficial de justiça.
Apurou-se, ainda, que o TRT20 realiza o controle dos processos com atos pendentes de
publicação.
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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 regimentais e processuais estabelecidos
nas normas vigentes, respeitando-se as peculiaridades de cada ação e os prazos legais.
Ademais, apurou-se que, embora possível a inclusão de alerta no sistema PJe para tais
ações, esse recurso não é utilizado por todos os gabinetes de Desembargadores.
15.4.13. SUSPEIÇÃO, IMPEDIMENTO E DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
No que concerne ao quantitativo de processos nos quais os magistrados averbaram
suspeição, impedimento ou que declinaram da competência, o Tribunal Regional do
Trabalho da 20ª Região informou o quantitativo de recursos/ações nos últimos 12
meses, a saber:
Desembargador

Quantitativo de recursos/ações
nos últimos 12 meses

Suspeição

Impedimento

Incompetência

Josenildo dos Santos Carvalho

1

0

0

Maria das Graças Monteiro Melo

0

0

0

Jorge Antônio Andrade Cardoso

0

0

0

Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira

3

0

0

Fabio Túlio Correa Ribeiro

62

0

0

Thenisson Santana Dória

17

0

0

Vilma Leite Machado Amorim

5

0

0

José Augusto do Nascimento

63

0

83
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15.5. SITUAÇÃO DO ACERVO (fonte: TRT20)
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), em 6/10/21, apurou-se que, no Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região, os três gabinetes de Desembargadores que apresentaram os menores índices
de taxa de congestionamento, em 2021, são: Gabinete do Desembargador Fabio Túlio
Correa Ribeiro (9,1%), Gabinete da Desembargadora Rita de Cássia Pinheiro de
Oliveira (18,9%) e Gabinete do Desembargador Josenildo dos Santos Carvalho (19,4%).
Enquanto os três gabinetes com maiores índices de taxa de congestionamento no
TRT20 são: Gabinete da Desembargadora Vilma Leite Machado Amorim (31,5%);
Gabinete do Desembargador Thenisson Santana Dória (32,2%) e Gabinete do
Desembargador José Augusto do Nascimento (53,1%).

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT20)
No tocante aos plantões judiciários no segundo grau de jurisdição, o TRT20 informou
os Desembargadores daquela Corte designados para plantões judiciários nos anos de
2019, 2020 e 2021, o total de plantões que participaram, como também o quantitativo
de medidas liminares deferidas durante os plantões, a saber:
PLANTÕES

Desembargador

2019

2020

Total de
plantões

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Total de
plantões

Josenildo dos Santos
Carvalho

6

0

6

Maria das Graças
Monteiro Melo

1

2021

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Total de
plantões

3
2

0

6

0
5

1

202

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

0
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Jorge Antônio Andrade
Cardoso

6

Rita de Cássia Pinheiro
de Oliveira

6

Fabio Túlio Correa
Ribeiro

6

Thenisson Santana
Dória

8

Vilma Leite Machado
Amorim

8

José Augusto do
Nascimento

0

0

6

3
0

0

6

0
4

1
0

6

1
4

0
2

7

2
4

0
0

8

1
4

3
0

0

1
0

0

0

Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é similar
em todos os gabinetes de Desembargadores do TRT20. 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.

15.7. TABELAS PROCESSUAIS UNIFICADAS (fonte: TRT20)
O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de melhorar a administração da justiça
e a prestação jurisdicional, editou a Resolução CNJ nº 46, de 18 de dezembro de 2007,
criando as Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário.
Por meio das Tabelas Processuais Unificadas, de uso obrigatório por todos os
segmentos do Poder Judiciário brasileiro, o CNJ uniformizou a terminologia de classes,
assuntos e movimentação processual. De acordo com as informações prestadas pelos
gabinetes dos Desembargadores do TRT20, verificou-se que, em linhas gerais, analisam
e corrigem eventuais inconsistências dos dados do cadastro de classes processuais e
assuntos.
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16. QUESTIONÁRIO
(fonte: TRT20)

ÁREA

ADMINISTRATIVA/CONTRATOS

16.1. PESSOAL
Verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª 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 61-39.2020.2.00.0500.
16.1.1. MILITARES À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região não possui militar a sua disposição.
16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
No Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região há, atualmente, 3 (três) empresas que
prestam serviços terceirizados e um total de 101 (cento e um) funcionários, sendo: (A)
40 Vigilantes; (B) 31 Serventes; (C) 11 Copeiras; (D) 1 Garçom; (E) 8 Recepcionistas; (F)
2 Editores operadores de Vídeo e Áudio; (G) 1 Supervisor; (H) 2 Técnicos de
Manutenção Predial; (I) 4 Técnicos de Manutenção de Refrigeração; (J) 1 Office Boy.
16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS
No tocante à indenização de férias, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região
informa que não houve pagamento de indenização de férias pagas a magistrados nos
últimos dois anos.
16.1.4. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 2º GRAU
No âmbito do TRT20, a Presidência do Tribunal promove o controle das férias vencidas
dos magistrados de 2º grau.
O TRT20 informou que não há magistrados de segundo grau com férias vencidas
superiores a 60 dias.

16.2. CONTRATOS
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região encaminhou a relação dos
contratos firmados nos anos de 2019, 2020 e até julho de 2021.
O Tribunal Regional informa que a gestão e a fiscalização dos contratos são realizadas
por representantes da Administração que passam a atuar como gestor do contrato e
fiscal do contrato, nos termos do normativo que regulamenta a matéria no âmbito do
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Tribunal (ATO DG.PR.Nº 253/2012). Segundo informa o TRT, “o dirigente da unidade
atua como gestor de contrato e tem, dentre outras, as atribuições de: controlar a
atuação do fiscal do contrato; monitorar as despesas vinculadas a sua área de atuação,
inclusive para efeito de projeções para o exercício e para o exercício subsequente;
opinar sobre a conveniência de renovação contratual, sobre a necessidade de ajustes
em serviço, supressões ou acréscimos quantitativos e qualitativos do contrato; indicar,
no momento do planejamento das contratações, as necessidades de contratação;
implementar medidas que possibilitem a condução dos trabalhos desenvolvidos,
visando à racionalização e redução de despesas. Já o fiscal do contrato possui, entre
outras atribuições, a função de: verificar se o prazo de entrega, especificações
(inclusive a garantia do fabricante ou do prestador do serviço) e quantidades
encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual; anotar as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; comunicar ao contratado
eventuais irregularidades na execução do contrato, estabelecendo prazo para solução
dos problemas apontados; comunicar ao contratado os danos causados por seus
empregados, requerendo as providências reparadoras; comunicar formalmente à
Administração o descumprimento, pelo contratado, das exigências legais e contratuais;
controlar a garantia contratual prestada, inclusive quanto à liberação ao término do
contrato; providenciar termo de quitação das obrigações contratuais de serviços
continuados, no encerramento do contrato.”
Para os contratos de prestação de serviço na área de Tecnologia da Informação, o
gerenciamento do contrato é conduzido pela Equipe de Gestão da Contratação (que
contempla a presença de fiscal demandante, técnico e administrativo). “O gestor e os
fiscais que compõem a Equipe de Gestão da Contratação possuem, entre outras, as
seguintes atribuições, considerando cada um dos papeis previstos no normativo
pertinente (ATO DG.PR.Nº 200/2014): encaminhar a Ordem de Serviço ou de
Fornecimento de Bens; proceder ao recebimento provisório; avaliar a qualidade dos
serviços realizados ou dos bens entregues, de acordo com os critérios de aceitação
definidos em contrato; identificar as não conformidades com os termos contratuais;
verificar a aderência aos termos contratuais; manter o histórico do contrato, com o
registro das ocorrências verificadas durante sua execução.”
O TRT informou ainda que, dependendo da complexidade da contratação, poderá ser
constituída Equipe de Gestão da Contratação para outros tipos de contratação.
Com base nas informações fornecidas, constata-se que os contratos vigentes com
maiores valores têm como objeto: contratação de serviços de vigilância no Complexo
da Justiça do Trabalho da 20ª Região; contratação de serviços de manutenção predial;
contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação, copa, office-boy,
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recepção, garçom, editor/operador de áudio, técnico de manutenção e supervisor,
além da mão de obra, o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e insumos
de mão de obra (uniformes); contratação de serviços de coleta, transporte, entrega
(sedex), malote e DNE e contratação do fornecimento de energia nas unidades do TRT
20 em Aracaju/SE e nas Varas do Trabalho nas cidades de Itabaiana, Lagarto, Maruim,
N. Sra. da Glória e Propriá/SE.
Por fim, cabe destacar que a Lei nº 8.666/1993 estabelece normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Já o Pregão, foi instituído pela Lei nº 10.520/2002 e regulamentado na forma de
Pregão Eletrônico pelo decreto 5.450/2005, sucedido pelo decreto 10.024/2019, que
passou a viger em 28/10/2019.
Importante ressaltar a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021 que revogou, de
imediato, os artigos 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993 e revogará, a partir de 1º de abril de
2023, a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 10.520/2002.
Assim, essas contratações devem seguir as regras estabelecidas pelas aludidas normas,
estando sujeitas aos controles internos e externos do próprio procedimento licitatório.
16.2.1. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
No tocante aos convênios e aos acordos de cooperação firmados com instituições
bancárias o TRT20 informou as seguintes entidades:
Nome da Instituição

Objeto

Início da
vigência

Fim da
vigência

BANCO DO BRASIL S.A. Consignação em
folha de
pagamento

9/4/2020

8/4/2025

BANCO BRADESCO S.A Consignação em
folha de
pagamento

25/11/2020

24/11/2025 Sem custo

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

04/03/2021

03/03/2026 Sem custo

Consignação em
folha de
pagamento
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BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A.

Consignação em
folha de
pagamento

13/05/2021

12/05/2026 Sem custo

COOPERATIVA DE
CRÉDITO SICREDI
ARACAJU

Consignação em
folha de
pagamento

15/06/2021

14/06/2026 Sem custo

16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região informou que não possui
Convênios/Contratos/Termos de cooperação de locação de imóveis.
16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL
Com base nas informações encaminhadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região, verifica-se que o Tribunal possui 4 (quatro) termos de cessão de uso de espaço
físico vigentes, conforme tabela abaixo:
Cessionário

Início da
vigência

Fim da vigência

Valores mensais despendidos

AMATRA XX - ASSOCIAÇÃO
DOS MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DA
20ª REGIÃO

28/08/2017

14/03/2023

Taxa de utilização: R$ 1.007,22 e
Rateio das despesas: R$ 778,43

ASTRA XX - ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DA
20ª REGIÃO

23/10/2017

09/06/2023

Taxa de utilização: R$ 262,69 e
Rateio das despesas: R$ 229,05

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

22/10/2018

05/05/2024

Taxa de utilização: R$ 7.546,86 e
Rateio das despesas: R$ 2.289,91
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ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL - OAB/SE

24/08/2017

23/08/2022

Sem ônus

16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL
Por fim, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região encaminhou
informações relativas ao plano de obras.
Sobre essa temática, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 114, de 20
de abril de 2010, que dispõe sobre o planejamento, a execução e o monitoramento de
obras no Poder Judiciário e, nessa esteira, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho
disciplinou a matéria no âmbito da Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus com a
publicação da Resolução CSJT nº 70, de 24/09/2010.
Registra-se que as temáticas descritas neste item são regularmente acompanhadas e
monitoradas pela área de Auditoria do CSJT.

16.3. INFORMAÇÕES REFERENTES AO FUNDO ESPECIAL DO PODER
JUDICIÁRIO E À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, verificou-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região forneceu os
relatórios solicitados. Essas informações e dados constam dos autos do processo
PJeCor 61-39.2020.2.00.0500.

16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS
E RENDA
O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região informou que utiliza a Instrução
Normativa TCU N° 87/2020 para cobrança das coletas anuais de declaração de bens e
rendas, a qual prevê a assinatura por magistrados e servidores de autorização de
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.
Outrossim, informou que todos os magistrados e servidores assinaram tal autorização.

16.5. INFORMAÇÕES
EXTERNAS

REFERENTES
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O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região forneceu os relatórios solicitados neste
item, bem como as cópias dos normativos e dos planos de auditoria. Essas informações
constam dos autos do processo PJeCor 61-39.2020.2.00.0500.

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 20ª Região forneceu as
informações solicitadas, as quais subsidiaram as análises realizadas nesta Correição.
Essas informações e dados constam dos autos do processo PJeCor 6139.2020.2.00.0500.

II - CONCLUSÕES
1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
1.1. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
SUBSTITUIR NO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 72/2009
Constatou-se que, a despeito da recomendação constante da ata da última correição
ordinária realizada no Tribunal, o TRT20 não alterou o respectivo Regimento Interno
no tocante à norma que atribui ao Presidente a iniciativa de convocar Juiz Titular de
Vara do Trabalho para substituição no Tribunal mediante sorteio público.
Conforme apontou o então Corregedor-Geral, Ministro Lelio Bentes Corrêa, trata-se de
procedimento flagrantemente incompatível com o disposto nos artigos 118 da LOMAN
e 1º da Resolução n.º 17/2006 do CNJ, uma vez que tais normas estabelecem que
compete ao Tribunal Pleno ou ao Órgão Especial, pelo voto da maioria absoluta de
seus membros, deliberar acerca da convocação de magistrado de primeiro grau para
substituir desembargador.
Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral exorta o Tribunal a modificar seu
Regimento Interno, para prever que a convocação de magistrado de primeiro grau
deverá ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno.

209

209

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

1.2. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO
CSJT Nº 225/2018
O Regimento Interno do TRT20, que dispõe sobre o plantão judiciário, não prevê o
critério a ser observado na designação do juiz plantonista, dando margem a adoção de
parâmetros discricionários que não asseguram a imprevisibilidade da escolha.
Ressalta o Ministro Corregedor-Geral que o livre sorteio é o mecanismo mais
adequado, uma vez que garante a aleatoriedade da indicação do magistrado.
Em face disso, concita o Tribunal a rever o respectivo Regimento Interno, a fim de
prever o livre sorteio como critério de elaboração das escalas de plantão no primeiro
grau de jurisdição.

1.3. SERVIDORES EM EFETIVIDADE NO TRIBUNAL
O Tribunal Regional informou que, em 31/7/2021, estavam lotados no primeiro e
segundo graus de jurisdição 426 servidores. No entanto, com base nos Anexos I e III da
Resolução CSJT nº 63/2010, o Tribunal Regional deveria contar com 479 servidores, no
mínimo. Assim, há um déficit de 53 servidores.
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 nº 173/2020.
Destaca, igualmente, que diante dos novos parâmetros estabelecidos por meio da
Resolução CSJT nº 296/2021, relativamente à estrutura organizacional e de pessoal e à
distribuição da força de trabalho nos órgãos da Justiça do Trabalho de Primeiro e
Segundo Graus, caberá aos Tribunais Regionais encaminhar ao Conselho Superior da
Justiça do Trabalho um diagnóstico referente ao grau de aderência à citada Resolução,
acompanhado de plano de ação e cronograma.

1.4. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS
FEDERAIS. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010
O Tribunal Regional, em 31/07/2021, contava com 11 (onze) servidores não
pertencentes às carreiras judiciárias federais, todos requisitados.
O referido quantitativo corresponde a 2,6% da força de trabalho total do Tribunal,
composta por 426 servidores. Portanto, atende ao disposto no art. 3º, caput, da
Resolução CSJT nº 63/2010, que limita o total de servidores não integrantes das
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carreiras judiciárias federais a 10% do quantitativo de servidores em atividade, como
também se revela em consonância com a recém-editada Resolução CSJT nº 296/2021
(art. 5º).

1.5. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS. RESOLUÇÃO
CSJT Nº 63/2010
Constatou-se que havia no Quadro de Pessoal do TRT20, em 31/7/2021, 42 cargos em
comissão e 249 funções comissionadas, totalizando 291 cargos em comissão e funções
comissionadas.
O quantitativo apurado equivale a 70% do total de cargos efetivos do Tribunal (416
cargos), atendendo, portanto, ao disposto no no art. 2º da Resolução CSJT nº 63/2010,
bem assim à recém-editada Resolução CSJT nº 296/2021 (art. 6º).

1.6. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE
MANDADOS. RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010
Em 31/7/2021, estavam em atividade no Tribunal 30 Analistas Judiciários, Área
Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador. No entanto, 39 servidores seria o
quantitativo ideal conforme o disposto no art. 7º da Resolução CSJT nº 63/2010,
existindo, pois, um déficit de 9 cargos de Oficial de Justiça Avaliador.
Apesar do déficit apurado, o Ministro Corregedor-Geral pontua que não é o caso de se
propor, neste momento, a ampliação do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional para
suprir tal carência, tendo em vista o notório desequilíbrio das contas públicas nacionais
e as restrições orçamentárias impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.
Destaca, igualmente, que, diante dos novos parâmetros estabelecidos por meio da
Resolução CSJT nº 296/2021, relativamente à estrutura organizacional e de pessoal e à
distribuição da força de trabalho nos órgãos da Justiça do Trabalho de Primeiro e
Segundo Graus, caberá aos Tribunais Regionais encaminhar ao Conselho Superior da
Justiça do Trabalho um diagnóstico referente ao grau de aderência à citada Resolução,
acompanhado de plano de ação e cronograma.

1.7. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº
194/2014
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Apurou-se que o Coordenador do Comitê Gestor Regional para Gestão e
Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição é o Desembargador Fábio Túlio Correia Ribeiro, atual Presidente do Tribunal.
Sucede que, de acordo com o § 1º do art. 5º da Resolução CNJ nº 194/2014 (com a
redação conferida pela Resolução CNJ nº 278/2019 e Resolução CNJ nº 283/2019), o
magistrado coordenador do aludido Comitê não poderá ter vínculo com órgão diretivo
do Tribunal.
Constatou-se, por outro lado, que o Comitê Gestor Regional para Gestão e
Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição, no período de 2019 a 2021, não cumpriu o disposto no § 1º do art. 5º-A da
Resolução CNJ nº 194/2014 (com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 278/2019
e Resolução CNJ nº 283/2019), que determina a realização de reuniões trimestrais,
uma vez que só realizou 5 (cinco) encontros: 2 (dois) em 2019, 2 (dois) em 2020 e 1
(um) em 2021.
Nesse cenário, o Ministro Corregedor-Geral concita a Presidência do Tribunal a adotar
providências no sentido de sanar tais irregularidades.

1.8. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS. RESOLUÇÃO CNJ
Nº 240/2016 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CNJ 258/2018)
De acordo com o Tribunal Regional, o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas
jamais se reuniu, apesar de instituído desde 2018.
O Ministro Corregedor-Geral sente-se no dever de alertar o Tribunal Regional sobre a
importância do aludido Comitê para a governança da Política Nacional de Gestão de
Pessoas no âmbito do Poder Judiciário, bem assim para a coordenação do plano
estratégico local de gestão de pessoas e o monitoramento, avaliação e divulgação do
desempenho e resultados alcançados pela gestão de pessoas.
Desse modo, exorta a Presidência do Tribunal a definir, em conjunto com os membros
do aludido Comitê, um calendário de reuniões.

1.9. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 400/2021
Constatou-se que o Tribunal Regional dispõe de um Plano de Logística Sustentável,
revisado e aprovado para o período 2016/2020.
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Recorda o Ministro Corregedor-Geral, todavia, que a partir da edição da Resolução
CNJ nº 400, de 16 de junho de 2021, o Plano de Logística Sustentável deverá ser
revisto, no máximo, a cada 2 (dois) anos.

1.10. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE
JUÍZES EM SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS. RESOLUÇÃO CNJ Nº
291/2019
O Tribunal Regional descumpre o disposto no art. 18 da Resolução CNJ nº 291/2019,
uma vez que não mantém plantão policial para atendimento de magistrados em
situação de risco.
Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral confia que a Presidência do Tribunal
adotará as medidas necessárias à adequação do Tribunal às diretrizes do Conselho
Nacional de Justiça relativas à segurança institucional.

1.11. NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019
O Tribunal Regional informou que suspendeu a criação do Núcleo de Inteligência em
virtude de recomendação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
O Ministro Corregedor-Geral recorda que a implantação do Núcleo de Inteligência é
uma imposição do Conselho Nacional de Justiça, conforme o disposto no art. 12, II, da
Resolução CNJ nº 291/2019.
Assim, confia que a Presidência do Tribunal instituirá, com a brevidade possível, a
referida unidade administrativa.

2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO –
E-GESTÃO
2.1. ATENDIMENTO À CONSOLIDAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Relativamente ao cumprimento do §2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, atinente à realização de reuniões
mensais do Comitê Gestor do Sistema e-Gestão, observou-se que, no período de 2019
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a julho de 2021, o referido Comitê se reuniu abaixo da frequência recomendada: 6
vezes em de 2019, 3 vezes em 2020 e 2 vezes em 2021.
Em face disso, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a realizar
mensalmente as reuniões do Comitê Gestor do Sistema e-Gestão.

2.2. PROCESSOS ANALISADOS COM POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS NO EGESTÃO
No que se refere aos processos com possíveis inconsistências no e-Gestão, verificou-se
a existência de 85 processos no saldo de pendentes de julgamento sem que constem
também em um dos itens de pendência no 2º grau de jurisdição.
O Ministro Corregedor-Geral alerta para a necessidade de diminuir a ocorrência de
lançamentos equivocados no sistema, com o objetivo de melhorar a qualidade e a
fidedignidade dos dados estatísticos.

2.3. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO E PJe
O Tribunal Regional apresentou 100% de processos tramitando no Sistema PJe.

2.4. PROCESSOS PENDENTES DE SOLUÇÃO MAIS ANTIGOS
Em consulta ao sistema e-Gestão, foram identificados 113 processos pendentes de
solução, na fase de conhecimento, distribuídos até 2016, sendo o mais antigo de 2007.
Em nova consulta ao sistema, realizada em 11/10/2021 e com data de referência de
30/09/2021, foram identificados 96 processos pendentes de solução distribuídos até
2016, sendo o mais antigo de 2013.
O Ministro Corregedor-Geral confia que a Presidência do Tribunal Regional continuará a adotar
as medidas necessárias ao acompanhamento dos processos mais antigos, a fim de que sejam
priorizados os processos pendentes de solução na fase de conhecimento.

2.5. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO – IGEST
De julho de 2020 a junho de 2021, 15 Varas do Trabalho da 20ª Região foram
avaliadas. Desse total, seis Varas do Trabalho figuraram entre as 25% com
desempenho mais satisfatório e apenas uma esteve entre aquelas com menor
desempenho do País.
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2.6. SISTEMAS SATÉLITES
Com exceção do sistema eREC, o Tribunal já implantou todos os sistemas satélites
recomendados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral exorta a Presidência do Tribunal a adotar as
medidas necessárias para implementar todos os Sistemas recomendados pelo CSJT.

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA OS
ANOS DE 2019, 2020 e 2021
De 2019 para 2020 houve redução do tempo médio de duração do processo em ambas
as instâncias. Apesar disso, na 1a instância, o valor apurado em 2020 foi de 283 dias,
indicando a necessidade da adoção de medidas práticas com o intuito de reduzir o
tempo médio de duração do processo.
Destacam-se o Índice de Processos Julgados e o Índice de Execução que alcançaram
valores superiores a 100% e o julgamento de todas as ações coletivas do 2o grau dentro
dos critérios da meta no período de execução do Plano Estratégico 2015-2020.
No tocante às metas judiciárias do ciclo 2021-2026, anota-se que foram analisadas até
o mês de julho de 2021. Os resultados do TRT da 20ª Região apontam para a
necessidade de aumentar a quantidade de processos julgados na 1a instância, uma vez
que não se alcançou a meta de julgar mais processos do que os distribuídos. Há, ainda,
necessidade de concentrar esforços no julgamento de processos antigos no 1o e 2o
graus e atenção na quantidade de processos eletrônicos a fim de cumprir as
respectivas metas até o final do ano.
Em relação ao Índice de Conciliação, observa-se que houve o cumprimento da meta
em 2019, 2020 e 2021 (até julho), porém, os resultados alcançados ficaram abaixo de
35%. Nesse sentido, observa-se a importância de se desenvolver a cultura conciliatória
no âmbito do Tribunal Regional a fim de alavancar os percentuais de conciliação.
Constatou-se, por outro lado, que, apesar de os artigos 72 e 73 do Regimento Interno
disporem sobre os critérios para promoção dos magistrados, não há menção ao
alinhamento com as metas do Poder Judiciário como aspecto a ser avaliado para
aferição da presteza. Nesse sentido, registra-se a importância de incluir o alinhamento
com as metas do Poder Judiciário como um quesito a ser avaliado para as promoções,
conforme disciplinado pela Resolução CNJ nº 106/2010.
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Em atenção à Resolução nº 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça, a Resolução
Administrativa nº 46/2018 (alterada pela Resolução Administrativa nº 17/2021), do
TRT da 20ª Região, instituiu o Comitê de Gestão Estratégica Participativa no âmbito do
Tribunal Regional e definiu suas atribuições.

4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES
PAGOS AOS RECLAMANTES
4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE CONHECIMENTO
4.1.1.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO PRIMEIRO GRAU

A análise da movimentação processual no primeiro grau de jurisdição demonstrou que
houve aumento na quantidade de processos pendentes de solução para o ano
seguinte, embora o total de processos recebidos e o número de casos novos tenham
diminuído no período de 2019 a 2021 (até julho). Esse resultado está diretamente
relacionado ao aumento da taxa de congestionamento e à diminuição da taxa de
produtividade do Tribunal durante o período analisado
Em comparação com a média dos tribunais de mesmo porte, a taxa de
congestionamento do TRT da 20ª Região foi mais alta em 2019 e em 2021.
Quanto à taxa de produtividade, em 2021 (até julho), a média do Tribunal Regional
ficou abaixo da média do país e dos tribunais de mesmo porte.
No tocante ao prazo médio do ajuizamento da ação até a prolação da sentença, que,
em 2019 e 2020, era mais elevado em comparação com a média nacional e a média
dos tribunais congêneres, diminuiu ao longo do período analisado, embora, em 2021
(até julho), ainda seja superior à média dos tribunais de mesmo porte.
Já o prazo médio entre o ajuizamento da ação e a realização da 1ª audiência — que era
mais baixo em cotejo com a média nacional e a média por porte em 2019 e 2020 —,
aumentou em 2021 (até julho) superando a média dos Tribunais congêneres.
Relativamente ao prazo médio da realização da 1ª audiência até o encerramento da
instrução foi maior que a média nacional e que a média dos tribunais de mesmo porte
durante todo o triênio.
Diante de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral alerta para a necessidade de o
primeiro grau de jurisdição melhorar a taxa de produtividade e diminuir a taxa de
congestionamento, a fim de reduzir os estoques e manter um prazo razoável de
duração do processo, principalmente no tocante aos prazos médios do ajuizamento da
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ação até a prolação da sentença; do ajuizamento da ação até a realização da 1ª
audiência; e da realização da 1ª audiência até o encerramento da instrução dos
processos.
4.1.2.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SEGUNDO GRAU

Da análise da movimentação processual no segundo grau de jurisdição, constatou-se
certa estabilidade entre janeiro de 2019 e julho de 2021 no que se refere à quantidade
de casos novos, processos recebidos e recursos julgados. Com relação à quantidade de
processos pendentes de solução para o ano seguinte, houve um decréscimo ao longo
do período analisado.
Quanto à taxa de produtividade, o Tribunal Regional, no período analisado, exibiu
índices superiores à média dos Tribunais de idêntico porte e à média nacional em 2019
e em 2021. Apenas em 2020 a média do Tribunal ficou abaixo da média por porte.
A taxa de congestionamento, por sua vez, manteve-se abaixo da média nacional e dos
tribunais de mesmo porte em 2019 e 2020, mas aumentou em 2021, ultrapassando a
média dos tribunais congêneres.
Com relação aos prazos médios da distribuição à restituição com visto do relator, da
distribuição até o julgamento do recurso e da distribuição até a baixa do recurso,
verificou-se tendência de diminuição dos indicadores ao longo do tempo, ficando o
Tribunal com prazos abaixo da média nacional e da média dos tribunais de mesmo
porte em 2021.
Por fim, quanto ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento
definitivo do processo, o Tribunal Regional registrou prazos maiores em comparação
com a média nacional e a média dos tribunais congêneres em todo o período.
O Ministro Corregedor-Geral alerta para a necessidade de manter uma boa taxa de
produtividade para reverter a tendência de elevação da taxa de congestionamento e
do prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento definitivo do processo.

4.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
4.2.1.

LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS E RESÍDUO,

Quanto às liquidações iniciadas e encerradas, verificou-se que o Tribunal Regional ,
em 2019, 2020 e 2021 (até 30/7), apresentou resultados piores em comparação com a
média dos Tribunais de idêntico porte e a média no País
No que se refere ao resíduo na fase de liquidação, o TRT20 exibiu saldo residual
menor que a média dos Tribunais congêneres e a média no País em todo o período
avaliado.
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Quanto ao total de liquidações iniciadas superou o quantitativo de liquidações
encerradas em todo o período. Por outro lado, e não menos importante, verificou-se,
ainda, que o saldo residual nesta fase processual registrou redução gradativa no
período avaliado.
Questionado quanto à possível inconsistência dos dados, o Tribunal assim se
manifestou: “…Percebe-se que existem processos que iniciam a liquidação e, logo na
sequência, avançam para as fases de execução e/ou arquivamento, sem que seja
registrado o encerramento da liquidação ("Homologada a liquidação","Homologado
Acordo em execução ou em cumprimento de sentença" ou, ainda, redistribuição na
unidade de origem). Nessas situações, mudança de fase, o processo deixa de constar
no item de pendência (90.394), porque não está mais na fase de liquidação, mas não
tem a liquidação encerrada.”
Tal constatação aponta para a inconsistência dos dados, de modo que, o baixo número
de liquidações encerradas e também o baixo resíduo, demonstra a desconformidade
de lançamentos na movimentação processual na fase de liquidação.
À vista de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral vê com preocupação a
inconsistência apontada e registra que a inobservância quanto à adequada
movimentação processual compromete a fidedignidade dos dados estatísticos,
refletindo, ainda, na produtividade do Tribunal Regional.
4.2.2.

PRAZO MÉDIO ENTRE INÍCIO E ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO

Relativamente ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, o TRT20
exibiu prazos menores em 2019 e 2021 (até 31/07) e maior em 2020 em relação à
média dos Tribunais de idêntico porte. No entanto, em comparação com a média no
País atingiu prazos menores nos três anos avaliados.
4.2.3.

PERCENTUAL DE SENTENÇAS LÍQUIDAS

No tocante ao percentual de sentenças líquidas, constatou-se que o índice de
sentenças líquidas superou a média dos Tribunais congêneres e a média no País em
todo o período avaliado. Ainda com relação ao percentual de sentenças líquidas nas
Varas Trabalhistas, constatou-se que foi de 76,1% em 2019, 78,1% em 2020 e de
85,2% em 2021 (até 31/07).
O Ministro Corregedor-Geral, diante dos resultados exibidos quanto ao índice de
sentenças líquidas, congratula os juízes de primeiro grau e destaca que a sentença
líquida produz notáveis vantagens, tais como: a efetividade do princípio constitucional
da razoável duração do processo, o incremento da conciliação, a redução do total de
embargos de declaração e de recursos ordinários, além da diminuição do número de
processos em fase de execução.
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4.3. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE EXECUÇÃO DE
SENTENÇA
4.3.1.

EXECUÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS, RESÍDUO E PRAZO MÉDIO

Em relação às execuções iniciadas e encerradas, apurou-se que o Tribunal Regional
exibiu resultados inferiores à média do País e à média dos Tribunais de idêntico porte
em 2019, 2020 e 2021 (até 31/07).
Quanto ao resíduo na fase de execução, verificou-se que o TRT20 atingiu taxa residual
menor que a média dos Tribunais de idêntico porte e a média no País, em todo o
período avaliado.
No tocante ao prazo médio entre o início e o encerramento da fase de execução,
constatou-se que o Tribunal Regional registrou prazos superiores à média dos
Tribunais congêneres em 2019 e 2020 e menor em 2021 (até 31/07). Em relação à
média no País, o prazo médio foi menor em 2019 e 2021 (até 31/07) e maior em 2020.
Diante dos resultados apurados na fase de execução, o Ministro Corregedor-Geral
concita o Corregedor Regional a incentivar continuamente os juízes de primeiro grau a
privilegiarem a fase de execução, de modo a alcançar desejável aumento no número
de execuções iniciadas e encerradas, bem assim diminuir o prazo médio entre o início
e o encerramento desta fase processual.

5. CONCILIAÇÃO
Considerando os critérios da meta nacional 3 do Conselho Nacional de Justiça, o
Tribunal Regional da 20ª Região apresentou média inferior à média nacional e à média
dos tribunais de pequeno porte em 2019, 2020 e 2021 (até julho). Diante desse
cenário, com o intuito de fortalecer a cultura conciliatória e aumentar os índices de
conciliação, registra-se a importância de promover ações em prol da conciliação,
capacitação contínua de magistrados e servidores que atuam nos CEJUSCs e estímulo a
remessa aos CEJUSCs de processos com real possibilidade de conciliação.
No momento da correição, há um CEJUSC de 1o grau e um CEJUSC de 2o grau
instalados e em funcionamento ambos localizados na cidade de Aracaju. Considerando
que o artigo 2º, da Resolução CSJT no 288/2021 dispõe que a criação e instalação de
Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas deve ocorrer
apenas nas localidades em que existam mais de uma Vara do Trabalho, verifica-se que
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não há possibilidade de novos CEJUSCs no âmbito do TRT da 20ª Região. No entanto,
registra-se que a referida resolução possibilita a criação de CEJUSCs-JT itinerantes para
atender localidades em que o acesso dos jurisdicionados seja dificultado pelas
condições geográficas da região e/ou limitação dos meios de transporte; bem como
CEJUSCs-JT virtuais para prestar jurisdição através de sistemas telemáticos. Nesse
sentido, deve o Tribunal Regional estudar maneiras de atender a todos que tenham
interesse em procurar a atuação do CEJUSC.
A partir da análise dos dados, pontua-se a necessidade de normatizar os critérios de
designação para coordenação do NUPEMEC. Destaca-se que os requisitos devem
atender o disposto no artigo 5o da Resolução CSJT no 288/2021, que inclui a designação
de Desembargador para o cargo e, apenas em casos excepcionais, a designação de
Magistrado de 1o grau. Observa-se ainda a importância de normatizar a realização de
mediações pré-processuais em conflitos coletivos e individuais, conforme artigo 12, da
Resolução CSJT no 288/2021.

6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1. ORGANIZAÇÃO
No âmbito do Tribunal Regional, constatou-se que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial NPP encontra-se regulamentado por meio do Ato SGP.PR nº 025/2020.
No tocante às atribuições do Núcleo de Pesquisa Patrimonial e ao uso das ferramentas
utilizadas na pesquisa patrimonial, apurou-se que estão em consonância com o
disposto na Resolução CSJT nº 138/2014.
Relativamente à observância do critério de rotatividade do magistrado que ocupa a
função de Coordenador do Núcleo, constatou-se que o atual juiz coordenador do NPP
exerce a função a aproximadamente 2 anos e 4 meses, conforme as portarias de
designação encaminhadas, extrapolando, pois, o prazo previsto no art. 6º da Resolução
CSJT nº 138/2014.
Quanto aos relatórios circunstanciados dos devedores contumazes e ao Manual de
Técnicas de Sistemas de Pesquisa, o Tribunal Regional reconheceu que não foram
disponibilizados aos magistrados e servidores, descumprindo-se determinação contida
na Resolução CSJT nº 138/2014.

6.2. REUNIÃO DE EXECUÇÕES
220

220

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

Quanto ao Procedimento de Reunião de Execuções - PRE, constatou-se que foi
regulamentado por meio da Resolução Administrativa nº 005/2020, que contemplou o
Plano Especial de Pagamento Trabalhista (PEPT) e o Regime Especial de Execução
Forçada (REEF).
No tocante ao processamento da reunião de execuções, verificou-se que é realizado na
Coordenadoria de Apoio à Execução, conduzida pelo juízo auxiliar da execução, que
funciona como juízo centralizador da execução.
Incumbe ao juízo centralizador da reunião de execuções acompanhar o processamento
do PRE; promover de ofício a identificação dos grandes devedores e, se for o caso, dos
respectivos grupos econômicos, cujas execuções poderão ser reunidas para
processamento conjunto através da instauração do Regime Especial de Execução
Forçada (REEF), utilizando-se de todas as ferramentas eletrônicas de investigação
patrimonial disponíveis por meio de processo piloto indicado pelo juízo centralizador;
e coordenar ações e programas que visem à efetividade da execução.
Quanto à instauração do Procedimento de Reunião de Execuções, apurou-se, em
exame por amostragem dos processos pilotos em reunião de execuções, a inexistência
de irregularidades na tramitação dos feitos.

7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
7.1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PELO TRIBUNAL
REGIONAL
7.1.1.

Recursos de Revista pendentes de juízo de admissibilidade

No ano de 2020, 1.598 recursos de revista estavam pendentes de juízo de
admissibilidade pela Presidência do Tribunal Regional, correspondendo uma variação
percentual de 7,6% menor em relação ao ano anterior. O Tribunal Regional registrou,
no período, o 11º menor resíduo do País.
Até 31 de julho de 2021 (data de corte da correição ordinária), nota-se uma pequena
baixa no resíduo do Tribunal Regional, visto que o passivo passou a ser de 1.252
recursos de revista e a ocupar a posição de 10º menor resíduo do País.
Embora haja essa contínua baixa do resíduo nos três anos analisados, o Ministro
Corregedor-Geral confia em que o Tribunal mantenha os esforços voltados à redução
do número de Recursos de Revista pendentes de juízo de admissibilidade.
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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 80 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 pequeno porte, de 101 dias. O Tribunal Regional, no período, registrou o
7º maior prazo médio do País, embora tenha reduzido em 47,7% o seu prazo médio
em relação ao ano anterior.
Até 31 de julho de 2021 (data de corte da correição ordinária), verifica-se que o prazo
médio do Tribunal Regional aumentou para 99 dias, embora ainda tenha se mantido
abaixo da média nacional, de 107 dias, e um pouco acima da média de tribunais de
mesmo porte, de 89 dias. O Tribunal registrou, no período, o 9º maior prazo médio do
País.
Diante dessa tendência de aumento do prazo médio do Tribunal Regional do Trabalho
no ano de 2021, espera o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal reduza o seu prazo
médio.
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 16,1% em
2020, percentual acima da média nacional de 14,7% e da média de Tribunais de
pequeno porte, de 11%.
Por sua vez, a taxa de reforma de Recursos de Revista pelo TST foi de 44% no mesmo
período, percentual este abaixo da média nacional de 45,2% e um pouco acima da
média dos Tribunais de pequeno porte, de 42,5%.
A constatação da elevada taxa de admissibilidade de Recursos de Revista pelo Tribunal
Regional da 20ª Região, associada a uma taxa de reforma dos Recursos de Revista pelo
TST abaixo da média nacional, sugere a necessidade de um pequeno ajuste nos
critérios adotados no juízo de admissibilidade recursal, a fim limitar o trânsito apenas
àqueles em efetiva condição de conhecimento pela Corte Superior.
Salienta-se que os dados preliminares do ano de 2021 não alteram referida conclusão,
já que mantidas a alta taxa de admissibilidade de recurso de revista (20,6%) e a taxa de
reforma dos Recursos de Revista pelo TST (55,9%) abaixo da média nacional (58,9%).

7.2. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, no que diz respeito à estrutura, às
222

222

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

atribuições e à composição de sua Comissão Gestora, está em consonância com o que
determina a Resolução CNJ nº 235/2016 e a Resolução CNJ nº 339/2020.
Todavia, quanto às reuniões da Comissão Gestora do NUGEPNAC, apurou-se não ter
havido reunião no primeiro semestre do ano de 2021, o que desatende ao comando
do art. 2º, §6º, da Resolução CNJ nº 339/2020, o qual prevê que a Comissão Gestora
deva se reunir, ao menos, a cada três meses.
Espera, assim, o Ministro Corregedor-Geral que a Presidência do Tribunal passe adotar
um novo cronograma de reuniões periódicas em conformidade com o que determina o
art. 3º, §3º do Ato TRT20/SGP nº 3/2021 c/c o art. 2º, §6º, da Resolução CNJ nº
339/2020.
7.2.1. BANCO DE DADOS PESQUISÁVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL
REGIONAL
Quanto ao banco de dados disponibilizado pelo Tribunal Regional da 20ª Região em
seu sítio eletrônico, por meio do qual o público em geral pode obter informação acerca
dos incidentes de assunção de competência, de uniformização de jurisprudência e de
resolução de demandas repetitivas, tanto os solucionados quanto os pendentes de
julgamento, constata-se que a ferramenta observa as disposições contidas nos Anexos
da Resolução CNJ nº 235/2016 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 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 TRT20 não adota Juízo Auxiliar de
Precatórios e não há juiz auxiliar responsável pela gestão dos precatórios. A Seção de
Precatórios - SPRE, unidade responsável pelo processamento dos precatórios e RPVs,
conta com 1 servidor efetivo, FC4, e, nas suas ausências, as atividades do setor são
desempenhadas pelo Subsecretário Judiciário, Fábio Cardoso Mesquita, FC5. Verificouse que referido setor está vinculado à Secretaria Judiciária - SEJUD que, por sua, vez,
está vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, o que revela a vinculação indireta do
setor responsável pela gestão de precatórios à Presidência, devendo o Tribunal realizar
as adequações necessárias para que a Seção de Precatórios fique vinculada
diretamente à Presidência do Tribunal.
Quanto às normas locais de regência de precatórios e RPVs, todas são anteriores à
Resolução CNJ n° 303/2019, havendo a necessidade de atualização dos referidos
normativos de acordo com a atual legislação sobre o tema.
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Em relação ao fluxo de procedimentos da expedição da requisição até o pagamento,
alguns fatos apurados merecem realce: (i) o Tribunal não atualiza o valor dos
precatórios antes da requisição ao ente público devedor e não comunica à entidade
devedora, até 20 de julho, os precatórios apresentados até 1º de julho, com seu valor
atualizado, acrescidos de juros até essa data, visando a inclusão na proposta
orçamentária do exercício subsequente, contrariando o art. 15, §1º, da Resolução CNJ
nª 303/2019, devendo o Tribunal atuar para que os precatórios sejam devidamente
atualizados antes da comunicação ao ente devedor ou ao Tribunal de Justiça, em 20 de
julho; (ii) em ambos os regimes o pagamento dos precatórios ocorre nas Varas do
Trabalho, ao invés de no Tribunal, contrariando os arts. 100, §6°, da Constituição
Federal e 31 da Resolução CNJ n° 303/2019 e a decisão do CSJT no PP n° 245175.2020.5.90.0000, devendo o TRT20 adequar os procedimentos para que o efetivo
pagamento dos precatórios se realize através do Tribunal; (iii) o prazo médio para
cumprir todas as etapas desde a disponibilização dos valores pelo ente público até o
efetivo pagamento do precatório é de 90 dias, contrariando a decisão do CNJ no PP n°
0004240-95.2019.2.00.0000, devendo o Tribunal atuar para que a efetiva
disponibilização dos valores devidos ao beneficiário ocorra no prazo máximo de 60
dias.
Imperioso destacar a padronização do ofício precatório com a utilização do Sistema de
Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec, desde 26/11/2020, embora o Tribunal tenha
registrado que não exige nos ofícios precatórios as informações previstas no art. 6° da
Resolução CNJ n° 303/2019, pois os incisos VIII, IX, X, XI e XII não estão contemplados
no sistema GPrec, e não expede ofício precatório autônomo em relação aos honorários
sucumbenciais. Nada obstante, observa-se que as informações relativas ao art. 6° da
Resolução CNJ n° 303/2019 ainda faltantes no Sistema Gprec podem ser inseridas
manualmente no campo “observações”, e é obrigatória a expedição de precatório
autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.
Quanto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, que não está sendo
alimentado quanto aos entes públicos que apresentam precatórios vencidos, tanto no
regime comum quanto no especial, deve o Tribunal adotar as providências para fazêlo, conforme ditames da Resolução Administrativa TST nº 1470/11.
No tópico da transparência, apurou-se com enlevo que o Tribunal observa a vedação
de veicular dados relativos à identificação dos beneficiários de precatórios e RPVs, nos
termos do art. 12, §3°, da Resolução CNJ n° 303/2019, e divulga todas as informações
do art. 82 de referida resolução em seu sítio eletrônico, ausentes apenas os editais de
acordos diretos.
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De outro lado, constatou-se a existência de 14 precatórios do regime comum vencidos
em 31/07/2021 e, embora o número não seja expressivo, deve o Tribunal adotar as
medidas necessárias para a quitação destes.
Em relação aos precatórios do regime especial, o Ministro Corregedor-Geral observou
com preocupação que no ano de 2021 os precatórios foram comunicados ao TJSE com
o seu valor de face, sem atualização dos valores; que os entes públicos não repassam
tempestivamente e de forma regular os valores devidos e que o TRT20 não dispõe de
mecanismos próprios de controle dos repasses ao Tribunal de Justiça realizados pelos
entes públicos do regime especial e não solicita providências ao TJSE na hipótese de
atraso no repasse de parcelas pelo ente público devedor, o que explica os elevados
números de precatórios do regime especial aguardando pagamento e com prazo
vencido em 31/7/2021, conforme destacado no item 8.7 desta Ata.
No que toca ao Comitê Gestor das Contas Especiais, observa-se que, apesar do quadro
pandêmico, foram realizadas 5 reuniões no período de 2019 a 2021 (31/7), devendo
ser mantida a regularidade de, ao menos, 1 reunião semestral.
Quanto às RPVs, apurou-se que o Tribunal não dispõe de procedimento de controle
das RPVs expedidas pelas Varas do Trabalho e, ainda, constatou-se a existência RPVs
com prazo vencido em 31/5/2021, o que revela a necessidade de o Tribunal identificar
e sanar as causas do atraso no pagamento, de modo que as RPVs sejam quitadas
dentro do prazo de 2 meses estabelecido pelo art. 535, §3°, II, do CPC e confirmado
pelo Supremo Tribunal Federal na decisão da ADI n° 5534/DF, incluindo a inscrição,
pelas varas do trabalho, de todos os entes públicos com RPVs em atraso no BNDT, nos
termos da Resolução Administrativa TST n° 1470, de 24 de agosto de 2011.
Por derradeiro, observou-se que os controles internos e as informações prestadas pelo
TRT20 através do e-Gestão com relação aos dados estatísticos de precatórios e RPVs
precisam ser aprimorados, especialmente no atual momento com a recente utilização
do sistema GPrec. E, em razão da instalação do sistema GPrec, sublinha-se a
importância de o Tribunal investir em contínuo treinamento e capacitação de todos os
usuários dos referidos sistemas.
Em suma, em relação a Precatórios e RPVs, o Ministro Corregedor-Geral considera
salutar que o Tribunal atue para sanar as questões apontadas, algumas inclusive objeto
de reiteração, acedendo plenamente às diretrizes constitucionais e à Resolução CNJ nº
303/2019.

9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
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9.1. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES
DE JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS
Em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, realizada em 29/09/2021, apurouse que, no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não existem processos conclusos
pendentes de julgamento há mais de 60 dias.

9.2. VITALICIAMENTO
O processo de vitaliciamento do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região é
disposto no Regimento Interno do órgão.
Durante o vitaliciamento, o magistrado é avaliado por meio de critérios objetivos de
caráter qualitativo e quantitativo do trabalho desenvolvido, dispostos no artigo 56-D
do RI/TRT20. Para isso, o juiz vitaliciando envia à Comissão de Vitaliciamento,
trimestralmente, relatório circunstanciado em que descreve o método de trabalho
funcional adotado e a(s) unidade(s) judiciárias que atuou; e as unidades do Tribunal
Regional enviam informações sobre o juiz vitaliciando. Além disso, a Comissão de
Vitaliciamento poderá solicitar, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer
dos Desembargadores do Tribunal, informações sobre o Juiz Vitaliciando à Ordem dos
Advogados do Brasil, ao Ministério Público e a outros órgãos ou entidades correlatas. A
Comissão de Vitaliciamento é composta por três desembargadores eleitos pelo
Tribunal Pleno, sendo que o Corregedor Regional a presidirá e o Diretor da Escola
Judicial será um dos membros.
Aos juízes em vitaliciamento é assegurada vista dos relatórios elaborados pela
Comissão de Vitaliciamento e das demais informações constantes de seu processo de
vitaliciedade, sendo-lhes garantido o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.
No momento em que o juiz do trabalho substituto completa 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de exercício da magistratura, o Desembargador Corregedor Regional e o
Desembargador Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª
Região emitem pareceres, em conjunto ou separado, no prazo comum de 60 (sessenta)
dias, a respeito do vitaliciamento, submetendo-os prontamente à apreciação do Pleno
para análise da aptidão do vitaliciando.
No momento da correição, não tramitam processos de vitaliciamento no TRT da 20ª
Região. O Tribunal Regional informou que o último processo de vitaliciamento foi
finalizado em 2016, não se verificando processos de vitaliciamento no período
compreendido pela correição.
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10. ESCOLA JUDICIAL
A Escola Judicial do TRT da 20ª Região foi criada em 2007 e tem competência para
capacitação de magistrados e servidores. No momento da correição, 2 servidores estão
lotados na Escola Judicial. A Resolução CSJT nº 296/2021, publicada recentemente,
dispõe sobre quantidade de servidores para atuar junto às Escolas Judiciais. Nesse
sentido, deve o Tribunal Regional estudar a adequação do número de servidores
lotados na EJud20.
De acordo com a Escola Judicial, não há Projeto Pedagógico em vigor. No entanto, o
Tribunal Regional informou que o Projeto Pedagógico está em fase de elaboração
considerando as novas diretrizes traçadas pela Escola Nacional (Resoluções da
ENAMAT nºs 22 e 23/2019). Registra-se a importância da implementação do
normativo estabelecendo os objetivos gerais e específicos da formação, as
metodologias empregadas e os conteúdos programáticos, a fim de atender ao disposto
na Recomendação nº 002/2009 da ENAMAT.
A média semestral de capacitação de magistrados informada pelo Tribunal Regional
está abaixo da quantidade mínima exigida pela ENAMAT (30 horas). Nesse cenário,
observa-se a necessidade de promover mais eventos com engajamento dos
magistrados visando cumprir a média de 30 horas semestrais de capacitação. Além
disso, registra-se a importância do compartilhamento de eventos promovidos por
outras instituições e aproveitamento da carga horária para efeitos de capacitação a
partir dos critérios estabelecidos pela ENAMAT.
A análise dos dados enviados pelo TRT da 20ª Região revelou a necessidade de ampliar
a temática dos cursos promovidos pela EJud20. Nas listas dos cursos promovidos, não
foram localizados cursos referentes à conciliação e à precatórios, RPVs ou utilização do
sistema GPrec (Resolução CNJ no 303/2019). Na temática execução, foram verificadas
poucas palestras sobre o tema.
Em relação aos cursos sobre a utilização do PJe e gestão estratégica, registra-se a
necessidade de promover mais cursos nos temas, bem como fomentar a participação
de magistrados. No mesmo sentido, observou-se a importância de realizar cursos
relacionados ao tema ética nas redes sociais em atenção à Resolução CNJ no 305/2019.
Diante do exposto, observa-se, à guisa de encaminhamento à ENAMAT, a necessidade
de aprimoramentos nos cursos de formação continuada promovidos pela EJud20 a fim
de ampliar as temáticas e atender ao disposto nos normativos do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), além de aperfeiçoar a capacitação de magistrados e servidores nas
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temáticas que auxiliam na prestação jurisdicional, principalmente na área de
conciliação.

11. POLÍTICAS AFIRMATIVAS
11.1. QUANTITATIVO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES (EM EXERCÍCIO
NO TRIBUNAL), DISTRIBUIÇÃO DA LOTAÇÃO POR SETOR E FUNÇÕES
COMISSIONADAS OCUPADAS, EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE MULHERES
E HOMENS
No que diz respeito à igualdade de oportunidade de gênero, constatou-se que o TRT20
possui um quadro de servidores com 43,2% de mulheres, e que 52,8% dos cargos
comissionados e das funções em comissão têm ocupação feminina.
Dessa forma, constata-se a efetiva valorização da diversidade e promoção da igualdade
de gênero no Tribunal, tal como preconiza a Resolução n.º 255/2018 do CNJ,
instituidora da Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no
Poder Judiciário.

11.2. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
O TRT20 não possui estrutura física adequada quanto à acessibilidade de pessoas com
deficiência em todas as dependências do Tribunal, conforme estabelece a Resolução
n.º 230/2016 do CNJ.
Apurou-se que em algumas unidades ainda não foram efetivamente implementadas
as adaptações, sobretudo no que diz respeito à sinalização sonora, visual e tátil, apesar
da recomendação em ata anterior.
Esclareceu o Tribunal que há projeto de instalação de piso tátil nos ambientes internos
do prédio do Tribunal, bem como que os prédios das Varas do Trabalho de Lagarto,
Propriá e Nossa Sra. da Glória não possuem estacionamento.
Nesse sentido, espera o Ministro Corregedor que o Tribunal Regional, na medida da
disponibilidade orçamentária, intensifique as ações de adequação das instalações
físicas.
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12. QUESTIONÁRIO POR GABINETE
12.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução CSJT nº 296/2021,
padronizou a estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho
de primeiro e segundo graus, revogando a Resolução CSJT nº 63/2010.
Assim sendo, os Tribunais Regionais do Trabalho deverão se adequar à nova resolução,
até o dia 31/12/2022, conforme dispõe o art. 42 da aludida norma.
Nesse cenário, o Ministro Corregedor-Geral confia que o Tribunal envidará esforços
para adoção das medidas necessárias à sua adequação plena às diretrizes da Resolução
CSJT nº 296/2021.

12.2. SISTEMAS ELETRÔNICOS
O Tribunal Regional adota o Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje como sistema de
processamento de informações e prática de atos processuais.
Em levantamento realizado nos gabinetes dos Desembargadores daquela Corte,
constatou-se que a maioria considera que o Sistema PJe atende satisfatoriamente a
demanda quanto à presteza e celeridade.
Contudo, verificou-se que, na avaliação dos gabinetes, o Sistema PJe carece de um
editor de texto e de mecanismos de pesquisa mais eficientes.
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.

12.3. METODOLOGIA E ACERVO
Os gabinetes de Desembargadores contam com procedimentos internos de trabalho
que, na maioria das vezes, seguem um padrão específico e particular de cada
Desembargador, apresentando semelhanças apenas no que concerne à triagem e à
observância da antiguidade dos processos e das tramitações prioritárias.
Verificou-se que a periodicidade do controle de produtividade de cada gabinete varia
de diária a mensal e foi apurado ainda que há gabinetes que não estipulam metas
individualizadas para seus servidores.
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O Ministro Corregedor-Geral vê com ressalvas a ausência de um acompanhamento
efetivo da produtividade de cada gabinete, na medida em que inviabiliza análises de
dados mais apuradas e que possam auxiliar na tomada de decisões relacionadas à
gestão de pessoas e à gestão dos processos de trabalho.
Outrossim, com base nas informações fornecidas pelo TRT20 sobre metodologia de
trabalho nos Gabinetes de Desembargadores, no controle da produtividade e no
indicador de desempenho (taxa de congestionamento líquida por Desembargador,
extraído da página Justiça em Números do site do CNJ), o Ministro Corregedor-Geral
infere que os Gabinetes que apresentam os menores índices de congestionamento
apresentam também metodologias de trabalho mais efetivas.
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.

III – RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL
1) Considerando que o Regimento Interno do TRT20 dispõe que a designação de juiz
de primeiro grau para atuar como substituto no segundo grau dar-se-á por meio de
sorteio público — procedimento manifestamente incompatível com o disposto nos
artigos 118 da LOMAN e 1º da Resolução n.º 17/2006 do CNJ —, reitera-se a
recomendação anterior no sentido da revisão de tal norma, a fim de que a
convocação de magistrado de primeiro grau para substituição no Tribunal ocorra
pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno.
2) Considerando que o Regimento Interno do Tribunal não prevê o critério a ser
observado na escolha dos magistrados plantonistas, recomenda-se a sua revisão
para adotar o livre sorteio na elaboração das escalas de plantão dos juízes de
primeiro grau de jurisdição.
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RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL
1) Considerando que o desembargador Coordenador do Comitê Gestor Regional para
Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau de Jurisdição integra cargo de direção do Tribunal, uma vez que é o
Presidente da Corte, em flagrante desacordo com o disposto § 1º do art. 5º da
Resolução CNJ nº 194/2014 (com a redação conferida pela Resolução CNJ nº
278/2019 e Resolução CNJ nº 283/2019); considerando, também, que o aludido
Comitê, no período de 2019 a 2021 (até 31/7), não realizou reuniões trimestrais,
descumprindo o disposto no § 1º do art. 5º-A da Resolução CNJ nº 194/2014 (com
a redação conferida pela Resolução CNJ nº 278/2019 e Resolução CNJ nº
283/2019), recomenda-se: a) a designação de um novo coordenador para o Comitê
Gestor Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, não podendo recair a escolha sobre
magistrado vinculado a órgão diretivo do Tribunal, e b) que o Comitê Gestor
Regional para Gestão e Implementação da Política Nacional de Atenção Prioritária
ao Primeiro Grau de Jurisdição seja orientado a se reunir, no mínimo,
trimestralmente.
2) Considerando que o Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas jamais se reuniu,
apesar de instituído em 2018, recomenda-se definir, em conjunto com os membros
do aludido Comitê, um calendário anual de reuniões.
3) Considerando que o TRT20 não mantém plantão para atendimento de magistrado
em situação de risco, recomenda-se a adoção de providências no sentido de
adequar o Tribunal às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça relativas à
segurança institucional, especialmente no tocante ao disposto no art. 18 da
Resolução CNJ nº 291/2019.
4) Considerando que o Tribunal Regional não instituiu Núcleo de Inteligência,
recomenda-se que o faça com a brevidade possível, em virtude do disposto no art.
12, II, da Resolução CNJ nº 291/2019.
5) Considerando o disposto no § 2º 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.
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6) Considerando que não foi implantado o sistema eREC, recomenda-se ao Tribunal
Regional que implemente o referido módulo.
7) Considerando o não cumprimento do Índice de Processos Julgados (IPJ) na 1a
instância, no resultado acumulado até julho de 2021, recomenda-se a adoção de
medidas para aumentar o número de processos julgados, tendo em vista a meta de
julgar mais processos do que os distribuídos.
8) Considerando que os dados da meta revelaram tempo de médio de duração do
processo na 1a instância superior a 200 dias, em 2020, recomenda-se adotar
medidas práticas com o intuito de reduzir o tempo médio da prestação
jurisdicional e, consequentemente, atender ao macrodesafio aprovado para o ciclo
2021-2026, qual seja, “agilidade e produtividade na prestação jurisdicional”.
9) Considerando que a Resolução nº 106/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
prevê que o alinhamento com as metas do Poder Judiciário é um aspecto a ser
avaliado para promoção de magistrados, recomenda-se a adequação dos artigos do
Regimento Interno do TRT20 relativos à promoção de magistrados, a fim de que o
alinhamento com as metas do Poder Judiciário passe a ser um quesito, dentro do
aspecto da presteza, a ser avaliado para promoções.
10) Considerando que a taxa de congestionamento e os prazos médios do ajuizamento
da ação até a prolação da sentença, do ajuizamento da ação até a realização da 1ª
audiência e da realização da 1ª audiência ao encerramento da instrução estão
acima da média nacional e da média dos tribunais de idêntico porte, como também
que a taxa de produtividade está abaixo das referidas médias, reitera-se a
recomendação anterior para que sejam adotadas providências para a redução dos
prazos médios e melhor desempenho com relação às taxas indicadas, buscando-se
a efetivação do princípio da razoável duração do processo e a redução no estoque
de processos pendentes de solução para o ano seguinte.
11) Considerando que a taxa de congestionamento entre 2019 e 2021 apresentou
tendência de elevação, superando a média dos tribunais de mesmo porte no
último ano, recomenda-se que sejam adotadas providências no sentido de
melhorar o desempenho desse índice.
12) Considerando que o prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento
definitivo do processo esteve acima da média nacional e dos tribunais de mesmo
porte durante o período analisado, recomenda-se a manutenção dos esforços para
redução do aludido prazo médio.
13) Considerando que os dados extraídos do e-Gestão indicaram inconsistências
quanto ao encerramento da fase de liquidação, recomenda-se à Corregedoria
Regional que adote as medidas necessárias à conscientização e qualificação de
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magistrados e servidores quanto à correta aplicação dos fluxos na movimentação
processual na fase de liquidação.
14) Considerando que no período avaliado o total de execuções iniciadas e encerradas
registrou índice abaixo da média dos Tribunais de idêntico porte e da média no
País, recomenda-se que os juízes de primeiro grau sejam orientados a priorizarem
a solução dos processos na fase da execução a fim de que o número de execuções
iniciadas e encerradas alcance resultados mais positivos, propiciando a satisfação
dos créditos trabalhistas de forma mais célere.
15) Considerando que o prazo médio registrado revelou-se superior à média dos
Tribunais congêneres, especialmente nos anos de 2019 e 2020, recomenda-se ao
Tribunal Regional que sejam ampliados os esforços a fim de reduzir o prazo médio
entre o início e o encerramento da execução.
16) Considerando o disposto nos artigos 15 a 19 da Resolução CSJT nº 288/2021 que
tratam sobre a capacitação no tema da conciliação, incluindo a necessidade de
renovação periódica enquanto perdurar a designação para atuação nos CEJUSCs,
recomenda-se a capacitação regular dos servidores e magistrados que atuam nos
Centros Judiciários de Método Consensual de Solução de Disputas por meio de
cursos promovidos pela Escola Judicial ou compartilhamento de eventos com
outras instituições sobre o tema.
17) Considerando que, de acordo com os critérios da meta nacional 3, os índices de
conciliação apurados em 2019, 2020 e 2021 (até julho) estão abaixo da média
nacional e da média dos tribunais de pequeno porte, reitera-se recomendação
anterior no sentido de sensibilizar todos os magistrados acerca da importância da
solução consensual dos conflitos, bem como instituir medidas práticas a fim de
fortalecer a atividade conciliatória no âmbito dos CEJUSCs e, consequentemente,
alavancar os percentuais de conciliação.
18) Considerando que o § 3º, do artigo 53-E, do Regulamento Geral da Secretaria,
dispõe apenas que a coordenação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais
de Solução de Conflitos (NUPEMEC) caberá ao coordenador do CEJUSC,
recomenda-se adequação do normativo para que a coordenação do NUPEMEC seja
exercida preferencialmente por Desembargador que atenda aos requisitos
estabelecidos no artigo 5º da Resolução CSJT nº 288/2021.
19) Considerando as sucessivas designações de um só magistrado para coordenar o
Núcleo de Pesquisa Patrimonial, recomenda-se ao Tribunal que observe o art. 6º da
Resolução CSJT nº 138/2014, a fim de promover o rodízio de magistrados de modo
a possibilitar o maior envolvimento dos juízes no âmbito da pesquisa patrimonial.
20) Considerando que o Tribunal Regional não elaborou o Manual de Técnicas de
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Sistemas de Pesquisa, recomenda-se a sua elaboração e divulgação, tal como
determina o art. 6º, §§3º e 4º, da Resolução CSJT nº 138/2014.
21) Considerando que não foram elaborados os relatórios circunstanciados relativos
aos devedores contumazes, recomenda-se a sua elaboração e divulgação, nos
termos do art. 3º e parágrafos, da Resolução CSJT nº 138/2014.
22) Considerando a reduzida oferta de cursos voltados à efetividade da execução,
recomenda-se ao Tribunal que promova mais cursos, bem assim que incentive a
participação dos magistrados do TRT20, de modo a promover o maior
envolvimento nos aludidos cursos.
23) Considerando que, a despeito da diminuição do resíduo do Tribunal Regional nos
últimos três anos, ainda se observa 1.252 recursos de revista pendentes de juízo de
admissibilidade no ano de 2021 (até 31 de julho), recomenda-se a manutenção dos
esforços voltados à redução do número de Recursos de Revista pendentes de juízo
de admissibilidade.
24) Considerando a tendência de aumento do prazo médio no ano de 2021 (até 31 de
julho), recomendam-se os devidos esforços voltados a reduzir o prazo médio de
admissibilidade do recurso de revista, contado da chegada do processo no órgão
competente até a prolação da respectiva decisão.
25) Considerando o elevado percentual de admissibilidade de recursos de revista,
aliado a uma taxa de reforma do recurso de revista pelo TST abaixo da média
nacional, recomenda-se a realização de estudos voltados à revisão dos critérios
atualmente adotados para a admissibilidade dos recursos de revista, a fim de
buscar limitar o trânsito apenas àqueles recursos em efetiva condição de
conhecimento pela Corte Superior.
26) Considerando que a Comissão Gestora do Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal Regional do Trabalho não se reuniu
no primeiro semestre de 2021, recomenda-se a definição de um novo cronograma
de reuniões periódicas, respeitando o que determina o art. 3º, §3º do Ato
TRT20/SGP nº 3/2021 c/c o art. 2º, §6º, da Resolução CNJ nº 339/2020.
27) Considerando que os normativos internos do Tribunal não estão atualizados às
diretrizes da Resolução CNJ n° 303/2019, recomenda-se a adequação das normas
internas à citada resolução.
28) Considerando que o Núcleo de Precatórios do TRT20 não se encontra vinculado
diretamente à Presidência do Tribunal, unidade responsável constitucionalmente
pelo processamento e pagamento de precatórios, recomenda-se a adoção das
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medidas necessárias para que a unidade em questão fique diretamente
subordinada à Presidência do Tribunal.
29) Considerando a não adoção de Juízo Auxiliar de Precatórios e a inexistência de
designação de juiz auxiliar da Presidência como responsável pela gestão de
precatórios, recomenda-se a criação do Juízo Auxiliar de Precatórios e a designação
de magistrado para auxiliar no tema, nos termos da Recomendação CNJ n°
39/2012.
30) Considerando que o Tribunal informou que os precatórios apresentados até 1° de
julho não são atualizados antes da requisição ao ente público devedor, reitera-se a
recomendação havida na Correição Ordinária ocorrida em setembro de 2019 para
que todos os ofícios precatórios apresentados ao Tribunal até 1° de julho sejam
devidamente atualizados antes da comunicação ao ente devedor ou ao Tribunal de
Justiça, em 20 de julho, nos termos do art. 15, §1°, I e III, da Resolução CNJ n°
303/2019.
31) Considerando que o Tribunal informou que o prazo médio para cumprir todas as
etapas desde a disponibilização dos valores pelo ente público até o efetivo
pagamento do precatório é de 90 dias e tendo em vista a decisão do CNJ no PP n°
0004240-95.2019.2.00.0000 determinando que a efetiva disponibilização dos
valores devidos ao beneficiário ocorra no prazo máximo de 60 dias, reitera-se a
recomendação havida na Correição Ordinária ocorrida em setembro de 2019 para
que haja a efetiva redução do prazo de pagamento para adequar-se à referida
decisão.
32) Considerando que o Tribunal informou que não expede ofício precatório autônomo
em relação aos honorários sucumbenciais, recomenda-se que o faça, nos termos
do art. 8° da Resolução CNJ n° 303/2019.
33) Considerando que o Tribunal não inscreve os entes públicos inadimplentes dos
regimes Geral e Especial no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT,
recomenda-se que promova a inscrição deles no cadastro restritivo em tela, nos
exatos termos da Resolução Administrativa TST n° 1470, de 24 de agosto de 2011.
34) Considerando que o Tribunal relatou a falta de mecanismos próprios de controle
dos repasses dos entes públicos submetidos ao regime especial, reitera-se a
recomendação havida na Correição Ordinária ocorrida em setembro de 2019 para
que sejam adotados os procedimento que permitam ao Tribunal ter meios próprios
de controle da situação de cada ente público com precatórios do regime especial
junto ao respectivo Tribunal de Justiça, de modo que o fluxo destas informações se
dê de modo continuado.
35) Considerando as inconsistências dos dados extraídos a partir do sistema e-Gestão
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em relação aos precatórios e às RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados
pelo TRT20 a partir de seus sistemas de controle interno, reitera-se a
recomendação formulada na Correição Ordinária havida em setembro de 2019
para que sejam adotadas as medidas necessárias visando o efetivo controle e
alinhamento estatístico entre os sistemas, especialmente o sistema GPrec, já
instalado e em utilização pelo Tribunal, e o e-Gestão, dentre elas a submissão de
forma periódica dos usuários a cursos específicos quanto à correta alimentação de
lançamento de dados no(s) sistema(s) para o adequado controle da movimentação
dos precatórios e RPVs em sua completude.
36) Considerando a falta de controle do TRT20 quanto aos dados das RPVs do Estado e
dos Municípios e a existência de RPVs com prazo vencido, recomenda-se: a) a
adoção de mecanismos de efetivo controle de referidas RPVs expedidas pelas
Varas do Trabalho, visando ao seu controle centralizado e permanente, tanto das
práticas adotadas como estatístico; b) identificar e sanar as causas do atraso no
pagamento de modo que as RPVs sejam quitadas dentro do prazo legal de 2 meses
e fiscalizar a inscrição, pelas varas do trabalho, de todos os entes públicos com
RPVs em atraso no BNDT, nos termos da Resolução Administrativa TST nº
1.470/2011.
37) 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.
38) Considerando que o controle da produtividade dos servidores nos gabinetes de
desembargadores nem sempre é sistematizado, recomenda-se a utilização de
instrumentos próprios para estabelecimento de metas e prazos, bem como a
realização de efetivo monitoramento dos resultados e do desempenho dos
servidores.
Determino que o Tribunal Regional do Trabalho informe nos autos do processo PJeCor
TST – CorOrd 0000061-39.2020.2.00.0500, as medidas adotadas em relação ao
cumprimento das Recomendações constantes na presente Correição Ordinária.
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IV - REGISTROS
Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo. Ministro
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 20ª Região, Desembargador Fabio Túlio Correia Ribeiro, bem como os
Desembargadores Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira (Vice-Presidente), Josenildo dos
Santos Carvalho, Maria das Graças Monteiro Melo, Jorge Antônio Andrade Cardoso,
Thenisson Santana Dória (Diretor da Escola Judicial), Vilma Leite Machado Amorim,
José Augusto do Nascimento; os servidores Rosane Nascimento Barretto (SecretáriaGeral da Presidência), Tadeu Matos Henriques Nascimento (Diretor-Geral), Ida Carla
Cruz Moraes Sobral (Chefe de Gabinete da Presidência), Deborah Puig Cardoso
(Secretária da Corregedoria), Alexandre Carmelo Agostini (Assessor de Comunicação),
Mônica Oliveira Barreto (Assessora de Gestão Estratégica), Adriana Barbosa Dantas
Lemos (Secretária Judiciária), Daniel Augusto de Almeida Soares (Coordenador de
Apoio à Execução), Cleonice Franco Barreto Oliveira (Secretária do Pleno e da 2ª
Turma), Tércio Franco Villar (Coordenador da 1ª Turma), Jarbas da Conceição Lisboa
(Secretário de Recurso de Revista), Marcos Xavier de Almeida Barretto (Secretário de
Tecnologia da Informação e Comunicação), Marcus Vinícius Reis de Alcântara
(Secretário de Controle Interno), Norma Sueli Martins De Santana (Coordenadora de
Gestão de Pessoas), Givaldo Costa Nascimento (Secretaria de Orçamento e Finanças),
Luciana Santana da Silva (Chefe da Escola Judicial), Marcos Guilherme Belchior de
Araújo (Chefe do Núcleo de Segurança Institucional), Alexandre Agostini (Assessor de
Comunicação), Bruna Andrade (Jornalista), Moema Lopes (Jornalista); a equipe do
Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa (Cejusc) – JT, o juiz
Antônio Francisco de Andrade e os servidores Adriana Barbosa Dantas Lemos, Fábio
Cardoso Mesquita, Ádia Valéria P. Bramont Matos, Josiani Lyrio de Oliveira Fonseca; a
Secretária Adjunta da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Sergipe, Andrea Leite
de Souza.

V - AGRADECIMENTOS E ENCERRAMENTO
O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, Fabio Túlio Correia
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Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
3337/2021 - Terça-feira, 26 de Outubro de 2021
Tribunal Superior do Trabalho

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

Ribeiro (Presidente), Rita de Cássia Pinheiro de Oliveira (Vice-Presidente), Josenildo
dos Santos Carvalho, Maria das Graças Monteiro Melo, Jorge Antônio Andrade
Cardoso, Thenisson Santana Dória, Vilma Leite Machado Amorim, José Augusto do
Nascimento; aos Juízes do Trabalho da 20ª 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 FABIO TÚLIO CORREIA
RIBEIRO, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, e por mim,
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO, Diretor da Secretaria da Corregedoria-Geral
da Justiça do Trabalho.
Assinado de forma

ALOYSIO SILVA digital por ALOYSIO
SILVA CORREA DA
CORREA DA
VEIGA:33306
2021.10.23
VEIGA:33306 Dados:
10:55:31 -03'00'
Ministro ALOYSIO CORRÊA DA VEIGA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

FABIO TULIO
CORREIA
RIBEIRO:3930

Assinado de forma digital
por FABIO TULIO CORREIA
RIBEIRO:3930
Dados: 2021.10.25
17:48:40 -03'00'

Desembargador FABIO TÚLIO CORREIA RIBEIRO
Presidente do TRT da 20ª Região
Assinado de forma digital por VALERIO

FREITAS DO CARMO:30843243104
VALERIO AUGUSTO AUGUSTO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica
Federal, ou=AC CAIXA PF 1v2,
FREITAS DO
ou=00360305134224, cn=VALERIO AUGUSTO
DO CARMO:30843243104
CARMO:30843243104 FREITAS
Dados: 2021.10.23 07:49:45 -03'00'

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