Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

1

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

2

SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO

3

II - ANÁLISE GLOBAL

4

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
4
2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO
31
3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (PLANO ESTRATÉGICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO
2015-2020) – FONTE: SIGEST
56
4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES
70
5. CONCILIAÇÃO
92
6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
101
7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
107
8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVS)
116
9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
148
10. ESCOLA JUDICIAL (FONTE: TRT21)
169
11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (FONTE: TRT21)
174
12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
177
13. BOAS PRÁTICAS (FONTES: TRT21 E SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL)
190
14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (FONTES: TRT21 E SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL)
195
15. QUESTIONÁRIO POR GABINETE (FONTE: TRT21)
201
16. ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS (FONTE: TRT21)
208
III - CONCLUSÕES

217

1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
217
2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO
222
3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA OS ANOS DE 2019, 2020 E 2021 223
4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES
224
5. CONCILIAÇÃO
226
6. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
228
7. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVS)
231
8. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
235
9. ESCOLA JUDICIAL
235
10. RELACIONAMENTO COM O MPT E OAB
236
11. BOAS PRÁTICAS
236
12. POLÍTICAS AFIRMATIVAS
237
13. QUESTIONÁRIO POR GABINETE
238
IV – RECOMENDAÇÕES

240

1

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

3

V - REGISTROS

245

VI - AGRADECIMENTOS

246

VII - ENCERRAMENTO

247

2

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

I - INTRODUÇÃO
No período de 14 a 18 de março de 2022, o Excelentíssimo Senhor Ministro Guilherme
Augusto Caputo Bastos, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, esteve no Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, sediado na cidade de Natal, no estado do Rio
Grande do Norte, para a realização da Correição Ordinária objeto do edital
disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 12 de janeiro de 2022 e
registrada nos autos do processo Pjecor TST – CorOrd 0000004-50.2022.2.00.0500.
Sua Excelência esteve acompanhado dos Juízes Auxiliares da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, Rafael Gustavo Palumbo e Ricardo Georges Affonso Miguel; da
Diretora de Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, Jurema Costa de
Oliveira Silva; da Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho,
Janice Alcântara da Rocha Bortolassi; da Assessora Suely Ermenegildo Silva; e dos
Assistentes Áli Emmanuel Sobral Benjamim e Fábio Moreira de Carvalho.
Participaram também das atividades correicionais os Assistentes Ayla Catherine de
Assis, Daniela Maria Serra Rossigneux Vieira, Danilo Monteiro de Melo Santos,
Joaquim Otávio Pereira da Silva Júnior, Liliam Geisa Frosi e Pablo Roberto Fonseca
Santana.
Foram previamente cientificados do trabalho correicional a Excelentíssima Senhora
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, então Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho; a Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro
Wanderley de Castro, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 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 Luis Fabiano Pereira, Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região; o Excelentíssimo Senhor Daniel
Coelho Soares, Procurador-Chefe da União no Estado do Rio Grande do Norte; o
Excelentíssimo Senhor Aldo de Medeiros Lima Filho, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Norte - OAB/RN; o Excelentíssimo
Senhor Glaydson Soares da Silva, Presidente da Associação Norte-riograndense dos
Advogados Trabalhistas - ANATRA/RN; e o Excelentíssimo Senhor Higor Marcelino
Sanches, Presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 21ª
Região – AMATRA 21.
Com fundamento nas observações registradas durante a semana correicional, nas
informações prestadas pelo Tribunal Regional por meio de ofício encaminhado à
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e nos dados colhidos pela
Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho e extraídos
dos sistemas e-Gestão, Sigest (Sistema de Gestão Estratégica) e SAD (Sistema de Apoio
à Decisão), o Ministro Corregedor-Geral registra o seguinte:
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II - ANÁLISE GLOBAL
1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
1.1. ESTRUTURA JUDICIAL
1.1.1.

ÓRGÃOS DO TRIBUNAL (fontes: RI/TRT21 e sítio eletrônico do Tribunal)

O TRT21 é composto pelos seguintes órgãos: Tribunal Pleno, Turmas (1ª e 2ª),
Presidência, Vice-Presidência, Corregedoria Regional, Ouvidoria Regional e Escola
Judicial (art. 5º, I a VII, do RI/TRT, aprovado por meio da Resolução Administrativa nº
20/2021).
As Turmas compõem-se de 4 Desembargadores, cada (RI/TRT, art. 7º, § 1º).
1.1.2.

DESEMBARGADORES (fonte: TRT21)

Integram o TRT21 10 (dez) desembargadores do trabalho (RI/TRT, art. 2º), sendo esta a
atual composição: Des.ª Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro (Presidente
e Corregedora Regional), Des. Eridson João Fernandes Medeiros (Vice-Presidente e
Ouvidor), Des. Carlos Newton de Souza Pinto, Des. José Barbosa Filho, Des. Ronaldo
Medeiros de Souza, Des.ª Joseane Dantas dos Santos, Des.ª Maria Auxiliadora Barros
de Medeiros Rodrigues, Des. Bento Herculano Duarte Neto, Des. Ricardo Luís Espíndola
Borges e Des. Eduardo Serrano da Rocha.
De acordo com o TRT21, os desembargadores ocupantes de cargos de direção do
Tribunal não concorrem à distribuição de processos de competência de Turma.
1.1.3. QUANTITATIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO E SEGUNDO
GRAUS (fonte: TRT21)
Cargos de Magistrado

Existentes

Providos

Vagos

2º Grau

10

10

0

Titulares

23

23

0

Substitutos

23

22

1

1º Grau

Não há concurso para a magistratura em andamento.
Para a designação de juízes que irão responder por unidades vagas na 1ª instância, o
Tribunal Regional adota o critério de antiguidade, observado pelo Desembargador
Presidente, conforme instrução do PROAD (Processo Administrativo Virtual).
Quando a unidade jurisdicional fica vaga, decorrente de remoção ou permuta do juiz,
formaliza-se um processo administrativo. De ofício, publica-se o edital de zoneamento
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para lotação, em caráter permanente, de juiz substituto para área de circunscrição e
respectiva vara do trabalho que se encontra vaga. Após inscrição dos magistrados
interessados, o PROAD é instruído com manifestação da Divisão de Magistrados e
deliberado pela Desembargadora Presidente.
Não há a participação da Corregedoria Regional.
Sobre a análise de produtividade do magistrado e da situação da unidade em que ele
atua antes de designá-lo para cumular outra unidade jurisdicional, o TRT21 informou
que, na instrução do PROAD, a Divisão de Magistrados junta os documentos
pertinentes, os quais são analisados pela Desembargadora Presidente antes de sua
deliberação.
Segundo o TRT21, há pagamento de Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição (GECJ), na forma da Resolução CSJT nº 155, de 23/10/2015. Atualmente o
pagamento da gratificação é devido em razão do acúmulo de órgãos na segunda
instância: aos desembargadores que acumulam a atuação no Tribunal Pleno e nas
Turmas de Julgamentos; à Desembargadora Presidente, pela atuação em órgão
diretivo e admissibilidade de recurso de revista; e ao Vice Presidente, pela atuação em
órgão diretivo e nas conciliações em dissídio coletivo.
Na primeira instância, há o pagamento pelo acúmulo de órgãos jurisdicionais, como o
Posto Avançado de Pau dos Ferros e a Vara do Trabalho. Mensalmente a Divisão de
Magistrados faz a apuração da atuação dos magistrados nos respectivos órgãos e faz a
certificação dos dias de atividade, afastamentos e férias para apurar o período devido.
Após a instrução do processo, segue para o setor de folha para o pagamento
respectivo. Todos os pagamentos são feitos de acordo com o normativo do CSJT que
trata da matéria.
Nos anos de 2019, 2020 e 2021, não houve juízes substitutos que receberam o apoio
de assistentes lotados na Corregedoria Regional. Conforme explicou o TRT21, não é
necessário o apoio desse órgão, pois todos os juízes do Tribunal, titulares e substitutos,
inclusive os juízes da reserva técnica, têm à sua disposição um assistente que exerce a
função comissionada FC5.
O TRT21, em complemento às informações prestadas no questionário de correição,
esclareceu que na Vara do Trabalho de Macau encontram-se lotados 3 assistentes de
juiz.
1.1.4. CONVOCAÇÃO DE JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO PARA
SUBSTITUIÇÃO NO TRIBUNAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 72/2009 (fonte: TRT21)
A convocação de magistrados para substituição temporária de membros do Tribunal
obedece a lista de antiguidade dos juízes do trabalho aptos a atuarem no 2º grau de
jurisdição.
O gabinete do(a) desembargador(a) solicita a convocação do juiz do trabalho titular
mediante o PROAD (Processo Administrativo Virtual) ou por meio de ofício endereçado
ao Gabinete da Presidência.
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A Corregedoria Regional participa do procedimento informando a existência de
sentenças em atraso na instrução do PROAD para homologação da lista de juízes
interessados pelo Tribunal Pleno.
A Escola Judicial, por sua vez, também participa informando o cumprimento da carga
horária de formação continuada necessária.
Nos termos do art. 60, caput, do RI/TRT, compete ao Tribunal Pleno deliberar sobre a
convocação temporária, por decisão da maioria absoluta de seus membros efetivos, ou
ao Presidente, em casos de urgência, por ato ad referendum do Tribunal Pleno. Serão
convocados juízes titulares de varas do trabalho integrantes da primeira quinta parte
da lista de antiguidade, observados os critérios de antiguidade e merecimento,
alternadamente.
Após a manifestação dos juízes interessados, procede-se à instrução processual com
certidões e documentos emitidos pela Divisão de Magistrados, Corregedoria Regional e
Secretaria do Tribunal Pleno, para fins de averiguar a existência de sentenças em
atraso e/ou qualquer penalidade ou se o magistrado responde a processo
administrativo. Há também a informação da Escola Judicial a respeito da carga horária
de formação continuada dos magistrados inscritos para verificação do atendimento
aos requisitos para convocação.
Se não houver interessados ou se os magistrados não preencherem os requisitos para
a substituição, a escolha será feita entre os que compõem a segunda quinta parte da
lista, e assim sucessivamente (art. 60, § 1º, do RI/TRT).
Conforme o § 11 do art. 60 do RI/TRT, a convocação não poderá exceder o prazo de 2
anos, permitida uma prorrogação, caso persista o caráter excepcional que a ocasionou.
Em caso de convocação pelo critério de antiguidade, somente poderá ser recusado o
juiz mais antigo por decisão motivada da maioria absoluta dos membros do Tribunal
(RI/TRT, art. 60, § 4º).
Já na hipótese de convocação pelo critério de merecimento, será considerada a
pontuação de cada candidato, apurada mediante avaliação da produtividade, presteza
no exercício das funções e aperfeiçoamento técnico, cabendo ao Corregedor Regional
relatar suas conclusões ao Tribunal Pleno, que deliberará sobre a convocação (RI/TRT,
art. 60, §§ 5º e 6º).
De acordo com o § 3º do art. 60 do RI/TRT, não serão convocados os juízes que: “I acumulem outra atribuição administrativa, como a administração de foro ou juízo
auxiliar; II - tenham acúmulo injustificado de processos conclusos, com extrapolação
de prazo para prolação de sentença ou despacho; III - tenham recebido qualquer
punição administrativa no biênio imediatamente anterior ou estejam respondendo a
processo disciplinar; IV - não tenham cumprido o disposto no artigo 3º da Resolução
ENAMAT nº 09/2011; V - estiverem afastados da jurisdição por qualquer motivo,
inclusive para realização de curso ou na condição de dirigente de associação
profissional.”.
O TRT21 apresentou a seguinte relação de juízes de primeiro grau convocados em
2019, 2020 e 2021, em substituição a desembargadores:

6

7

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

Período

Nome do(a) Magistrado(a)

8

Ato de convocação

A partir de 15/1/2019

Magno Kleiber Maia

Ato nº 006/2019

21/1 a 8/3/2019

Isaura Maria Barbalho Simonetti

Ato nº 053/2019

A partir de 25/2/2019

Daniela Lustoza Marques de Souza Ato nº 130/2019
Chaves

9/3 a 7/5/2019

Isaura Maria Barbalho Simonetti

Ato nº 132/2019

26/6 a 26/7/2019

Isaura Maria Barbalho Simonetti

Ato nº 181/2019

8/5 a 25/6/2019

Isaura Maria Barbalho Simonetti

Ato nº 200/2019

A partir de 1/7/2019

Manoel Medeiros Soares de Sousa

Ato nº 243/2019

18/12/2019 a
4/2/2020

Magno Kleiber Maia

Ato nº 403/2019

2/3 a 3/4/2020

Magno kleiber maia

Ato nº 020/2020

8/9 a
9/10/2020

Jólia Lucena da Rocha Melo

Ato nº 107/2020

8/9 a
8/10/2020

Décio Teixeira de Carvalho Júnior

Ato nº 109/2020

3/5 a
2/6/2021

Luciano Athayde Chaves

Ato nº 113/2021

31/8 a 30/9/2021

Jólia

Ato nº 180/2021

28/9 a 28/10/2021

Luciano Athayde Chaves

Ato nº 217/2021

3/11 a 3/12/2021

Gustavo Muniz Nunes

Ato nº 253/2021

Lucena da Rocha Melo

1.1.5. NÚMERO DE VARAS DO TRABALHO INSTALADAS. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS
PELA JURISDIÇÃO TRABALHISTA (fonte: TRT21)
O TRT21 conta com 23 Varas do Trabalho, sendo 13 instaladas em Natal e 10
distribuídas no interior do Estado: uma em cada um dos Municípios de Assú, Caicó,
Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha e Macau, além de 4 no Município de Mossoró.
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Todos os 167 (cento e sessenta e sete) municípios do estado do Rio Grande do Norte
encontram-se abrangidos pela jurisdição da Justiça do Trabalho.
1.1.6. QUANTITATIVO DE HABITANTES DA REGIÃO POR JUIZ DO TRABALHO E POR
DESEMBARGADOR DO TRABALHO (fonte: TRT21)
Em média, há um juiz do trabalho para cada grupo de 77.411 habitantes, e um
desembargador para cada grupo de 356.090 habitantes.
1.1.7. JUSTIÇA ITINERANTE. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RESOLUÇÃO CSJT nº
63/2010 (fonte: TRT21)
No âmbito do TRT21 não são realizadas atividades itinerantes.
1.1.8.

POSTOS AVANÇADOS (fonte: TRT21)

No TRT21 existe um Posto Avançado, o qual se localiza no Município de Pau dos Ferros
e funciona em prédio compartilhado com a Justiça Federal. Sua jurisdição abrange o
respectivo Município e os de Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins,
Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes,
João Dias, José da Penha, Itaú, Lucrécia, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Martins,
Messias Targino, Paraná, Pilões, Portalegre, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho
da Cruz, Riacho de Santana, Rodolfo Fernandes, Olho D'Água dos Borges, São Francisco
do Oeste, São Miguel, Severiano Melo, Tabuleiro Grande, Tenente Ananias, Viçosa,
Patu, Major Sales, Venha-Ver, Serrinha dos Pintos e Umarizal.
O Posto Avançado de Pau dos Ferros é vinculado à 4ª Vara do Trabalho de Mossoró. A
direção do referido posto é exercida pelo magistrado que assume o Fórum Trabalhista
de Mossoró, atualmente a Juíza da 1ª Vara do Trabalho, nos termos do ATO TRT21-GP
nº 038/2021.
O aludido posto avançado conta com um oficial de justiça avaliador e uma servidora
requisitada. Além desses servidores, nos dias em que são realizadas audiências, o juiz
titular ou seu substituto é auxiliado pelo secretário de audiência da 4ª Vara do
Trabalho de Mossoró.
Os atendimentos realizados consistem em audiências e atendimento ao público
externo (advogados e população).
Estes são os dados estatísticos apresentados pelo TRT21, em relação ao Posto
Avançado de Pau dos Ferros, no ano 2021:
Movimentação processual em 2021
Cidade

Pau dos Ferros

Distribuídos

Solucionados

53

59

Baixados - fase
de
conhecimento
44

8

Baixados fase de
execução
49
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Água Nova

0

0

0

2

Alexandria

5

5

6

4

Almino Afonso

2

1

1

1

Antônio Martins

0

1

1

2

Coronel João
Pessoa

0

5

6

1

Doutor Severiano

3

3

2

1

Encanto

1

1

1

2

Francisco Dantas

0

0

0

1

Frutuoso Gomes

0

0

0

0

João Dias

0

0

0

1

José da Penha

0

0

0

2

Itaú

1

3

3

3

Lucrécia

0

0

0

2

Luiz Gomes

2

2

2

8

Marcelino Vieira

2

2

3

3

Martins

2

2

2

3

Messias Targino

1

1

0

0
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Paraná

0

2

2

2

Pilões

1

1

1

0

Portalegre

0

2

1

0

Rafael Fernandes

3

4

3

1

Rafael Godeiro

0

0

0

0

Riacho da Cruz

0

0

0

0

Riacho de Santana

4

5

4

1

Rodolfo Fernandes

1

1

1

1

Olho D'Água dos
Borges

0

0

0

0

São Francisco do
Oeste

0

0

0

1

São Miguel

32

16

14

7

Severiano Melo

6

3

2

1

Tabuleiro Grande

0

0

0

0

Tenente Ananias

4

6

6

1

Viçosa

2

3

2

2

Patu

3

5

8

1

Major Sales

0

1

1

0
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Venha-Ver

0

0

0

1

Serrinha dos Pintos

0

1

1

1

Umarizal

4

4

3

9

TOTAIS

132

139

120

114

1.1.9. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO CSJT Nº
225/2018 (fonte: TRT21)
O sistema de plantão judiciário no TRT21 ocorre nos finais de semana, feriados, dias de
ponto facultativo regimental e no recesso forense.
Tanto na primeira instância quanto na segunda, os plantões se iniciam às 16h30 do dia
de expediente normal imediatamente anterior ao dia sem expediente regular; e são
encerrados às 7h29 do dia com expediente regular imediatamente posterior. No
período do recesso forense, o plantão funciona de forma contínua de 20 de dezembro
a 6 de janeiro.
Toda a distribuição no curso dos plantões é feita de forma informatizada (PJe 1º e 2º
graus), os processos analisados nos plantões não recebem numeração única, eles
ingressam no acervo com uma numeração que já indica o órgão julgador natural, de tal
maneira que, após análise, determinações e procedimentos adotados pelo órgão
julgador plantonista, o plantão é finalizado para aquela ação e o processo segue para o
acervo do órgão julgador natural.
Uma vez que há órgão julgador plantonista em funcionamento e a parte interessada a
ele direciona a petição, cabe a esse órgão a apreciação e o enquadramento ou não da
ação em regime de plantão e eventual concessão de liminares, ficando tudo registrado
nos autos do processo eletrônico. A atuação do magistrado quanto a essa análise
preliminar está assegurada pela designação em escala de plantão, a qual é controlada
e acompanhada pela Divisão de Magistrados.
Conforme o art. 145 do RI/TRT, são apreciados no plantão judiciário os pleitos que
reclamam urgência, destinando-se exclusivamente a evitar perecimento de direito ou a
assegurar a liberdade de locomoção, observadas as normas do Conselho Nacional de
Justiça sobre a matéria.
Não são passíveis de apreciação, pelo magistrado plantonista: a reiteração de pedido
já formulado ao relator ou ao órgão colegiado, ou em plantão anterior; pedido de
reexame ou de reconsideração; pedido de levantamento de importância em dinheiro
ou valores; e pedido de liberação de bens apreendidos (art. 146 do RI/TRT).
Consoante informado pelo TRT21, também não são reanalisadas durante os plantões
as causas já distribuídas e juízo prevento.
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O TRT21 informou que não houve a elaboração de quadro geral dos plantões
realizados (informatizado), porquanto a norma regulamentadora do regime de plantão
de forma informatizada está pendente de apreciação pelo Tribunal Pleno para
aprovação da Resolução. Não obstante, passou a adotar o livre sorteio na elaboração
das escalas de plantão.
1.1.10. PROJETO GARIMPO (fonte: TRT21)
O Juiz Coordenador Regional do Projeto Garimpo é o Juiz Michael Wegner Knabben,
que coordena a DIMON – Divisão de Monitoramento, na gestão de projetos de
tratamento de depósitos judiciais e recursais de processos arquivados com valores em
conta.

1.2.
1.2.1.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO (fonte: TRT21)

O organograma do TRT21 consta do respectivo sítio eletrônico na internet, no link:
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/institucional/Gest%20Estrat%C3%A9gica/
Atualizacao-do-Organograma-2021-01.png
1.2.2.

REFORMAS ADMINISTRATIVAS (fonte: TRT21)

Em 2019, 2020 e 2021, o Tribunal Regional promoveu reformas administrativas,
mediante os seguintes atos normativos:
ATO TRT21-GP Nº 9/2019 - Altera a estrutura organizacional do Tribunal;
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 013/2021 - Altera as Funções FC-3 e FC-4 da
Secretaria de Auditoria Interna;
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 012/2021 - Altera o Regulamento Geral da Secretaria
- denominação, estrutura e competências do Órgão de Auditoria Interna;
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2021 - Remaneja função do Controle Interno;
ATO TRT21-GP Nº 212/2019 - Cria e extingue setores da Secretaria de Tecnologia da
Informação (SETIC);
ATO TRT21-GP Nº 301/2019 - Reestrutura a Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação (SETIC) e define as atribuições das unidades a ela vinculadas;
ATO TRT21-GP Nº 112/2020 - Regulamenta as atribuições do Gestor de Segurança da
Informação;
ATO TRT21-GP Nº 299/2019 - Atribui à Coordenadoria de Planejamento e Gestão
Estratégica (CGEST) suas competências e dá outras providências;
ATO TRT21-GP Nº 373/2019 - Institui, no âmbito do TRT21, as competências e
atribuições para Gestão por Projetos;
ATO TRT21-GP Nº 380/2019 - Regulamenta as atribuições do Setor de Atendimento
Médico Odontológico do TRT/21;
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ATO TRT21-GP Nº 313/2019 - Regulamenta as atribuições dos Juízes Diretores de
Fórum no TRT21 e dá outras providências;
ATO TRT21-GP Nº 177/2019 - Atribui à Divisão de Governança Institucional suas
competências e dá outras providências;
ATO TRT21-GP Nº 52/2019 - Delega atribuições ao Juiz Auxiliar da Presidência e ao Juiz
Auxiliar da Corregedoria e dá outras providências;
ATO TRT21-GP Nº 11/2019 - Institui, no âmbito da Corregedoria Regional, a Divisão de
Magistrados;
ATO TRT21-GP Nº 129/2019 - Dispõe sobre as atribuições da Divisão de
Monitoramento e Apoio à Primeira Instância (DIMON);
ATO TRT21- GP Nº 189/2021 - Institui o Laboratório de Inovação do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região INOVA-JT21;
Resolução Administrativa nº 020/2021 - Aprovação e revisão do Regimento Interno do
TRT 21ª Região - parte 1;
Resolução Administrativa nº 022/2021 - Aprovação e revisão do Regimento Interno do
TRT 21ª Região - parte 2;
ATO TRT21-GP Nº 002/2019 - Extingue funções comissionadas, aglutinando seus
valores;
ATO TRT21-GP Nº 009/2019 - Transforma o cargo de Coordenador de Logística e
Patrimônio, nível CJ-02, no cargo de Diretor da Divisão de Logística e Patrimônio, nível
CJ-01;
ATO TRT21-GP Nº 024/2021 - Remaneja função da Divisão de Logística;
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2021 - Remaneja função da Divisão de Logística.
1.2.3.

REGULAMENTO GERAL DA SECRETARIA (fonte: TRT21)

O TRT21 conta com um Regulamento Geral de Secretaria, aprovado pela Resolução
Administrativa nº 017/2015, que entrou em vigor em 29/4/2015.
1.2.4.

SERVIDORES EM EFETIVIDADE NO TRIBUNAL (fonte: TRT21 e e-Gestão)
Cargos Efetivos

Existentes

Vagos

Analista Judiciário

286

12

Técnico Judiciário

388

48

Auxiliar Judiciário

1

0

675

60

TOTAL
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Descrição

15

Quantitativo
581

Servidores efetivos
Cargos efetivos vagos

60

Servidores cedidos e removidos para outros órgãos

35

Servidores cedidos de outros órgãos

41

Servidores removidos de outros órgãos

33

Servidores em lotação provisória

8

Servidores que ocupam exclusivamente cargo em comissão

17

Servidores não pertencentes às carreiras judiciárias federais

55

Estagiários

82

Menores aprendizes

0

Prestadores de serviços (terceirizados)

168

Ressalta-se que a maior parte dos quantitativos informados pelo TRT21 apresenta
divergências em relação aos números que constam das informações lançadas no eGestão.
O Tribunal Regional realizou concurso público regido pelo Edital nº 1/2017, para
provimento de cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, cujo resultado foi
homologado por meio do Ato TRT-GP nº 250, de 8/6/2018, e ratificado pela Resolução
Administrativa nº 19/2018.
Mediante a Resolução Administrativa nº 4/2020, o certame foi prorrogado por mais 2
anos a contar de 11/6/2020, e foi determinada a suspensão do prazo de validade no
período de vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 20/3/2020 (pandemia da Covid-19),
por força de decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 000258032.2020.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça.
O prazo foi retomado e a vigência do referido concurso público se encerra em
3/2/2023.
Apurou-se, ainda, que não há projeto de lei em curso para a criação de cargos na
região.
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1.2.5. SERVIDORES NÃO PERTENCENTES ÀS CARREIRAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT21 e CESTP)
A CESTP - Coordenadoria de Estatística e Pesquisa - informou que o Tribunal Regional,
em dezembro/2021, contava com 55 servidores não pertencentes às carreiras
judiciárias federais. O referido quantitativo corresponde a 8,1% da força de trabalho
total do Tribunal.
1.2.6. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO (APOIO
ADMINISTRATIVO). RESOLUÇÃO CSJT N.º 63/2010 (fontes: TRT21 e CESTP/TST)
Descrição
Servidores lotados na área fim – apoio judiciário (1º e
2º graus)
Servidores
lotados na área meio – apoio
administrativo (1º e 2º graus)
Servidores em atividade no Tribunal (1º e 2º graus)

Quantidade
475

Percentual
70,2%

202

29,8%

677

100%

Ressalta-se que os quantitativos informados pelo TRT21 apresentam divergências em
relação aos números que constam nas informações lançadas no e-Gestão, as quais
subsidiaram a confecção do relatório pela CESTP.
1.2.7. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO GRAUS DE
JURISDIÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 219/2016 (fonte: TRT21)
Conforme o Tribunal, há 267 servidores lotados nas varas do trabalho (segundo a
CESTP, são 248); 95 nos gabinetes de desembargadores; e 200 nas unidades
administrativas, totalizando 562 servidores lotados no primeiro e no segundo graus de
jurisdição.
A CESTP informou que, em dezembro/2021, a lotação total da segunda instância
corresponde a 330 servidores e a da primeira instância, a 347 servidores. O Tribunal
Regional admitiu que não atende o critério de distribuição de servidores entre o
primeiro e o segundo graus de jurisdição, previsto na Resolução CNJ nº 219.
Não obstante, informou que celebrou acordo com a AMATRA-21 para cumprimento da
citada resolução, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 000755942.2017.2.00.0000, homologado pelo CNJ em 31/10/2018.
Considerando esse quadro e, ainda, em razão do disposto no art. 42 da Resolução CSJT
nº 296/2021 (que revogou a Resolução CSJT nº 63/2010), foi criado, mediante o Ato
TRT21-GP nº 197, de 12/8/2021, grupo de estudos para apresentar o plano de
adequação das lotações de servidores em primeira e segunda instâncias.
Conforme previsto no mencionado ato, o grupo de estudos é presidido pelo Juiz
Auxiliar da Presidência e deve fazer reuniões periódicas durante os seus trabalhos,
convidando para participar os Presidentes das Associações de Magistrados –
AMATRA21 e de servidores – ASTRA 21, sem prejuízo de outros atores necessários
para conclusão dos trabalhos da equipe.
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Ainda de acordo com o normativo em questão, o grupo de estudos teria o prazo de 30
dias para apresentar os seus resultados à Presidência do Tribunal.
1.2.8. CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADAS. RESOLUÇÃO CSJT Nº
63/2010 (fonte: TRT21)
O TRT21 possui em seu quadro 60 cargos em comissão e 311 funções comissionadas
(total: 371), dos quais são destinados os seguintes quantitativos às varas do trabalho,
aos gabinetes de desembargadores e às unidades administrativas:
Área

Cargos em comissão

Varas do trabalho

23

Gabinetes
desembargadores

Funções comissionadas

Total

161

184

de 10

60

70

Unidades administrativas 20

50

70

Total

271

324

53

1.2.9. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 63/2010 (fonte: TRT21)
Segundo o TRT21, 39 servidores exercem a função de execução de mandados, assim
distribuídos:
Lotação

Quantidade

Foro de Mossoró

7

1ª Vara do Trabalho de Natal

1

2ª Vara do Trabalho de Natal

1

3ª Vara do Trabalho de Natal

1

4ª Vara do Trabalho de Natal

1

5ª Vara do Trabalho de Natal

1

6ª Vara do Trabalho de Natal

1
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7ª Vara do Trabalho de Natal

1

8ª Vara do Trabalho de Natal

1

9ª Vara do Trabalho de Natal

1

10ª Vara do Trabalho de Natal

1

11ª Vara do Trabalho de Natal

1

12ª Vara do Trabalho de Natal

1

13ª Vara do Trabalho de Natal

1

Central de Apoio à Execução

3

Divisão de Inteligência em Natal

5

Vara do Trabalho de Macau

2

Posto avançado de Pau dos Ferros

1

Vara do Trabalho de Assu

2

Vara do Trabalho de Caicó

1

Vara do Trabalho de Ceará-Mirim

2

Vara do Trabalho de Currais Novos

1

Vara do Trabalho de Goianinha

2

Total

39

Esclareceu o Tribunal que conta com 44 cargos de Analista Judiciário, Área Judiciária,
Especialidade Oficial de Justiça Avaliador, sendo que 3 estão vagos e 41 em atividade,
dos quais 1 exerce o cargo em comissão de diretor de secretaria e 1 encontra-se
cedido para o TRT7.
1.2.10. SERVIDORES QUE EXERCEM A FUNÇÃO DE EXECUÇÃO DE MANDADOS AD
HOC - RESOLUÇÃO CSJT Nº 99/2012 (fonte: TRT21)
Atualmente, no âmbito do TRT21, não há servidores exercendo a função de execução
de mandados ad hoc.
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1.2.11. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 194/2014
(fonte: TRT21)
Por intermédio do Ato TRT21-GP nº 144, de 12/5/2021, o TRT21 instituiu o Comitê
Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição e Orçamentário de Primeiro Grau (CgrPNAPPGJOPG), órgão responsável pelo
apoio à Alta Administração e ao Tribunal Pleno na tomada de decisões relativas à
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição (PNAPPGJ) e à
gestão orçamentária no Primeiro Grau de Jurisdição, no âmbito daquele Tribunal.
Nos termos do art. 3º do mencionado ato, o Comitê Regional em questão deve ser
composto por: um magistrado ou magistrada por indicação da Presidência do Tribunal;
um magistrado ou magistrada escolhido(a) pela Presidência do Tribunal, a partir de
lista de inscritos e inscritas aberta a todos os interessados; dois magistrados ou
magistradas de primeiro grau, eleitos ou eleitas por votação direta entre os seus pares
da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição; um servidor ou servidora por
indicação da Presidência do Tribunal; um servidor ou servidora escolhido(a) pela
Presidência do Tribunal, a partir de lista de inscritos e inscritas aberta a todos os
interessados; dois servidores ou servidoras, eleitos ou eleitas por votação direta entre
os seus pares, a partir de lista de inscrição; e a Chefe da Divisão de Monitoramento e
Apoio à Primeira Instância.
O mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução (§ 4º do art. 3º).
As reuniões ordinárias do comitê ocorrem a cada quadrimestre, podendo ser
convocadas reuniões extraordinárias, por solicitação de seus membros (art. 5º).
A composição atual do Comitê foi designada por meio da Portaria TRT21 - GP Nº
183/2021, alterada pela Portaria TRT21 - GP Nº 228/2021: 1- Manoel Medeiros Soares
de Souza, magistrado por indicação da Presidência do Tribunal; 2- Maria Rita Manzarra
de Moura Garcia, magistrada escolhida pela Presidência do Tribunal, a partir de lista de
inscritos e inscritas aberta a todos os interessados; 3- Lisandra Cristina Lopes,
magistrada de primeiro grau indicada pela Presidência, devido à inexistência de
inscritos para participar de processo eleitoral por votação direta entre os seus pares da
respectiva jurisdição; 4- Décio Teixeira de Carvalho Júnior, magistrado de primeiro
grau, eleito por votação direta entre os seus pares da respectiva jurisdição, a partir de
lista de inscrição; 5- Priscilla Soares de Lima Gatto, servidora por indicação da
Presidência do Tribunal; 6- Jairo de Lima Dantas, servidor escolhido pela Presidência do
Tribunal, a partir de lista de inscritos e inscritas aberta a todos os interessados; 7Gustavo Henrique Fernandes Barbosa, servidor indicado pela Presidência, devido à
inexistência de inscritos para participar de processo eleitoral por votação direta entre
os seus pares; 8- Francisco Gilson Vieira de Lacerda, servidor eleito por votação direta
entre os seus pares, a partir de lista de inscrição.
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1.2.12. 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) (fonte:
TRT21)
No âmbito do TRT21, a modalidade de teletrabalho é regulamentada pela Resolução
Administrativa nº 010/2019, com alterações promovidas pela Resolução
Administrativa nº 003/2021.
O regime de teletrabalho poderá existir de forma integral ou parcial. Na primeira
modalidade, o servidor deverá comparecer à unidade de trabalho para participar das
reuniões com a chefia imediata, para a elaboração de plano de trabalho
individualizado; na segunda, a chefia imediata estabelece previamente, no plano de
trabalho individualizado, os dias da semana ou do mês em que o servidor comparecerá
à unidade para a realização do trabalho presencial e aqueles destinados ao trabalho
remoto.
A realização do teletrabalho é vedada aos servidores que: estejam em estágio
probatório; tenham subordinados; ocupem cargo de direção ou chefia; apresentem
contraindicações por motivo de saúde, constatadas por meio de perícia médica; e
tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação.
No tocante à quantidade de servidores em teletrabalho, por unidade, o TRT21 limitou
a 30% da respectiva lotação, admitindo, excepcionalmente, a majoração para 50%,
mediante solicitação fundamentada da unidade interessada e a critério da Presidência
do Tribunal.
Para a obtenção de autorização do teletrabalho, o servidor deverá realizar
previamente curso de formação em ergonomia e tecnologia da informação e
comunicação, a ser promovido pela Escola Judicial do TRT21, com conteúdo
relacionado e compatível com o desenvolvimento das atividades inerentes ao
teletrabalho.
A autorização do teletrabalho, ou seu cancelamento, serão formalizados por meio de
portaria a ser publicada no DEJT.
A meta de desempenho estipulada para os servidores em regime de teletrabalho
integral deverá superar em, no mínimo, 15% da produtividade dos servidores que
executam a mesma atividade presencialmente.
Atualmente, no âmbito do TRT21, 42 servidores laboram em regime de teletrabalho,
sendo que 16 estão lotados em varas do trabalho; 7 em gabinetes de
desembargadores; 1 no Gabinete da Presidência; 2 na Secretaria da Corregedoria
Regional; 2 na Escola Judicial; 1 no Gabinete da Diretoria-Geral; 1 na Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral; 8 na Secretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação; 1 na Coordenadoria de Gestão de Pessoas; 2 na Coordenadoria de
Orçamento e Finanças; e 1 na Divisão de Comunicação Social, conforme a seguinte
tabela:
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Lotação
1ª Vara do Trabalho de Natal

2

6ª Vara do Trabalho de Natal

1

7ª Vara do Trabalho de Natal

2

8ª Vara do Trabalho de Natal

1

9ª Vara do Trabalho de Natal

1

13ª Vara do Trabalho de Natal

1

2ª Vara do Trabalho de Mossoró

4

3ª Vara do Trabalho de Mossoró

1

4ª Vara do Trabalho de Mossoró

2

Vara do Trabalho de Macau

1

Gabinete Desembargador Ronaldo Medeiros de Souza

2

Gabinete Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros

1

Gabinete Desembargador Ricardo Luís Espíndola Borges

2

Gabinete Desembargador José Barbosa Filho

1

Gabinete Desembargador Carlos Newton de Souza Pinto

1

Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação

8

Gabinete da Diretoria Geral

1

Secretaria da Corregedoria

2

Escola Judicial

2

Gabinete da Presidência

1

21
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Assessoria Jurídica da Diretoria Geral

1

Coordenadoria de Gestão de Pessoas

1

Coordenadoria de Orçamento e Finanças

2

Divisão de Comunicação Social

1

Total

42

1.2.13. ÍNDICE DE ROTATIVIDADE DE SERVIDORES (fonte: TRT21)
O TRT21 informou os seguintes percentuais de rotatividade de servidores: a) varas do
trabalho: 6,91%; b) gabinetes de desembargadores: 2,50%; e c) demais unidades:
11,03%.
1.2.14. CADASTRO ELETRÔNICO DE PERITOS E ÓRGÃOS TÉCNICOS OU CIENTÍFICOS
(CPTEC). RESOLUÇÃO CNJ Nº 233/2016 (fonte: TRT21)
O TRT21 mantém Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos –
CPTEC, em cumprimento à Resolução CNJ nº 233/2016 e à Resolução CSJT nº
247/2019.
Ademais, em 2021 a Corregedoria Regional editou o Provimento TRT/CR nº 003, o
qual, entre outras providências, dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para
o processamento do pagamento de honorários por meio do módulo de Sistema
Eletrônico de Assistência Judiciária AJ/JT-SIGEO.
1.2.15. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE MAGISTRADOS E
SERVIDORES. RESOLUÇÃO CNJ Nº 207/2015 (fonte: TRT21)
O Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores
(CGLAIMS) foi instituído por meio do Ato TRT21-GP nº 87/2019.
Mediante a Portaria TRT21-GP Nº 88/2020, foram designados os seguintes membros:
José Barbosa Filho - Desembargador do Trabalho; Simone Medeiros Jalil - Juíza Auxiliar
da Presidência e Gestora Regional do Programa Trabalho Seguro; Alexandre Érico Alves
da Silva - Juiz Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro; João Olimpio Maia Filho Secretário do Pleno; Dirceu Victor Monte de Holanda - Chefe da Divisão de Governança
Institucional; Karla Sousa da Motta - Coordenadora de Planejamento e Gestão
Estratégica; Kleber de Medeiros Teixeira - Coordenador de Gestão de Pessoas; Gustavo
Henrique dos Santos Morais - Chefe do Setor Médico (SEAMO); Ricardo Humberto de
Miranda Félix - Médico do Trabalho; e Kolberg Luna Freire Lima - servidor.
O TRT21 informou que está em curso o Programa de Gerenciamento de Estresse, que
tem por finalidade desenvolver o diagnóstico da situação da qualidade de vida no
trabalho, em relação a magistrados e servidores.
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O Grupo de Gerenciamento de Estresse, formado por servidores do TRT21 e servidores
do Departamento de Psicologia da UFRN, mediante o Acordo Interinstitucional nº
8508.11.2021, está desenvolvendo o Plano de Ações voltado à melhoria da qualidade
de vida no TRT21. Com essa iniciativa, pretende-se implementar, em breve, a Política
de Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho (PMQVT) do Tribunal.
Também estão sendo desenvolvidas ações voltadas ao bem-estar físico, mental e social
dos magistrados e servidores do TRT21: programa de combate à Covid-19, programa
de saúde bucal, programa de vacinação contra o influenza vírus, programa TRT na
Medida, Dia de Conscientização à Saúde, programa de monitoramento da saúde
(exames periódicos) e programa de saúde preventiva.
Consoante apontado pelo TRT21, as principais causas de afastamento por motivo de
saúde em 2021 foram:
1- Covid-19 confirmada ou provável (CID B34.2 e similares e U07.1): 82
servidores/magistrados, totalizando 840 dias de afastamento em 2021;
2- transtornos mentais e comportamentais (CID F00 e F99): 34 servidores/magistrados,
totalizando 1.245 dias de afastamento em 2021;
3 - doenças do sistema osteomuscular e do sistema conjuntivo (CID M00 e M99): 33
servidores/magistrados, totalizando 742 dias de afastamento.
1.2.16. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº
240/2016 (fonte: TRT21)
Segundo informações prestadas pelo TRT21, o Comitê Gestor Regional Local de Gestão
de Pessoas foi instituído por meio do Ato TRT-GP nº 201/2019, em consonância com as
diretrizes da Resolução CNJ nº 240/2016.
Nos termos do art. 2º do mencionado ato, o Comitê Regional em questão deve ser
composto por: 1 magistrado indicado pelo Tribunal através de sua Presidência; 1
magistrado escolhido pelo Tribunal Pleno a partir de lista de inscritos aberta a todos os
interessados; 2 magistrados eleitos por votação direta entre os juízes de primeiro grau
a partir de lista de inscrição aberta a todos os interessados; 1 servidor indicado pelo
Tribunal através de sua Presidência; 1 servidor escolhido pelo Tribunal Pleno a partir
de lista de inscritos aberta a todos os interessados; 2 servidores eleitos por votação
direta entre os servidores a partir de lista de inscrição aberta a todos os interessados;
1 magistrado indicado pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região
(AMATRA21), sem direito a voto; 1 servidor indicado pela Associação dos Servidores do
TRT21 (ASTRA21), sem direito a voto; 1 servidor integrante da Escola Judicial - Ejud; 1
servidor integrante da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica; o
Coordenador de Gestão de Pessoas; e o Chefe do Setor de Governança em Gestão de
Pessoas, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.
O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. Há previsão, ainda, de indicação
de um suplente para cada membro, devendo o Comitê ser coordenado por magistrado
não vinculado a órgão diretivo do Tribunal e eleito por seus próprios integrantes.
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A composição atual do Comitê foi designada por meio do Ato TRT21-GP nº 237/2019:
Isaura Maria Barbalho Simonetti, Dilner Nogueira Santos, Cácio Oliveira Manoel,
Michael Wegner Knabben, Juízes do Trabalho; Alexandre Érico Alves da Silva, Juiz do
Trabalho e Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro; Kléber de Medeiros
Teixeira, Coordenador de Gestão de Pessoas; Karla Sousa da Motta, Coordenadora de
Planejamento e Gestão Estratégica; Rita de Cássia Araújo Alves Mendonça,
Coordenadora da Escola Judicial; Luiz Carlos de Oliveira Paiva Júnior, Diretor da Divisão
de Magistrados; Antônio Augusto de Araújo Fontes, Assistente de Desembargador;
Jailson Nascimento Dantas, Chefe do Setor de Gestão Estratégica; Tiago Lima
Rodrigues, Chefe do Setor de Controle de Pagamento de Pessoal; Iomar Ribeiro de
Freitas Júnior, Chefe do Setor de Governança em Gestão de Pessoas; e Wallace Gonze
Fogaça, servidor indicado pela ASTRA 21, sem direito a voto.
Referidos membros exerceram o mandato de 2 anos e, mediante o Ato TRT21-GP nº
164/2021, foram reconduzidos para novo mandato também de 2 anos.
1.2.17. POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 192/2014 (fonte: TRT21)
O TRT21 afirmou que as ações de formação e aperfeiçoamento de seus servidores
obedecem às diretrizes traçadas na Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
dos Servidores do Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 192/2014).
Asseverou que as diretrizes obedecem, ainda, à Agenda 2030 da ONU e ao
Planejamento Estratégico do TRT21.
1.2.18. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES QUE DESEMPENHAM FUNÇÃO
COMISSIONADA DE NATUREZA GERENCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE
DESENVOLVIMENTO GERENCIAL (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que os servidores que desempenham cargos e funções de natureza
gerencial participam obrigatoriamente do Curso de Desenvolvimento Gerencial,
conforme previsto no §5º do art. 5º da Lei nº 11.416/2006.
1.2.19. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. SERVIDORES (fonte: TRT21)
No ano de 2021 foram instauradas 2 sindicâncias. Uma para apuração de eventual
desídia no desenvolvimento das atividades laborais, cujo processo foi arquivado
(PROAD nº 105/2021); e a outra sindicância, que foi instaurada em 23/12/2021 para
apurar irregularidade de atestado médico apresentado por servidor (PROAD nº
3943/2019). Em relação a esta, o relatório da comissão foi apresentado em 21/2/2022
e ainda não foi concluído o processo.
Acerca da metodologia de trabalho, o TRT21 informou que os fatos (peça inicial) são
levados à apreciação da Corregedoria Regional para decisão de instauração ou não de
sindicância ou até mesmo, diretamente, de processo administrativo disciplinar. Se
houver a instauração, determina-se a publicação do ato de designação da comissão,
que tem o prazo de 30 dias para a apuração dos fatos. O relatório é levado à
apreciação/deliberação da Corregedoria, a quem são submetidos também eventuais
incidentes e solicitações (por exemplo, pedido de destituição de encargo de membro
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da comissão). Segundo o TRT21, o procedimento observa as garantias da ampla defesa
e do contraditório.
O acompanhamento e a guarda do acervo de processos dessa natureza são de
responsabilidade da Secretaria da Corregedoria Regional, desde 2019, conforme
disposto no Ato TRT21-GP nº 52/2019. Os procedimentos são acompanhados via
PROAD. Decidido o procedimento, abre-se o prazo recursal, na forma regimental, cuja
competência é do Tribunal Pleno.
O TRT21 registrou que, na avaliação da Secretaria da Corregedoria Regional, não houve
processo administrativo de natureza disciplinar que apresentasse situação mais
extrema no período correicionado.
1.2.20. OUVIDORIA. RESOLUÇÃO CSJT Nº 163/2016 (fonte: TRT21)
A Ouvidoria do TRT21 conta atualmente com 3 funcionários, sendo um deles
responsável pelo atendimento das questões relacionadas à LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais).
De acordo com o art. 32 do RI/TRT21, compete à Ouvidoria do Tribunal: I - receber
consultas, diligenciar junto aos setores administrativos competentes e prestar
informações e esclarecimentos sobre atos, programas e projetos do Tribunal Regional
do Trabalho da 21ª Região; II - receber informações, sugestões, reclamações,
denúncias, críticas e elogios sobre as atividades do Tribunal e encaminhar tais
manifestações aos setores administrativos competentes, mantendo o interessado
sempre informado sobre as providências adotadas; III - promover a apuração das
reclamações acerca de deficiências na prestação de serviços, abusos e erros cometidos
por servidores e magistrados, observada a competência da Corregedoria Regional; IV sugerir aos demais órgãos do Tribunal a adoção de medidas administrativas tendentes
à melhoria e ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas, com base nas
informações, sugestões, reclamações, denúncias, críticas e os elogios recebidos; V apresentar e dar publicidade aos dados estatísticos acerca das manifestações
recebidas e providências adotadas; VI - encaminhar ao Presidente relatório das
atividades desenvolvidas pela Ouvidoria Regional, com a periodicidade trimestral; VII garantir a discrição e a fidedignidade do que lhe for transmitido; VIII - dispor de um
processo permanente de divulgação do serviço da Ouvidoria Regional junto ao público,
para conhecimento, utilização continuada e ciência dos resultados alcançados; IX organizar e manter atualizados o arquivo de documentação relativo às denúncias,
queixas, reclamações e sugestões recebidas; e X - desenvolver outras atividades
correlatas.
O Ouvidor Regional é eleito da mesma forma que o Presidente e o Vice-Presidente, por
dois anos, em escrutínio secreto, pelos membros do Tribunal Pleno, em sessão
convocada especialmente para esse fim, a ser realizada até 60 (sessenta) dias antes do
término dos mandatos em curso, devendo haver a manifestação de interesse em
concorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da data aprazada para o ato,
em expediente dirigido à Presidência (art. 13 do RI/TRT).
Atualmente, o Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros acumula os cargos de
Vice-Presidente e Ouvidor.
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Além da Ouvidoria, o TRT21 possui outros órgãos internos destinados ao
aperfeiçoamento dos serviços prestados aos jurisdicionados/advogados: DPJe - Divisão
de Apoio ao PJe; DGI - Divisão de Governança Institucional; CGEST - Coordenadoria de
Planejamento e Gestão Estratégica; e EJUD - Escola Judicial.
Com a finalidade de dar publicidade dos dados estatísticos acerca das manifestações
recebidas e providências adotadas, a Ouvidoria do TRT21 encaminha relatórios
mensais para a Divisão de Comunicação Social e para a Divisão de Governança
Institucional, a fim de que sejam divulgados no sítio eletrônico e nas redes sociais do
Tribunal, bem assim nos diferentes veículos de comunicação da Região.
Segundo informações prestadas, a Ouvidoria do TRT21, em 2019, 2020 e 2021,
recebeu 1.529 manifestações, assim discriminadas:

Denúncias

2019
30

2020
22

2021
35

Pedidos de Informação

292

228

174

Sugestões

2

18

3

Elogios a unidades

3

3

3

Elogios a magistrados

2

0

3

Elogios a servidores

10

8

1

Acesso à informação

292

211

189

Total

631

490

408

1.2.21. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº
85/2009 (fonte: TRT21)
A Divisão de Comunicação Social do TRT21 integra a estrutura organizacional do
Tribunal e é vinculada à Secretaria-Geral da Presidência, destacando-se entre suas
atribuições as seguintes: a) gerenciamento de soluções para crises e problemas, de
repercussão na mídia escrita ou audiovisual, relacionados à imagem do tribunal, da
presidência ou que estejam relacionados a quaisquer membros do seu corpo
funcional; b) monitoramento da imagem institucional do Tribunal na mídia, com
suporte à presidência e aos demais membros do tribunal nos assuntos relacionados à
comunicação social e no relacionamento com os veículos de comunicação; c)
gerenciamento da produção de conteúdo jornalístico para alimentar as mídias
vinculadas ao tribunal, bem como para pautar a imprensa local/nacional sobre as
atividades exercidas no órgão; d) garantir o suporte necessário e colaborar com o
trabalho da imprensa durante as solenidades/eventos, bem como organizar e
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acompanhar entrevistas coletivas; e) gerenciamento do marketing institucional,
preservando a imagem da Justiça do Trabalho da 21ª Região e respeitando a
uniformização do uso de marcas, conceitos e identidade visual, inclusive nos meios
eletrônicos; f) elaboração e produção do programa televisivo do tribunal, com
conteúdo institucional.
1.2.22. UNIDADE OU NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL E PLANO DE LOGÍSTICA
SUSTENTÁVEL. RESOLUÇÃO CNJ N.º 201/2015, ATUAL RESOLUÇÃO CNJ Nº 400/2021
(fonte: TRT21 e sítio eletrônico do Tribunal)
O Plano de Logística Sustentável do TRT21 foi implementado por meio do Ato TRT21GP nº 252, de 15/10/2021, em atendimento ao disposto na Resolução CNJ nº 400, de
16/6/2021, que revogou a Resolução CNJ nº 201/2015.
Por meio da Resolução Administrativa TRT21 nº 042/2019, foi criado o Setor de
Responsabilidade Socioambiental e Acessibilidade (SERSA), a quem são atribuídas as
seguintes atividades:
a) Gerir plano estratégico de logística sustentável, compreendendo: apoiar a Comissão
Gestora do Plano de Logística Sustentável (PLS), na sua elaboração, monitoramento,
avaliação e revisão; e monitorar metas anuais e avaliar indicadores de desempenho
para o cumprimento da Resolução CNJ nº 400/2021;
b) Gerir plano tático de logística sustentável, compreendendo: desenvolver, adotar e
dar suporte à adoção de iniciativas, modelos de gestão e processos organizacionais
baseados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social; e fomentar
ações que estimulem a implantação de padrões sustentáveis de gestão documental,
contratação, compra, consumo e gestão de insumos, assim como de recursos naturais,
bens públicos e respectivos desfazimentos, bem como dos resíduos produzidos pelo
TRT21;
c) Gerir acessibilidade e inclusão, compreendendo: apoiar a Comissão Permanente de
Acessibilidade e Inclusão no estabelecimento de indicadores e na fixação de metas
direcionadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, na forma da
Resolução CNJ nº 230/2016, sem prejuízo de outras iniciativas que assegurem a
acessibilidade e inclusão social; e monitorar metas e avaliar indicadores de
desempenho para o cumprimento da Resolução CNJ nº 230/2016.
1.2.23. UNIDADE OU NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 86/2009
(fonte: TRT21 e sítio eletrônico do Tribunal)
O TRT21 constituiu em sua estrutura organizacional a Secretaria de Auditoria Interna,
assim denominada por meio da Resolução Administrativa nº 12/2021, que alterou a
redação do art. 2º e do Capítulo VI do Regulamento Geral de Secretaria.
Vinculada diretamente à Presidência do Tribunal, essa unidade administrativa é
responsável por realizar ações de auditoria interna e consultoria.
Conforme apontado pelo TRT21, a atuação da Secretaria de Auditoria Interna está de
acordo com as finalidades atribuídas aos órgãos e às unidades de controle interno,
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consoante definido nos arts. 70 e 74 da Constituição Federal, bem como na Resolução
CNJ nº 86/2009.
1.2.24. EIXO: PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS (fonte: TRT21)
As áreas de Planejamento, Orçamento e Finanças do Tribunal Regional são geridas por
3 unidades específicas:
Divisão de
Governança
Institucional

Coordenadoria de
Orçamento e
Finanças

Coordenadoria de
Planejamento e
Gestão Estratégica

Carga horária de 40 horas semanais
trabalho

40 horas semanais

40 horas semanais

Horário
de 7h30 às 16h30
funcionamento
interno

7h30 às 16h30

7h30 às 16h30

Horário
de 7h30 às 16h30
atendimento ao
público externo

7h30 às 16h30

7h30 às 16h30

Regime
teletrabalho

Sim

Não

de Não

Os servidores em regime de teletrabalho, na Coordenadoria de Planejamento e Gestão
Estratégica, submetem-se a uma meta de produtividade fixada de acordo com a
duração estimada pela equipe para realização de cada iniciativa. Há monitoramento
diário, por meio de interação presencial ou telepresencial da equipe.
1.2.25. EIXO: GESTÃO DE PESSOAS (fonte: TRT21)
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Carga horária de trabalho

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30

Regime de teletrabalho

Sim

O TRT21 informou que a meta para os servidores que trabalham remotamente é
diferenciada, em atendimento às Resoluções CNJ nº 227 e CSJT nº 151/2015.
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Por meio do art. 12, § 2º, da Resolução Administrativa nº 10/2019, estipulou-se que a
meta de desempenho dos servidores em regime de teletrabalho integral será superior
em, no mínimo, 15% (quinze por cento) à daqueles que executam idêntica atividade
nas dependências do órgão, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O controle da produtividade dos servidores na secretaria é realizado pelo Coordenador
de Gestão de Pessoas, no PROAD (Processo Administrativo Virtual) de teletrabalho do
servidor.
1.2.26. EIXO: LOGÍSTICA (fonte: TRT21)
Divisão de Logística e Patrimônio
Carga horária de trabalho

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30

O controle da produtividade dos servidores no setor é realizado mediante o
acompanhamento das demandas recebidas e dos resultados entregues, a partir de um
quadro físico de gerenciamento de processos, com o auxílio de sistema similar ao
método denominado “Kanban”.
1.2.27. INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES JUDICIÁRIAS E ADMINISTRATIVAS
(fonte: TRT21)
O TRT21 dispõe, atualmente, de 9 imóveis próprios e 1 cedido, nos quais funcionam
todas as unidades judiciárias e administrativas do Tribunal, conforme o seguinte
quadro:
Nome do imóvel

Município

Situação
do imóvel

Fórum de Natal - Complexo Judiciário Trabalhista Natal
Ministro Francisco Fausto (Prédio-sede composto por: 13
Varas Trabalhista da capital; 1 prédio Administrativo c/ 1
arquivo geral; 1 prédio da Corte onde funciona o 2º grau)

próprio

Fórum Trabalhista de Mossoró - Fórum Desembargador Mossoró
Silvério Soares (Prédio onde se encontram instaladas 4
Varas Trabalhista de Mossoró/RN)

próprio
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Depósito Judicial de Natal

Natal

próprio

Vara do Trabalho de Assu

Assu

próprio

Vara do Trabalho de Caicó, inclusive Depósito Judicial

Caicó

próprio

Vara do Trabalho de Ceará-Mirim

Ceará-Mirim

próprio

Vara do Trabalho de Currais Novos

Currais Novos

próprio

Vara do Trabalho de Goianinha, inclusive Depósito Goianinha
Judicial

próprio

Vara do Trabalho de Macau

próprio

Macau

Posto de Atendimento do TRT21-RN na Casa de Justiça e Natal
Cidadania (no Shopping Estação - Zona Norte de
Natal/RN)

Cedido

Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Pau dos Pau dos Ferros
Ferros

próprio

1.3. SEGURANÇA INSTITUCIONAL
1.3.1. COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019
(fonte: TRT21)
No âmbito do TRT21, a Comissão Permanente de Segurança foi instituída pelo Ato nº
128/2019 e é composta por um desembargador do trabalho, indicado pela
Presidência; juiz auxiliar da Presidência; um magistrado indicado pela Associação dos
Magistrados do Trabalho da 21ª Região (AMATRA21); um servidor indicado pela
Associação dos Servidores do TRT21 (ASTRA); Diretor-Geral; Secretário Geral da
Presidência; Coordenador de Segurança Institucional.
A atual comissão é composta pelos membros designados por meio da Portaria TRT21GP nº 245/2019 e pelo Ato TRT21-GP nº 042/2021.
Por solicitação, o TRT21 encaminhou os seguintes nomes dos membros da comissão:
Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues - Desembargadora do Trabalho; Maria
Rita Manzarra de Moura Garcia - Juíza Titular Vara de Assu; Gustavo Muniz Nunes Magistrado indicado pela AMATRA21; José Marcelo Lira - Servidor indicado pela
ASTRA21; Márcio Medeiros Dantas - Diretor Geral; Silvio da Silva Santiago - Secretário
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Geral da Presidência; Mauro Tadeu de Oliveira - Coordenador Segurança Institucional e
Transporte.
A Comissão Permanente de Segurança se reúne 3 vezes ao ano, conforme o art. 5º do
ATO TRT21-GP 128/2019. A última reunião foi realizada em 4/10/2021.
1.3.2. PLANO DE SEGURANÇA ORGÂNICA, PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DE JUÍZES EM
SITUAÇÃO DE RISCO OU AMEAÇADOS.RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que elaborou o plano de segurança orgânica, proteção e assistência
de juízes em situação de risco ou ameaçados.
O Tribunal não possui veículo blindado e não conta com plantão policial.
Não há magistrado em situação de risco.
1.3.3.

NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 291/2019 (fonte: TRT21)

O TRT21 informou que instituiu o Núcleo de Inteligência, mediante o Ato TRT21 nº
421/2017.
1.3.4. CONTROLE DE ACESSO E FLUXO NAS INSTALAÇÕES DO TRIBUNAL (fonte:
TRT21)
Segundo as informações prestadas, a sede do Tribunal e o Fórum de Natal formam um
Complexo que possui duas recepções, as quais são providas de esteiras detectoras de
metais e porta giratória ou portais detectores de metais. As varas do interior possuem
detectores de metais. No Fórum de Mossoró há esteira de raio X e porta giratória.
Informou o TRT21 que o controle de acesso às suas instalações compreende a entrada,
permanência, circulação e saída de pessoas, veículos e materiais.
Para o acesso, providencia-se a identificação, o cadastro e os registros de entrada, os
quais são executados por funcionários da empresa terceirizada (recepcionistas). Há
também a inspeção de segurança com a passagem nos dispositivos físicos e eletrônicos
para a identificação e detecção de metais, que são assistidos por agente de segurança.
O controle de acesso de veículos é executado mediante processo de cadastramento
prévio de veículos, plano de ocupação de vagas para a destinação de locais específicos
e controle de saída e entrada de veículos oficiais.
1.3.5.

POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ATUANTES (fonte: TRT21)

O TRT21 firmou, com o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Convênio de
Cooperação Técnica TRT DLC nº 009/2019, para cessão de um policial militar, o qual
desempenha atribuições restritas à segurança institucional e à dos magistrados
ameaçados, na forma do art. 17 da Resolução CNJ nº 291/2019. Referido convênio tem
prazo de vigência de 60 meses a contar de sua assinatura (cláusula 4.1).
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2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO –
E-GESTÃO
2.1. COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO (fonte: TRT21)
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 às Varas do Trabalho da Região.
O Comitê Gestor Regional do sistema e-Gestão deve ser “coordenado,
preferencialmente, por desembargador e deverá ter composição multidisciplinar,
contando com, pelo menos, um juiz de 1º Grau e servidores afeitos às áreas de
tecnologia da informação, de estatística, de pessoal e de negócio judicial de 1º e 2º
Graus”, conforme estabelecido no art. 174, § 1º, da Consolidação dos Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
O Comitê Regional deverá reunir mensalmente para, entre outras ações, corrigir
eventuais inconsistências nos dados remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho,
retratadas nos relatórios da pasta denominada “Relatórios de Detalhamento de Erros”
do Sistema e-Gestão, e encaminhar ao Comitê Gestor Nacional do Sistema e-Gestão a
respectiva ata, conforme previsto no art. 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
O Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão do TRT21 teve sua composição alterada
pela Portaria TRT21-GP nº 071/2021 e atende integralmente o disposto no § 1º do art.
174 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
Compõem, atualmente, o Comitê Gestor do Tribunal Regional:
COMPOSIÇÃO

QUALIFICAÇÃO

1. Eridson João Fernandes Medeiros

Vice-Presidente do TRT21

2. Dilner Nogueira Santos

Juiz da 6ª Vara do Trabalho de Natal

3. Marcelo Martins Pinto

Secretário de Tecnologia da Informação
e Comunicação

4. Cláudio Delgado de Freitas

Chefe da Seção
Informação/SETIC

5. José Adriano Silveira Albuquerque
Guimarães

Chefe do Setor de Estatística/CGEST
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COMPOSIÇÃO

QUALIFICAÇÃO

6. Divanda Lima de Freitas Cavalcanti

Diretora da Divisão do PJe

7. Kléber de Medeiros Teixeira

Coordenador de Gestão de Pessoas

8. Keilia Melo de Morais

Secretária da Corregedoria Regional
(Secretária do Comitê)

9. Antônio Vicelmo Alencar Pereira

Diretor da Secretaria da 13ª Vara do
Trabalho de Natal (área negocial 1º
grau)

10. Lauro Lúcio de Almeida Silveira

Assessor do Desembargador Ronaldo
Medeiros de Souza (área negocial 2º
grau)

Com relação ao §2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, de janeiro de 2019 a dezembro de 2021, foram
encontradas 16 atas das reuniões realizadas pelo Comitê Gestor Regional do Tribunal
Regional
no
sítio
do
Novo
e-Gestão:
https://negestao.tst.jus.br/index.php/Atas_de_Reuni%C3%A3o_do_CGR_21%C2%AA_
Regi%C3%A3o

2.2. PROCESSOS ANALISADOS COM POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS NO EGESTÃO
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 dezembro de 2021 que estavam pendentes em mais de um
sistema ou vara do trabalho simultaneamente.
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), tampouco em mais de uma vara do
trabalho ao mesmo tempo. Partindo dessas premissas, foram identificados três
processos pendentes de execução em dezembro de 2021 que estavam pendentes em
mais de uma fase, sistema ou vara do trabalho simultaneamente.
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2.2.2.

34

SEGUNDO GRAU (fonte: e-Gestão)

O saldo de pendentes de julgamento é composto pelos processos: I) no MPT,
distribuídos e pendentes de distribuição; II) pendentes de conclusão ao relator; III) com
o relator, no prazo e no prazo vencido; IV) em diligência; V) com revisor, no prazo e no
prazo vencido; VI) suspensos ou sobrestados; VII) de devolução nos CEJUSC’s; VIII)
aguardando pauta; IX) incluídos em pauta; X) pendentes de julgamento; e XI) em vista
regimental, no prazo e no prazo vencido.
a) Não existe previsão para que um processo seja informado em mais de um item de
pendência de julgamento. Partindo dessa premissa, não foram identificados processos
pendentes de julgamento que estavam nessa situação, em 31/12/2021.
b) Não existe previsão para que um processo seja informado mais de uma vez em um
dos itens de pendência de julgamento. Partindo dessa premissa, foram identificados 4
processos pendentes de julgamento que estavam nessa situação, em 31/12/2021.
c) Não existe previsão para que um processo seja informado em um dos itens de
pendência de julgamento e não seja informado no saldo de pendentes de julgamento
do regional. Partindo dessa premissa, foram identificados 92 processos pendentes de
julgamento que estavam nessa situação, em 31/12/2021.
d) Não existe previsão para que um processo seja informado no saldo de pendentes de
julgamento do regional, mas que não seja informado em um dos itens de pendência de
julgamento. Partindo dessa premissa, foram identificados 87 processos pendentes de
julgamento que estavam nessa situação, em 31/12/2021.

2.3. DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS EM PLANTÃO (fonte: TRT21)
Segundo as informações e dados constantes dos autos do processo CorOrd 0000450.2022.2.00.0500, foram distribuídos em regime de plantão 179 processos no 1º grau
e 47 processos no 2º grau, nos anos de 2019 a 2021.

2.4. PROCESSOS DOS SISTEMAS LEGADO
www.tst.jus.br/web/corregedoria/100-pje e TRT21)

E

PJe

(fonte:

O TRT21 apresentou 100% de processos tramitando no Sistema PJe.

2.5. PROCESSOS MAIS ANTIGOS PENDENTES DE SOLUÇÃO (fonte: eGestão e TRT21)
As varas do trabalho do TRT21 possuem 6.450 processos pendentes de solução na fase
de conhecimento que foram distribuídos nos anos de 2011 a 2021. Assim se constituía
o saldo em 31/12/2021:
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Ano

Quantidade

Percentual

2011

1

0,02%

2012

1

0,02%

2016

1

0,02%

2017

20

0,31%

2018

10

0,16%

2019

51

0,79%

2020

271

4,20%

2021

6.095

94,50%

Soma:

6.450

100,00%

Foram identificados 3 processos pendentes de solução, na fase de conhecimento,
distribuídos há mais de 5 anos, entre os exercícios de 2011 até 2016.
O art. 62 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho foi observado, uma vez que divulgadas, no sítio do TRT21 na internet, as listas
de processos aptos a julgamento: https://www.trt21.jus.br/corregedoria/divisao-demonitoramento

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.
No período de janeiro a dezembro de 2021, foram analisadas 1.571 varas trabalhistas,
entre elas as 23 varas do trabalho do TRT21. Somente 25% daquele total tiveram os
desempenhos mais satisfatórios do País. Nesse percentual, destacam-se 3 varas do
trabalho do TRT21: a 5ª VT de Natal, que ficou na 337ª colocação; a 1ª VT de Natal,
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que ficou na 360ª colocação; e a 1ª VT de Caicó, na 391ª colocação. Por outro lado,
25% das varas do trabalho analisadas tiveram desempenho insatisfatório, estando
incluída nesse percentual a 1ª VT de Goianinha, que ficou na 1.208ª colocação.

2.7. ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RESOLUÇÕES CNJ NºS 211 E 370
(fonte: TRT21)
2.7.1.

Resolução CNJ nº 211.

O TRT21 encaminha lista em PDF contendo o status do cumprimento da Resolução
211/CNJ.
Dispositivo
da ENTICJUD

Descrição

Observações

Art. 9º

Elaborar e aplicar política, Em execução, de acordo com: Projeto
gestão e processo de Modelar Processo de Gestão de
segurança da informação.
Incidentes de Segurança da Informação
- iniciado em 1/9/2021. Projeto Instituir
Programa de Conscientização em
Segurança da Informação - formalizado
pelo Ato TRT/GP nº 087/2021.
Em elaboração: Projeto Revisar
regulamentação da classificação da
informação - aguardando análise da
minuta de regulamentação pelo
gttLGPD.

Art. 10, § 2º

Estabelecer
Plano
de Projeto
"Modelar
Processo
de
Continuidade de Serviços Continuidade de Serviços Essenciais".
essenciais de TIC.
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Art. 10, § 3º

Definir processos para Projeto Modelar e Implantar Processo
gestão dos ativos de de Gestão de Serviços Sistema SCMP já
infraestrutura tecnológica.
cobre gestão de patrimônio. Considerase também que a gestão de ativos de
TIC será plenamente atendida pelo
projeto "Modelar e Implantar Processo
de Gestão de Serviços", especialmente
através da implantação do processo de
Configuração de Ativos. Concluída a
definição do processo 3.5.5. Gerir
configuração de ativos de TIC, o que se
entende que já atende à Resolução,
ficando sua implantação plena em
todos os ativos pendentes de
atualização da ferramenta de gestão de
serviços, conforme projeto Contratar
Solução de Gestão de Serviços (ITSM) PROAD 1348/2021.

Art. 17

Instituir plantão na área de
TIC.

Art. 18;
Art. 20, §§
1º e 2º

Executar
ou
contratar Projeto Modelar Processo de Software.
serviços
de
desenvolvimento
e
de
sustentação de sistemas de
informação. Garantir que os
novos
sistemas
de
informação
de
procedimentos judiciais e
administrativos atendam os

36

O
Plantão
institucional
foi
regulamentado pelo Ato TRT-GP nº
2/2021, para todas as áreas (não só
TIC). As atividades essenciais de cada
área foram definidas na Portaria
TRT21.GP nº 220/2021, o que se
entende que cumpre à instituição do
plantão prevista na Resolução. Para
implantação plena na TIC, falta apenas
homologar a primeira escala de
sobreaviso (PROAD 3808/2021).
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requisitos da ENTIC-JUD.

Art. 24, VIII

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

Art. 14

Definir e instituir Política de Projeto Instituir Política de Gestão de
Gestão de Pessoas que Pessoas de TIC (PROAD n. 3464/2021).
promova a fixação de
recursos humanos na área
da
Tecnologia
da
Informação e Comunicação.
Aplicar
diretrizes
estabelecidas na Política de
Gestão de Pessoas da área
de
Tecnologia
da
Informação e Comunicação.

2.7.2.

Projeto Mover Backup para fora da
sede do TRT21 - tende a ser feito no
depósito judicial, mas dependerá do
projeto de Rede Giga que só deve ser
concluído no final de 2022.

Resolução CNJ nº 370.

O TRT21 encaminha lista em PDF contendo o status do cumprimento da Resolução CNJ
nº 370.
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Dispositi
vo da
ENTICJUD

Descrição

Observações

Art. 6º

Elaborar e manter Atendido.
o Plano Diretor de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
(PDTIC).

Art. 6º, §
1º

Elaborar
as
propostas
orçamentárias de
TIC em integral
harmonia
e
alinhamento aos
Planos Diretores.

Atendido parcialmente pela previsão de inclusão da
proposta orçamentária como anexo do PDTIC,
conforme fluxo do processo 3.1.2-Gerir plano tático
de TIC, aprovado na reunião do CGTIC de 21/6/2021.

Art. 6º, §
3º

Promover
a
migração
das
linhas estratégicas
do
PETIC
no
PDTIC.

Atendido pela previsão do estabelecimento de
objetivos, metas e resultados do PDTIC alinhados às
metas institucionais e nacionais estabelecidas,
conforme fluxo do processo 3.1.2 - Gerir plano tático
de TIC, aprovado na reunião do CGTIC de 21/6/2021.

Art. 7º

Constituir
ou
manter Comitê de
Governança
de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação.

Atendido pela previsão de reuniões quadrimestrais,
conforme art. 5º do Ato TRT-GP nº 143/2021 que
reconstituiu o CGTIC conforme ENTIC-JUD, bem como
pelas reuniões frequentes ocorridas em 21/6/2021,
24/6/2021, 2/7/2021 etc. (PROAD 6554/2018)

Art. 8º

Constituir
ou
manter Comitê de
Gestão
de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação.

Atendido. Comitê de Gestão de TIC (CGESTIC)
instituído pela Portaria TRT21-GP nº 524/2016.
Atendido, considerando a previsão e prática de
reunião mensal do Comitê de Gestão de TIC (CGESTIC)
conforme art. 5º da PORTARIA TRT21-GP Nº
524/2016,
bem
como
as
reuniões
de
acompanhamento de projetos que ocorrem também
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mensalmente. (PROAD 6280/2018)

Art. 9º

As aquisições de
bens
e
contratação
de
serviços de TIC
deverão atender
às determinações
do CNJ.

Atendido, considerando que o processo 3.1.7 Planejar contratações de soluções de TIC, formalizado
e monitorado, está alinhado à Resolução CNJ nº
182/2013.

Art. 9º, §
2º

Disponibilizar
junto
ao
repositório
nacional os seus
editais, contratos
e anexos, assim
que homologados
em seus órgãos.

Não atendido: Registrar e implementar melhoria no
processo 3.1.7 - Planejar contratações de soluções de
TIC para incluir atividades de publicação dos artefatos
de contratações ao repositório nacional.

Art. 10

Realizar
ações Atendido parcialmente através da inclusão de
junto
ao atividades de publicação do PDTIC, Plano de
repositório
Contratações de Soluções de TIC, Plano Anual de
nacional.
Capacitações de TIC e Proposta Orçamentária de TIC
no CONNECT-JUS e no portal de internet do TRT21,
conforme fluxo do processo 3.1.2 - Gerir plano tático
de TIC, aprovado em reunião do CGTIC de 21/6/2021.
Registrar outras melhorias similares em outros
processos e que gerem conteúdo publicável no
CONNECT - JUS, sejam já existentes, como 3.2.7. Gerir
continuidade de serviços essenciais de TIC, ou que
venham a ser identificados, como Gerir Plano de
Transformação Digital.
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Art. 11

Melhorar
resultados
Índice
Governança
Tecnologia
Informação
Comunicação
(GovTIC-JUD).

os
do
de
de
da
e

Não atendido: Sugerir ao CGTIC a priorização dos
projetos de maior impacto para o iGovTIC-JUD, quais
sejam: - Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC
(PROAD 4633/2019) - Instituir Política de Gestão de
Pessoas de TIC (PROAD 4634/2019) - Modelar e
Implantar Processos de Gestão de Serviços (PROAD
1563/2018) - Modelar Processo de Software (PROAD
5691/2017) - Gestão por Competências (PROAD
5102/2019).

Art. 14

Promover
a Não atendido: Publicar resultados do iGovTIC-JUD no
divulgação
dos CONNECT-JUS e no Portal de internet do TRT21.
resultados
do
iGovTIC-JUD.

Art. 15

Elaborar
e Não atendido: Iniciar a elaboração do Plano de
executar o Plano Transformação Digital ainda em 2021, a ser validado
de Transformação pelo CGTIC.
Digital.

Art. 17

Disponibilizar
Não atendido: A detalhar em versão futura do Plano
canais e serviços de Trabalho.
digitais simples e
intuitivos.

Art. 17, §
1º

Proporcionar
experiência
consistente
de
atendimento ao
cidadão,
reduzindo custos
e ampliando a
oferta de serviços
digitais, além de
retirar do cidadão
o
ônus
do
deslocamento e
apresentação de
documentos.

Atendido parcialmente, uma vez que há houve
implementação do Balcão Virtual e já há previsão de
início do Juízo 100% Digital em duas varas piloto (Assu
e Caicó), aprovado em Ato da Presidência, aprovado
pelo Pleno (Resolução Administrativa 18/2021).
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Art. 17, §
2º

Promover
a
divulgação ampla
das pesquisas de
satisfação
e
experiência
do
usuário.

Atendido, considerando a prática de pesquisa de
satisfação de usuário externo e pesquisa de clima
organizacional incluindo questões relacionadas com a
TIC.

Art. 18

Oferecer meio de Atendido, considerando a prática de pesquisa de
avaliação
ou satisfação de usuário externo e pesquisa de clima
pesquisa
de organizacional incluindo questões relacionadas com a
satisfação
TIC. Adicionalmente, há monitoramento de iniciativa
padronizado.
do CSJT de padronizar a pesquisa para toda a JT.

Art. 18, §
1º

Aperfeiçoar
os
atendimentos por
meio
da
implantação de
processos
de
gestão baseados
em modelos e
boas práticas de
mercado.

Atendido, considerando a prática de pesquisa de
satisfação de usuário externo e pesquisa de clima
organizacional incluindo questões relacionadas com a
TIC, combinada com a gestão dos processos já
implantados do macroprocesso 3.4 Serviços de TIC,
em especial: 3.4.1 Gerir catálogo de serviços (de TIC)
3.4.2 Gerir acordos de nível de serviços (de TIC) 3.4.3
Gerir central de serviços (de TIC) 3.4.4 Gerir
requisições (de TIC) 3.4.5 Gerir incidentes (de TIC).

Art. 18, §
2º

Melhorar
os
serviços prestados
ao
cidadão,
atendendo
às
especificidades
locais, regionais e
próprias de cada
segmento
do
Poder Judiciário.

Atendido, a gestão dos seguintes processos já
implantados do macroprocesso 3.4 Serviços de TIC,
adotados também pela Divisão do PJe, no contexto do
macroprocesso 1.8 Gerir serviços de apoio ao PJe e
sistemas correlatos, o qual atende ao usuário externo
do PJe: 3.4.1. Gerir catálogo de serviços (de TIC) 3.4.2
Gerir acordos de nível de serviços (de TIC) 3.4.3 Gerir
central de serviços (de TIC) 3.4.4 Gerir requisições (de
TIC) 3.4.5 Gerir incidentes (de TIC).

Art. 19

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

Atendido, considerando que o Tribunal adotou o ITIL
(Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da
Informação) como referência de boas práticas para a
gestão de serviços de TIC.
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Art. 20

Promover
mecanismos para
o
atendimento
personalizado aos
usuários.

Atendido parcialmente a gestão dos seguintes
processos já implantados do macroprocesso 3.4
Serviços de TIC, adotados também pela Divisão do PJe,
no contexto do macroprocesso 1.8 Gerir serviços de
apoio ao PJe e sistemas correlatos, o qual atende ao
usuário externo do PJe: 3.4.1 Gerir catálogo de
serviços (de TIC) 3.4.2 Gerir acordos de nível de
serviços (de TIC) 3.4.3 Gerir central de serviços (de
TIC) 3.4.4 Gerir requisições (de TIC) 3.4.5 Gerir
incidentes (de TIC) Adicionalmente, incluir a atuação
do DPJe na demanda de aquisição de nova ferramenta
de ITSM recentemente demandada (PROAD
1348/2021).

Art. 21

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

Não atendido: Demandar a Presidência por uma
revisão das atribuições da SETIC e eventual ampliação
da estrutura visando se aproximar da estrutura
mínima já definida no Doc. 7 do PROAD 5703/2017.

Art. 22

Constituir
e Atendido pela Resolução TRT21 nº 41/2019,
manter estruturas atendendo a estrutura emergencial prevista no Doc. 7
organizacionais
do PROAD 5703/2017.
privilegiando
a
departamentaliza
ção por função e
possuindo níveis
hierárquicos de
decisão.
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Art. 23

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.

Não atendido: Demandar a Presidência por uma
revisão das atribuições da SETIC e eventual ampliação
da estrutura visando se aproximar da estrutura
mínima já definida no Doc. 7 do PROAD 5703/2017.
Adicionalmente, sugerir priorização do CGTIC para os
seguintes projetos relacionados a adequação de
quadro de servidores e gestão de ativos: - Adequar
Quantitativo de Pessoal de TIC (PROAD 4633/2019) Modelar e Implantar Processos de Gestão de Serviços
(PROAD 1563/2018).

Art. 23,
A
coordenação
parágrafo dos
único
macroprocessos
de TIC e as
funções
gerenciais
deverão
ser
executadas
preferencialment
e por servidores
do
quadro
permanente do
órgão
e
em
regime
de
dedicação
exclusiva.

Não atendido: Demandar a Presidência por uma
revisão das atribuições da SETIC e eventual ampliação
da estrutura visando se aproximar da estrutura
mínima já definida no Doc. 7 do PROAD 5703/2017.
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Art. 24, §
1º

Manter quadro de
servidores de TIC
compatível com a
demanda.

Não atendido: Discutir com o CGTIC e com a
Administração formas de promover o projeto
"Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC (PROAD
4633/2019)", mesmo que seja através de ações
paliativas como a normatização da previsão de
conversão de cargos para TIC, quando possível.

Art. 25

Promover
a Não atendido: Executar projeto para Instituir Política
retenção
de de Gestão de Pessoas de TIC (PROAD 4634/2019).
talentos de TIC.

Art. 26

Realização
de Não atendido: Executar projeto para Instituir Política
análise
de de Gestão de Pessoas de TIC (PROAD 4634/2019).
rotatividade
de
servidores de TIC.

Art. 27

Elaborar,
implantar
e
divulgar o Plano
Anual
de
Capacitações de
TIC.

Art. 27, §
1º

Acompanhar
e Em andamento, considerando a participação da SETIC
suprir as lacunas no projeto Institucional Gestão por Competências
de competências (PROAD 5102/2019).
identificadas nos
servidores de TIC.

Art. 27, §
2º

O
Plano
de
Capacitação
de
TIC deverá ser
publicado
e
atualizado
periodicamente
pelos órgãos do
Poder Judiciário
no
Repositório
Nacional.

Atendido, considerando previsão de elaboração e
publicação do Plano Anual de Capacitações de TIC
como anexo do PDTIC, conforme fluxo do processo
aprovado pelo CGTIC em 21/6/2021, combinada com
a prática de elaboraboção e publicação do referido
plano no portal de intenet do TRT21 desde 2016.

Atendido, considerando previsão de elaboração e
publicação do Plano Anual de Capacitações de TIC
como anexo do PDTIC, conforme fluxo do processo
aprovado pelo CGTIC em 21/6/2021, combinada com
a prática de elaboraboção e publicação do referido
plano no portal de internet do TRT21 desde 2016.
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Art. 28

Executar
ou
contratar serviços
de
desenvolvimento
e de sustentação
de sistemas de
informação
obedecendo
os
requisitos
estabelecidos na
ENTIC-JUD.

Não atendido: No contexto do projeto para Modelar
Processo de Software (PROAD 5691/2017), incluir
atividades no fluxo de desenvolvimento para verificar
os requisitos da ENTIC-JUD durante a execução ou a
contratação de desenvolvimento ou sustentação de
sistemas de informação.

Art. 28,
Fomentar o uso Não atendido: No contexto do projeto para Modelar
parágrafo de
sistemas Processo de Software (PROAD 5691/2017), incluir
único
nacionais
atividade no fluxo de desenvolvimento para verificar a
desenvolvidos
existência de sistema nacional, antes de desenvolver
colaborativament uma solução local.
e.
Art. 29

Adotar o padrão Não atendido: Aguardar padrão CNJ e adequar
nacional definido quando tivermos ciência.
pelo CNJ para a
utilização
das
credenciais
de
login único e
interface
de
interação
dos
sistemas.

Art. 30

Atender
as
diretrizes
estabelecidas na
Resolução CNJ n.
335/2020
que
institui a política
pública para a
governança e a
gestão
de
processo judicial
eletrônico.

Não atendido: No contexto do projeto para Modelar
Processo de Software (PROAD 5691/2017), incluir
atividades no fluxo de desenvolvimento para verificar
os requisitos da ENTIC-JUD durante a execução ou a
contratação de desenvolvimento ou sustentação de
sistemas de informação.
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Art. 31

Adoção
arquitetura
plataforma
serviços
nuvem.

de
e
de
em

Atendido parcialmente, considerando que já há
solução de colaboração e comunicação em nuvem
consolidada no Tribunal desde o final de 2017 e ainda
o projeto Contratar colaboração em nuvem (PROAD
1362/2021) para renovação do serviço. Incluir
melhoria no processo de 3.1.7 Planejar contratações
de soluções de TIC para que este passe a exigir uma
justificativa para não adoção do serviço em nuvem,
quando aplicável.

Art. 32

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

Atendido, considerando já haver, na orientação de
preenchimento da seção de Estratégia de
Independência Tecnológica (Art. 16, IV, a, b) do
modelo de Estudos Preliminares do processo 3.1.7
Planejar contratações de soluções de TIC, orientação
para cuidados com propriedade intelectual e autoral
da documentação de eventual solução de TIC que
venha a ser adquirida.

Art. 32

Classificar
sistemas
estratégicos.

Art. 33

Os sistemas de
informação
deverão atender a
padrões
de
interoperabilidad
e e outros que
venham a ser
recomendados
pelo
Comitê
Nacional
de
Gestão
de
Tecnologia
da

os Atendido parcialmente considerando que essa
informação se encontra registrada na planilha de
sistemas, aprovada pelo CGTIC. No entanto, no
contexto do projeto para Modelar Processo de
Software (PROAD 5691/2017), incluir subprocesso de
gestão de sistemas/soluções de TIC, o qual deve
prever a classificação de sistemas como estratégicos.
Não atendido: No contexto do projeto para Modelar
Processo de Software (PROAD 5691/2017), incluir
atividades no fluxo de desenvolvimento para verificar
os requisitos do art. 33 da ENTIC-JUD, como padrões
de interoperabilidade.
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Informação
e
Comunicação do
Poder Judiciário.

Art. 34

Manter itens de
infraestrutura
tecnológica que
atendam
as
especificações,
temporalidade de
uso
e
obsolescência a
serem regulados
em instrumentos
aplicáveis
e
específicos.

Atendido: considerando a prática de provocação de
formalização de demandas de contratação com 2 anos
de antecedência antes de concluir a vigência da
garantia ou do contrato da solução de TIC em uso.

Art. 34, §
1º

Manter
parque
tecnológico
compatível com a
demanda.

Atendido: considerando a prática de provocação de
formalização de demandas de contratação com 2 anos
de antecedência antes de concluir a vigência da
garantia ou do contrato da solução de TIC em uso,
combinado com a prática de revisão do parque e
formalização de novas demandas a cada elaboração
do PDTIC.

Art. 34, §
2º

Manter a gestão
dos ativos de
infraestrutura
tecnológica.

Em andamento, considerando o projeto Modelar e
Implantar Processos de Gestão de Serviços (PROAD
1563/2018), o qual deve modelar e formalizar o
processo 3.5.5 Gerir configuração de ativos de TIC,
combinado com a gestão de ativos de patrimônio já
implementada pelo Tribunal.
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Art. 34, §
3º

Manutenção de
documentos
seguindo
as
diretrizes
definidas
na
Recomendação
CNJ no 46/2013 e
na
Lei
no
13.709/2018.

Atendido, considerando Resolução Administrativa
TRT21 09/2020, a qual já considerava a
Recomendação CNJ nº 46/2013, bem como previsão
de aderência às regras institucionais de sigilo e acesso
(art. 7º inciso III e art 8º). As especificidades da LGPD
(Lei nº 13.709/2018) estão sendo regulamentadas e
complementadas pela iniciativa do projeto Implantar
requisitos da LGPD (PROAD 4036/2020).

Art. 35

Utilizar
preferencialment
e serviços em
nuvem.

Atendido parcialmente, considerando que já há
solução de colaboração e comunicação em nuvem
consolidada no Tribunal desde o final de 2017 e ainda
o projeto Contratar colaboração em nuvem (PROAD
1362/2021) para renovação do serviço. Incluir
melhoria no processo de 3.1.7 Planejar contratações
de soluções de TIC para que este passe a exigir uma
justificativa para não adoção do serviço em nuvem,
quando aplicável.

Art. 36

Elaborar Plano
Gestão
Continuidade
Negócios ou
Serviços.

Art. 37

Elaborar Plano de Não atendido: Elaborar o Plano de Gestão de Riscos
Gestão de Riscos de TIC, considerando a Política de Gestão de Riscos do
de TIC.
TRT21-RN (Resolução TRT21 nº 022/2020).

Art. 38

Fomentar adesão
de práticas e
processos
de
segurança
da
informação
e
proteção
de
dados.

de Em andamento, considerando o projeto Modelar
de Processo de Continuidade de Serviços Essenciais TIC
de (PROAD 5692/2017).
de

Em andamento, considerando os diversos projetos
envolvendo a Segurança da Informação, tais como: Modelar Processo de Continuidade de Serviços
Essenciais TIC (PROAD 5692/2017) - Modelar Processo
de Gestão de Incidentes de Segurança da Informação
(PROAD 1068/2018) - Revisar regulamentação da
classificação da informação (PROAD 1351/2018) bem
como a LGPD, tais como: - Implantar requisitos da
LGPD (PROAD 4036/2020) - Execução parcial até
12/2021, com conclusão prevista para 12/2022
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segundo plano de projeto.

Art. 39

Instituir Política Atendido, considerando a Resolução Administrativa
de Segurança da TRT21 nº 21/2010 e suas regulamentações
Informação (PSI). complementares.

Art. 40

Constituir
e
manter
Comitê
Gestor
de
Segurança
da
Informação
Multidisciplinar.

Atendido considerando o ATO TRT21-GP Nº 203/2019
que instituiu o Institui o Comitê Gestor de Segurança
com previsão de 3 reuniões anuais do CGSI, conforme
art. 5º do ATO TRT21-GP Nº 203/2019, combinadas
com à prática de reuniões extraordinárias sob
demanda.
(PROAD
5223/2019).
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2
019/203

Art. 41

Constituir
e
manter
Comitê
gestor
institucional para
tratar da Lei Geral
de Proteção de
dados (LGPD).

Atendido considerando ATO TRT - GP Nº 118/2021
que institui o Comitê Gestor de Proteção de Dados
Pessoais (CGPDP), com previsão de reuniões
quadrimestrais, conforme art. 5º do Ato TRT-GP nº
118/2021 que instituiu o CGPDP, combinada às
reuniões registradas no PROAD nº 1262/2021.
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Art. 42

Alinhar o Planos Atendido.
Diretores
de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação
(PDTIC)
à
Estratégia
Nacional
de
Tecnologia
da
Informação
e
Comunicação do
Poder Judiciário
(ENTIC-JUD).

Art. 44,
Promover
o
parágrafo acompanhamento
único
dos
resultados
das
metas
institucionais
e
nacionais
estabelecidas.

Art. 45

Atendido
parcialmente,
pela
previsão
do
estabelecimento de objetivos, metas e resultados do
PDTIC alinhados às metas institucionais e nacionais
estabelecidas, conforme fluxo do processo 3.1.2-Gerir
plano tático de TIC, aprovado na reunião do CGTIC de
21/6/2021. Ao completar a modelagem formal do
referido
processo,
prever
atividades
para
monitoramento das metas definidas pelo CGTIC.

Elaborar Plano de Atendido parcialmente. O plano foi elaborado, porém
Trabalho
para ainda não foi aprovado pelo CGTIC nem entregue ao
atendimento aos CNJ.
critérios
estabelecidos na
Resolução n. 370
do CNJ e entregar
ao CNJ.
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Art. 47

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

52

Atendido parcialmente, através da inclusão de
atividades de publicação do PDTIC, Plano de
Contratações de Soluções de TIC, Plano Anual de
Capacitações de TIC e Proposta Orçamentária de TIC
no CONNECT-JUS e no portal de internet do TRT21,
conforme fluxo do processo 3.1.2-Gerir plano tático
de TIC, aprovado em reunião do CGTIC de 21/06/2021.
Registrar outras melhorias similares em outros
processos que gerem conteúdo publicável no
CONNECT-JUS, sejam já existentes, como 3.2.7 Gerir
continuidade de serviços essenciais de TIC, ou que
venham a ser identificados, como Gerir Plano de
Transformação Digital.

2.8. SISTEMAS SATÉLITES (fonte: TRT21)
Com relação aos sistemas satélites do PJe, recomendados pelo Conselho Superior da
Justiça do Trabalho – CSJT, o TRT21 já implantou todos os módulos, conforme se
verifica na tabela abaixo. Os sistemas satélites estão implantados em produção e se
encontram em utilização pelas unidades.
Sistema

Descrição

Justificativa

É utilizado no TRT?

AUD4

Sistema para confecção e
registro de ata de
audiência

Negocial

Sim

Certidões

Sistema para emissão de
certidões trabalhistas

Negocial

Sim

eREC

Sistema para elaboração
padronizada e envio de
despacho de
admissibilidade.

Negocial

Sim

Extrator
eGestão

Ferramenta para extração
de dados do PJe para o eGestão

Gestão

Sim

51

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

53

GPREC

Gestão de precatórios e de
Requisição de Pequeno
Valor

Negocial

Sim

JTe

Backend do aplicativo
mobile JTe

Técnica e
Negocial

Sim

MNI

Serviços de
interoperabilidade

Técnica

Sim

NUGEP

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

Negocial

Sim

PJe-Calc

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

Negocial

Sim

Pesquisa
Textual

Ferramenta de busca pelo
conteúdo dos documentos
do PJe

Negocial

Sim

SIF2

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

Negocial

Sim
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SisconDJ

Sistema de alvará
eletrônico do Banco do
Brasil

Negocial

Sim

Shodô

Aplicativo de assinatura
digital

Técnica

Sim

2.9. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA (fonte: TRT21)
2.9.1.

FERRAMENTA UTILIZADA PARA AS VIDEOCONFERÊNCIAS

O TRT21 informou que utiliza as ferramentas Google Workspace: solução integrada de
colaboração e comunicação corporativa, baseada em computação em nuvem,
incluindo suporte técnico, com as seguintes funcionalidades: correio eletrônico (email); contatos e grupos de distribuição; calendário; comunicação instantânea;
videoconferência; criação e publicação de portais/sites; disponibilização e transmissão
de vídeos; armazenamento de arquivos e colaboração (suíte de escritório); e Zoom,
serviço de videoconferência baseado em nuvem.

2.10. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS
(fonte: TRT21)
2.10.1. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC e
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC
O TRT21 possuía Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PETIC), publicado em https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2019-12/548223.pdf, que vigorou pelo período de 2015 a 2020, e se encontrava devidamente
alinhado às diretrizes fixadas na Resolução CNJ nº 211/2015, como pode ser visto na
página 4 do documento PETIC, seção Diretrizes para o Planejamento Estratégico de
TIC, subseção Alinhamento Estratégico.
Para o biênio 2021-2022, o TRT21 elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação
e
Comunicação
PDTIC,
publicado
em
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2021-07/GP_Ato%20184.2021%20%20ANEXO%20PDTIC%202021-2022.pdf, cujas diretivas se encontram alinhadas às
disposições da Resolução CNJ nº 370/2021, como pode ser visto na página 8 do
documento.
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2.10.2. Documentos referentes à Governança, Gestão de TI e Adequação aos
normativos
O TRT21 possuía Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
(PETIC), publicado em https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2019-12/548223.pdf, que vigorou pelo período de 2015 a 2020, e se encontrava devidamente
alinhado às diretrizes fixadas na Resolução CNJ nº 211/2015, como pode ser visto na
página 4 do documento PETIC, seção Diretrizes para o Planejamento Estratégico de
TIC, subseção Alinhamento Estratégico.
Para o biênio 2021-2022, o TRT21 elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação
e
Comunicação
PDTIC,
publicado
em
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2021-07/GP_Ato%20184.2021%20%20ANEXO%20PDTIC%202021-2022.pdf, cujas diretivas se encontram alinhadas às
disposições da Resolução CNJ nº 370/2021, como pode ser visto na página 8 do
documento.
Documento

Link para acesso

PEI – Plano Estratégico https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/transparenci
Institucional
a/cgest/SEST/pdf/Plano%20Estrat%C3%A9tigo%20TRT21RN%202021-2026.pdf
PETIC
–
Plano https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2019Estratégico de TIC (2015- 12/5482-23.pdf
2020)
PDTIC – Plano Diretor de https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2021Tecnologia
da 07/GP_Ato%20184.2021%20Informação
e %20ANEXO%20PDTIC%202021-2022.pdf
Comunicação
(20212022)
Plano de contratações

https://www.trt21.jus.br/institucional/areasadministrativas/governanca-e-gestao-de-tic/planosprojetos-e-acoes/plano-de-contratacoes-de-solucoes-detic-pcstic

Catálogo de Serviços

Segundo informações do TRT21, o catálogo está
publicado na INTRANET, juntamente com outras
informações relacionadas à Secretaria de TIC.

Normativo que institui o
Comitê de Governança https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/portariade
Tecnologia
da presidencia/2016/524
Informação
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Normativos
que https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/201
instituem o Comitê 9/203
Gestor de Segurança
https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/portariapresidencia/2019/321
Política de Segurança

https://www.trt21.jus.br/index.php/institucional/areasadministrativas/governanca-e-gestao-detic/direcionadores

Plano de Continuidade Em andamento, considerando o projeto Modelar
de Serviços essenciais de Processo de Continuidade de Serviços Essenciais TIC
TIC
(PROAD 5692/2017)
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3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO (Plano
Estratégico da Justiça do Trabalho 2015-2020) – fonte: Sigest
A missão da Justiça do Trabalho para o período 2015-2020 foi definida como “Realizar
Justiça, no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o
fortalecimento da cidadania”. Para o período 2021-2026, a missão foi sintetizada para
“Realizar Justiça”. Em ambos os casos, para alcançar esse compromisso, foram fixados
objetivos e metas estratégicos, mensurados a partir de índices estabelecidos.
Mensalmente, as áreas de gestão estratégica dos Tribunais Regionais cadastram dados
no Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho – Sigest para o
monitoramento da estratégia a partir das regras de negócio definidas no glossário
anual. O acompanhamento do desempenho das Cortes Regionais é importante, pois
permite a avaliação de ações para sua alteração ou aperfeiçoamento, almejando 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 25 de fevereiro de 2022. Em
relação ao desempenho acumulado de 2021, os dados foram extraídos do Painel de
Resultados das Metas Nacionais - 2021, disponibilizado pelo Conselho Nacional de
Justiça no link https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=36dc743e-2d42-4c908e27-6a27ec6bcb39&sheet=e82ec4bb-5e87-42c0-94f2-6f8a29768bc4&lang=ptBR&opt=ctxmenu,currsel&select=MN_MT_num_meta,1, no dia 25 de fevereiro de
2022.

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 138 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (143,75
dias). O TRT21 terminou o ano com prazo médio de 122 dias. Meta cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 2ª instância, em relação ao ano base 2018. A meta do
TRT21 em 2020 era obter TMDP2 igual ou inferior a 141 dias, redução de 9% do
resultado de 2018 (154,4 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT21 foi de 104
dias. Meta cumprida.

56

57

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

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), de “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 132,3 dias, redução de 4% do resultado de 2017 (135 dias).
O TRT21 terminou o ano com prazo médio de 96 dias. Meta cumprida.
2020: reduzir o prazo médio na 1ª instância, em relação ao ano base 2018. Para 2020,
a meta do TRT21 era alcançar TMDP1c igual ou inferior a 132,3 dias, redução de 4% do
resultado de 2018 (135 dias). Em 2020, o resultado acumulado do TRT21 foi de 139
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 24.792 processos e julgados 25.985. O percentual
de julgados foi de 104,82%. Meta cumprida.
2020: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Em 2020, foram distribuídos 21.836 processos e julgados 20.091. O
percentual de processos julgados foi de 87,35%. Meta não 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).
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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, no 1º e 2º graus. O TRT21 continha 13.153 processos do universo da
meta pendentes de julgamento. Desses, foram julgados 12.768. O IPA do TRT21 foi de
98,92%. Meta cumprida.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, pelo menos 92% dos processos distribuídos
até 31/12/2018, no 1º e 2º graus. De acordo com o Relatório de Indicadores 2020, à fl.
10, “os dados do TRT da 21º Região foram desconsiderados neste relatório, em razão
de inconsistência nos dados cadastrados”. Entretanto, ao consultar o Portal e-Gestão,
verifica-se que o IPA foi de 101,62%. Meta cumprida.
3.1.5. META 8 – IDENTIFICAR E JULGAR AS AÇÕES COLETIVAS DISTRIBUÍDAS NOS
1º E 2º GRAUS
Perspectiva Processos Internos: assegurar a celeridade e a produtividade na prestação
jurisdicional.
Indicador: Índice de Ações Coletivas Julgadas (IACJ).
A Meta 8 do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho equivale à Meta Nacional 6 do
Poder Judiciário.
3.1.5.1. Primeiro Grau
2019: identificar e julgar, até 31/12/2019, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2016 no 1º grau. O TRT21 contava com 3 ações coletivas distribuídas, dentro
dos critérios da meta, pendentes de julgamento. Até dezembro de 2019, foram
julgadas 3 IACJ de 1º grau - 100%. Meta cumprida.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2017 no 1º grau. O TRT21 não mais tinha ações coletivas pendentes de
julgamento dentro dos parâmetros da meta. IACJ de 1º grau – 99,17%. 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 TRT21 não mais tinha ações coletivas pendentes de
julgamento dentro dos parâmetros da meta. IACJ - 2º grau de 100%. Meta cumprida.
2020: identificar e julgar, até 31/12/2020, 95% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2018 no 2º grau. O TRT21 não mais tinha ações coletivas pendentes de
julgamento dentro dos parâmetros da meta. IACJ - 2º grau de 100%. Meta cumprida.
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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 - Fase de
Conhecimento. O TRT21 deveria manter o percentual de 34,66%. Foram solucionados
5.883,97 processos dentro dos critérios da meta. Foram conciliados 6.395. O ICONc foi
de 37,99%. Meta cumprida.
2020: manter, em 2020, o percentual do biênio 2017/2018 no Índice de Conciliação na
Fase de Conhecimento. Em 2020, o TRT21 deveria obter um índice de 35,26%. Foram
solucionados 11.439 processos e conciliados 4.669 Processos, o que resultou em um
ICONc de 40,82%. 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 1.053 processos. No
ano, considerados os 2% do acervo acrescidos dos processos distribuídos, totalizam-se
2.138. O TRT21 deveria julgar 1.081 processos para cumprir a meta. Até dezembro,
foram julgados 1.157. IRA: 107,79%. Meta cumprida.
10 Maiores Litigantes para a meta de 2019: (1) Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás); (2)
Urbana - Companhia de Serviços Urbanos de Natal; (3) Estado do Rio Grande do Norte;
(4) Prefeitura de Natal; (5) Prefeitura de Mossoró; (6) Caixa Econômica Federal; (7)
Banco do Brasil S.A.; (8) Município de Macau; (9) Guararapes Confecções S.A. e (10) R
H S Recursos Humanos e Serviços LTDA.
2020: O acervo dos dez maiores litigantes do ano anterior era de 724 processos. No
ano, considerados os 2% do acervo acrescidos dos processos distribuídos, totalizam-se
709,52. O TRT21 deveria julgar 1.476 processos para cumprir a meta. Até dezembro,
foram julgados 1.291. IRA: 77,8%. Meta não cumprida.
10 Maiores Litigantes para a meta de 2020: (1) Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás); (2)
Estado do Rio Grande do Norte; (3) Município de Macau; (4) ADS Segurança Privada
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Ltda.; (5) Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN); (6) Prime - Locação
de Mão de Obra e Prestação de Serviços Ltda. - ME; (7) Companhia de Águas e Esgotos
do Rio Grande do Norte (CAERN); (8) Prefeitura de Natal; (9) Prefeitura de Mossoró e
(10) Companhia de Serviços Urbanos de Natal - Urbana.
Observa-se que os ligantes Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás); Estado do Rio Grande
do Norte; Município de Macau; Prefeitura de Natal e Prefeitura de Mossoró 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).
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 12.780 execuções e
baixadas 23.199, gerando um IE de 181,53%. 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 12.283 execuções no
TRT21 e encerradas 12.283 execuções. O IE calculado é de 121,79%. Meta cumprida.

3.2.

PLANO ESTRATÉGICO - CICLO 2021-2026 - dados de 2021

3.2.1. META NACIONAL 1 - JULGAR QUANTIDADE DOS PROCESSOS DE
CONHECIMENTO DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO
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 15.672 processos e julgados 15.911. O percentual
de julgados foi de 101,53%. Meta cumprida.
2º grau: julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos
no ano corrente. Foram distribuídos 6.488 processos e julgados 6.366. O percentual de
julgados foi de 98,12%. Meta não 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 TRT21 possuía 406 processos do
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universo da meta pendentes de julgamento e julgou 430 processos. O IPA é de 97,21%.
Meta 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 TRT21 possuía 45 processos do
universo da meta pendentes de julgamento e julgou 52. O IPA é 97,08%. Meta
cumprida.
3.2.3.

META NACIONAL 3 - ESTIMULAR A CONCILIAÇÃO

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, com cláusula de barreira de 40%. A média do biênio
2018/2019 do TRT21 foi 37,54%, logo, a meta de 2021 é obter índice de conciliação
igual ou superior a 38,54%. Em 2021, foram conciliados 5.464 processos dos 16.421
solucionados, o que resultou em um ICONc de 35,9%. Meta não 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 31/12/2021) 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 foi escolhido o ODS
8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) para cumprimento da meta. De acordo
com o TRT21, o assunto escolhido foi Direito do Trabalho (código 864), que aparece na
listagem de assuntos da meta 9. Já os assuntos trabalhados no plano de ação foram
"acidente de trabalho" (códigos 2569, 8809, 10571, 14048, 14012 e 14016) e "doença
ocupacional" (códigos 13410, 13411, 14014 e 14024), que são vinculados ao Direito do
Trabalho.
Informou que o plano de ação elaborado para a meta 9/2021 pode ser visualizado na
pasta "TRT21" da planilha "PA - Plano de Ação 5W2H - Diagnóstico - Trabalho Seguro
(v2)",
no
link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oT0_LD5hxIvTeZNN_fqCvVTqqqE7HBM/edit#gid=83977956
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Registrou que as ações dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 foram executadas em nível nacional
e gerenciadas pelo CSJT, cabendo aos tribunais executar as ações 6 e 9.
Informou que foi elaborado o plano de ação, devidamente enviado ao Conselho
Nacional de Justiça, com 100% do percentual de execução da ação planejada nos
projetos indicados, salvo o projeto nº 8:
“1 - Selecionar e detalhar os temas relacionados ao trabalho decente (trabalho seguro
+ combate trabalho infantil), que serão alvo do diagnóstico;
2 -Definir universo temporal de abrangência do diagnóstico (no mínimo 3 anos);
3 - Projeto piloto com o TRT 12 - Aplicação do "Caça Palavras" do CNJ;
4 - Buscar parceria com o CNJ, por meio de Termo de Cooperação Técnica para
inclusão da iniciativa no contexto do Programa Justiça 4.0 do CNJ;
5 - Descrever glossário para as variáveis quantitativas da pesquisa (qtd do acervo; qtd
dos julgados e o tempo de tramitação), relacionadas aos temas da pesquisa
6 - Iniciar a implantação do conector-CODEX no Tribunal
7 - Definir os mecanismos de mineração dos dados (algoritmos de pesquisa) a partir do
CODEX
8 - Realizar piloto do uso do CODEX para o diagnóstico quantitativo, ao menos em 3
Tribunais Regionais do Trabalho;
9 - Realizar ao menos uma ação no contexto dos Programas Institucionais - Trabalho
Seguro e Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem.”
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 saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior. A
meta tem mensuração trimestral.
Durante a correição, o TRT21 informou as doenças mais frequentes e causas de
absenteísmos, a saber: 1. CID J - 478 ocorrências (doenças do sistema respiratório); 2.
CID B - 397 ocorrências (infecções virais, com destaque para o B34 - Doença por vírus
de localização não especificada); 3. CID Z - 325 ocorrências (relacionadas com
consultas de rotina); 4. CID F - 159 ocorrências (relacionadas com transtornos mentais
e comportamentais) e o Tribunal Regional observou que este CID, embora tendo um
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número menor de ocorrências, suscitou um maior número de dias de afastamento; e
5. CID M - 150 ocorrências (relacionadas com distúrbios osteomusculares).
O TRT21 informou ter priorizado a realização de ações visando a redução da ocorrência
de casos da Covid-19, por serem muitas vezes associados ao CID J e ao CID B34.
Registrou que desenvolveu ações com o intuito de mitigar a ocorrência de transtornos
mentais e comportamentais, que tiveram maior impacto no índice de absenteísmo.
Informou que a realização de exames periódicos em 15% de magistrados e servidores
foi suprimida, em razão da pandemia da Covid-19 ainda vigente (conforme consta no
controle de versões do glossário das metas nacionais de 2021 para a Justiça do
Trabalho, no link https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/01/glossariometas-nacionais-do-poder-judiciario-2021-justica-do-trabalho-versao-6.pdf),
permanecendo a necessidade de realizar ação com vistas a reduzir a incidência de
casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos
de saúde em 2020. Registrou que foram realizados 84 (oitenta e quatro) exames
periódicos em 2021, sendo 3 para magistrados e 81 para servidores.
Consignou que, dentre as ações desenvolvidas em 2021, na Semana da Saúde do
TRT21, destacam-se as indicadas abaixo:
1. Webinar: Vacinação e saúde coletiva: o que sabemos e o que ainda precisamos
aprender;
2. Webinar: Saúde mental e desafios do teletrabalho, do trabalho remoto e do retorno
às atividades presenciais;
3. Webinar: Estilo de vida e saúde: como gerenciar nossa saúde mental e atividades
físicas, em tempos de pandemia, para nos mantermos saudáveis.
O TRT21 informou que foram realizados pela Escola Judicial (EJUD21) os seguintes
eventos no transcorrer do ano de 2021:
1. Live – III Ateliê Saúde, Educação e Trabalho - PDG - Assédio moral em tempos de
Teletrabalho (Programa Trabalho Seguro/Saúde);
2. Live – III Ateliê Saúde, Educação e Trabalho - PDG - Desafios da gestão de equipes na
pandemia;
3. Live – III Ateliê Saúde, Educação e Trabalho – Covid-19 Como Acidente de Trabalho;
e
4. Live – III Ateliê Saúde, Educação e Trabalho – PDG - O cuidado com a saúde mental
em tempos do novo normal do trabalho;
Por fim, o TRT21 destacou a realização da campanha de vacinação contra o vírus
influenza, realizada pelo Setor de Assistência Médico-Odontológica (SEAMO),
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beneficiando magistrados, servidores, aposentados, dependentes, estagiários e
funcionários terceirizados lotados na capital e interior do Estado, o que resultou na
aplicação de 500 (quinhentas) doses.
3.2.6. META NACIONAL 11 - AUMENTAR A TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE
FORMA ELETRÔNICA
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 40.564 casos pendentes físicos e eletrônicos no Tribunal e
40.564 casos pendentes eletrônicos no Tribunal. Percentual de 100%. Meta cumprida.
2º grau: alcançar 100% de processos judiciais eletrônicos em relação ao acervo total.
Foram contabilizados 3.734 casos pendentes físicos e eletrônicos no Tribunal e 3.734
casos pendentes eletrônicos no Tribunal. Percentual de 100%. Meta cumprida.

3.3. AÇÕES E INICIATIVAS DESENVOLVIDAS OU IMPLEMENTADAS PARA
O ALCANCE DAS METAS JUDICIÁRIAS
De acordo com informações do TRT21, ações e iniciativas foram adotadas visando a
alcançar e aprimorar o desempenho nos objetivos e indicadores estratégicos. Dentre
as ações desempenhadas nos anos de 2019, 2020 e 2021, destaca-se:
(a) monitoramento mensal do cumprimento das metas, por Vara do Trabalho, por
parte da Gestão Estratégica;
(b) envio periódico de relatório individual às VTs, com alerta para eventuais desvios do
desempenho, por parte da Gestão Estratégica;
(c) monitoramento anual do cumprimento das metas, por Vara do Trabalho, durante
as correições, pela Secretaria da Corregedoria;
(d) monitoramento do cumprimento das metas, por Gabinete do Segundo Grau,
conforme orientação da CGJT na Correição realizada no ano de 2021, por parte da
Gestão Estratégica;
(e) estabelecimento e monitoramento de metas, prazos, resultados e desempenho dos
servidores disponibilizado para uso e treinamento realizado nos gabinetes dos
desembargadores que aderiram ao uso do instrumento;
(f) envio periódico de relatórios contendo o grau de cumprimento das metas nacionais,
por Vara do Trabalho e Gabinete do Segundo Grau para a magistrada gestora de
metas, com o objetivo de analisar e adotar as providências que permitam a evolução
positiva do desempenho, por parte da Gestão Estratégica;
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(g) apresentação do desempenho do Tribunal referente às metas judiciárias constantes
do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho nas RAEs, com frequência quadrimestral,
por parte da Gestão Estratégica;
(h) manutenção, no ciclo 2021-2026, das ações já desenvolvidas no ciclo 2015-2020,
acrescida do monitoramento mensal da quantidade de processos enviados pelas VTs
ao CEJUSC, por parte da Gestão Estratégica.

3.4. MONITORAMENTO E CUMPRIMENTO DAS METAS
De acordo com informações do questionário de correição, no âmbito do TRT21, as
metas nacionais de 2021 foram integralmente contempladas no plano estratégico
institucional para o período 2021-2026, cumprindo determinação contida no plano
estratégico da Justiça do Trabalho. O monitoramento dos resultados é feito
periodicamente (a cada mês ou a cada trimestre, de acordo com o período de medição
previsto). No caso das metas nacionais diretamente relacionadas com movimentação
processual no 1º grau, são elaborados relatórios periódicos de acompanhamento do
desempenho das varas do trabalho. Esses relatórios são encaminhados para análise e
apreciação da magistrada gestora de metas. As unidades também recebem um breve
resumo de seus resultados em formato de gráfico-radar.
Há, ainda, os Sistemas e-Gestão (desde a criação das metas de nivelamento nacionais
pelo CNJ em 2009) e Apoema (desde 2015).
A Presidência delega à Magistrada Gestora de Metas o controle do cumprimento das
metas pelo 2º grau e a Corregedoria é responsável pelo 1º grau, ambos com o suporte
do CGEST\SEST.
Segundo o TRT21, quando são identificados resultados aquém das metas, em relação
às unidades judiciárias de primeiro grau, as metas integram item próprio dos trabalhos
correicionais regionais. Além disso, informou que são enviados relatórios alertando o
desvio e orientando medidas a serem adotadas, com vistas à recuperação do
desempenho.
O TRT21 informou que o alinhamento com as metas do Poder Judiciário não é um
aspecto avaliado para remoções, promoções, convocações e/ou afastamentos, em
atenção ao disposto na Resolução CNJ nº 106/2010.
O TRT21 informou, ainda, que tem a seguinte estrutura organizacional e
correspondentes iniciativas para monitoramento da estratégia institucional:
- a Divisão de Governança Institucional (DGI), responsável pelas atividades de avaliação
(análise de ambiente organizacional), direcionamento (estabelecimento cenários e
definição da estratégia institucional) e monitoramento (análise da estratégia); e
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- a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CGEST), que atua nas
atividades de planejamento (desdobramento da estratégia), execução (por meio de
projetos e processos organizacionais) e controle (relatórios de desempenho).
Informou que a DGI e a CGEST atuam de forma colaborativa, harmônica e
complementar, seguindo os princípios preconizados pelo TCU no seu Referencial
Básico de Governança Organizacional (3ª Edição) e os direcionamentos contidos nos
normativos relacionados ao tema, em particular a Resolução CNJ nº 325/2020, a
Resolução CSJT nº 259/2020 e a Resolução Administrativa TRT21 nº 015/2021.
Informou que, em 2021, foram realizadas quatro Reuniões de Análise da Estratégia RAEs, que podem ser visualizadas na página no Comitê de Governança e Gestão
Estratégica e Participativa (CGGEP), a saber: 22/04/2021; 03/05/2021; 27/08/2021 e
08/12/2021.
Indicou que o monitoramento da execução do Plano Estratégico é realizado pela
Divisão de Governança Institucional, por meio dos relatórios apresentados pela CGEST,
onde são avaliados os indicadores de desempenho e as metas definidas pelo CNJ, CSJT
e pelo próprio TRT21.
Por fim, informou que, para subsidiar a CGEST, no processo de controle
(monitoramento) da estratégia, são realizadas reuniões operacionais com as unidades
organizacionais, reuniões táticas com grupos de gestores e a Diretoria Geral, além da
participação dos colegiados temáticos (comitês).

3.5. AÇÕES E INICIATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS MACRODESAFIOS
DO PODER JUDICIÁRIO 2015-2020 (fonte: TRT21)
O TRT21 informou as seguintes condutas, adotadas no período de apuração da
correição, visando a atender aos macrodesafios do Poder Judiciário no ciclo 20152020:
1. Combate à corrupção e à improbidade administrativa – Publicação da Resolução
Administrativa nº 023/2021, que aprovou o Código de Ética do TRT21.
2. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional - Monitoramento mensal do
cumprimento, por vara do trabalho, das metas nacionais associadas ao macrodesafio,
por parte da Gestão Estratégica; monitoramento anual do cumprimento das metas,
por vara do trabalho, durante as correições, pela Secretaria da Corregedoria; envio
periódico de relatório individual às VTs, com alerta para eventuais desvios do
desempenho, por parte da Gestão Estratégica.
3. Adoção de soluções alternativas de conflito - Os CEJUSC's de 1º Grau e 2º Grau têm
atuado em cooperação com as Varas do Trabalho e Gabinetes, com o objetivo de
conciliar os processos não só na fase de execução, como também na fase inicial. Além
dos processos em pauta, o CEJUSC, enquanto estrutura formal do organograma do
TRT, subordinado ao NUPEMEC, atua na Mediação Pré-processual, viabilizando
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acordos antes de ajuizamento de qualquer demanda judicial, dentre estes a mediação
dos maiores devedores nas semanas de conciliação do regional e nacional.
4. Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes - Elaboração de pautas
de audiência específicas com os grandes devedores por ocasião das semanas nacionais
de conciliação e de execução trabalhista; seleção de grandes devedores para
investigação concentrada nas Maratonas de Pesquisa Patrimonial; parceria com outros
órgãos, como a Justiça Federal do RN, para troca de informações e ações conjuntas em
prol da execução dos grandes devedores em comum.
5. Impulso às execuções fiscais e trabalhistas - Monitoramento mensal do
cumprimento, por vara do trabalho, das metas nacionais associadas ao macrodesafio,
por parte da Gestão Estratégica.

3.6. AÇÕES E INICIATIVAS PARA ATENDIMENTO AOS MACRODESAFIOS
DO PODER JUDICIÁRIO 2021-2026 (fonte: TRT21)
O TRT21 informou as seguintes condutas, adotadas no período de apuração da
correição, visando atender os macrodesafios do ciclo 2021-2026:
1. Garantia dos Direitos Fundamentais - Garantir a continuidade e a sustentabilidade
institucional da Justiça do Trabalho. Condutas para atender aos Macrodesafios
(iniciativas): Programa de Transformação Digital; Programa de fortalecimento da
identidade da Justiça do Trabalho; Programa de debates sobre a Justiça do Trabalho no
contexto do Sistema de Justiça.
2. Fortalecimento da Relação Institucional do Judiciário com a Sociedade - Fortalecer
a comunicação e as parcerias institucionais. Condutas para atender aos Macrodesafios
(iniciativas): Programa de Comunicação Institucional; Programa de gestão da
informação e do conhecimento; Programa de Parcerias Institucionais.
3. Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional - Garantir a duração razoável
do processo. Condutas para atender aos Macrodesafios (iniciativas): Programa de
Melhoria Contínua de Processos Organizacionais.
4. Enfrentamento à Corrupção e à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais
- Promover a Integridade e a Transparência em relação aos atos de gestão praticados.
Condutas para atender aos Macrodesafios (iniciativas): Programa de Melhoria
Contínua de Processos Organizacionais; Programa de Transparência.
5. Prevenção de Litígios e Adoção de Soluções Consensuais para os Conflitos Assegurar o tratamento adequado dos conflitos trabalhistas. Condutas para atender
aos Macrodesafios (iniciativas): Programa de Tratamento Adequado às Disputas de
Interesses no âmbito da Justiça do Trabalho; Programa Permanente de Incentivo à
Conciliação.
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6. Promoção da Sustentabilidade - Promover o trabalho decente e a sustentabilidade.
Condutas para atender aos Macrodesafios (iniciativas): Programa de Acessibilidade;
Programa de Combate ao Trabalho Infantil; Programa de Equidade de Gênero, Raça e
Diversidade; Programa de Sustentabilidade; Programa Trabalho Seguro.
7. Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária - Fortalecer
a Governança e a Gestão Estratégica. Condutas para atender aos Macrodesafios
(iniciativas): Programa de Governança; Programa de Gestão Estratégica; Programa de
Melhoria Contínua de Processos Organizacionais; Programa de Gestão da Inovação.
8. Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas - Incrementar modelo de gestão de
pessoas. Condutas para atender aos Macrodesafios (iniciativas): Programa de
Governança em Gestão de Pessoas.
9. Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira - Aperfeiçoar a Gestão
Orçamentária e Financeira. Condutas para atender aos Macrodesafios (iniciativas):
Programa de Gestão Orçamentária e Financeira; Programa de Gestão de Custos.
10. Fortalecimento da Estratégia Nacional de Tic e Proteção de Dados - Aprimorar a
Governança de TIC e a proteção de dados. Condutas para atender aos Macrodesafios
(iniciativas): Programa de Implantação da ENTIC-JUD; Programa de Inteligência
Artificial; Programa de Melhoria do Sistema de Gestão de Segurança da Informação
(SGSI).

3.7. GESTÃO PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA. RESOLUÇÃO nº
221/2016 do CNJ
O Ato TRT21-GP Nº 081/2021 criou o Comitê de Governança e Gestão Estratégica e
Participativa (CGGEP).
O TRT21 informou que, além da contínua participação de magistrados, servidores e
sociedade, por meio da efetiva representatividade nos diversos colegiados temáticos
(comitês e comissões, conforme Painel do Sistema de Governança), são realizadas as
seguintes iniciativas:
- Pesquisas anuais para construção de metas nacionais com o público externo;
- Pesquisas anuais para construção de metas nacionais com o público interno;
- Pesquisas de Clima Organizacional com o público interno;
- Pesquisas de Satisfação do Usuário Externo;
- Audiências públicas para formulação da estratégia e definição de metas nacionais;
- Diagnóstico institucional (Relatório de Diagnóstico Institucional e Painel de
Diagnóstico Institucional 2020);
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- Cenários prospectivos (Cenários Prospectivos para 2022-1 e Cenários Prospectivos
para 2022- Versão apresentação); e
- Reuniões de Análise da Estratégia (RAE), onde são avaliados os estudos relacionados
à estratégia, metas, cenários e iniciativas.
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4. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL, ARRECADAÇÃO E VALORES
PAGOS AOS RECLAMANTES
4.1. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
4.1.1. MOVIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU NA FASE DE CONHECIMENTO (fonte:
e-Gestão)
a) Movimentação Processual

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL

2019

2020

2021

4.622

4.115

6.644

17.651

14.421

15.550

17.737

14.449

15.565

19.028

12.500

16.421

4.115

6.644

6.450

Estoque remanescente do ano anterior

Casos novos

Processos recebidos

Processos solucionados

Pendentes de solução para o ano seguinte

Detalhamento da quantidade de processos Recebidos e Solucionados por Municípios sedes
de Varas do Trabalho - anos de 2019 a 2021
Recebidos

Município Sede de
Vara

Quantidade de
Varas do
Trabalho
Instaladas

Solucionados

Excluídos os
Redistribuídos

Excluídos os
solucionados por
declaração
de incompetência
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Percentual
Solucionados por
Recebidos

Pendentes de
Solução em
Dez/2021
Quantidade

Média
por
Vara
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Açu

1

1.379

1.392

0,94

175

175

Caicó

1

1.229

1.304

6,10

66

66

Ceará-Mirim

1

1.580

1.698

7,46

257

257

Currais Novos

1

1.050

1.020

-2,85

120

120

Goianinha

1

1.422

1.453

2,18

292

292

Macau

2

5.166

4.485

-13,18

1.147

573,5

Mossoró

4

7.347

7.475

1,74

948

237

Natal

13

28.578

29.122

1,90

3.445

265

Pau dos Ferros

1

0

0

0

0

0

Soma:

25

47.751

47.949

0,41

6.450

258

Recebidos

Solucionados

Incluídos os
Redistribuídos

Incluídos os
solucionados por
declaração de
incompetência

Açu - 1ª Vara

1.387

1.392

175

Caicó - 1ª Vara

1.230

1.304

66

Ceará-Mirim - 1ª Vara

1.617

1.701

257

Vara do Trabalho
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Pendentes de Solução
em Dez/2021
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Currais Novos - 1ª Vara

1.052

1.026

120

Goianinha - 1ª Vara

1.438

1.455

292

Macau - 1ª Vara

0

0

0

Macau - 2ª Vara

5.187

4.490

1.147

Mossoró - 1ª Vara

1.922

1.916

209

Mossoró - 2ª Vara

1.782

1.735

354

Mossoró - 3ª Vara

2.009

2.082

228

Mossoró - 4ª Vara

1.863

1.935

157

Natal - 1ª Vara

2.174

2.279

154

Natal - 2ª Vara

2.213

2.486

278

Natal - 3ª Vara

2.278

2.266

255

Natal - 4ª Vara

2.293

2.131

367

Natal - 5ª Vara

2.316

2.331

178

Natal - 6ª Vara

2.308

2.266

308

Natal - 7ª Vara

2.340

2.221

300

Natal - 8ª Vara

2.228

2.311

236

Natal - 9ª Vara

2.316

2.457

165
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Natal - 10ª Vara

2.314

2.407

323

Natal - 11ª Vara

2.295

2.358

331

Natal - 12ª Vara

2.359

2.305

330

Natal - 13ª Vara

2.316

2.311

220

Pau dos Ferros - 1ª Vara

0

0

0

Soma

49.237

49.165

6.450

TAXA DE PRODUTIVIDADE
Média do Tribunal da 21ª Região
Média dos Tribunais de pequeno
porte
Média nacional

2019

RK*

107,28%

2020

RK*

86,51%

2021

RK*

105,50%

116,62%

9°

93,12%

9°

106,11%

5°

118,81%

20°

85,33%

15°

100,35%

10°

RK*

2020

*RK = Ranking

TAXA DE CONGESTIONAMENTO
Média do Tribunal da 21ª Região
Média dos Tribunais de pequeno porte
Média nacional

2019
27,89%

RK*

43,00%

2021

RK*

39,29%

31,02%

4°

42,56%

6°

38,87%

7°

34,75%

6°

48,41%

9°

48,01%

11°

*RK = Ranking

No número de processos recebidos mencionados acima, a fim de evitar duplicidade,
não foram incluídos os processos redistribuídos à mesma região judiciária. Do mesmo
modo, no número de processos solucionados não foram incluídos os processos
solucionados por declaração de incompetência.
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No ano de 2021, houve um acréscimo de 7,7% nos processos recebidos e de 31,4% nos
processos solucionados, em relação ao ano de 2020. O percentual de produtividade do
regional foi de 107,3% em 2019, em 2020 foi de 86,5% e, em 2021, foi de 105,5%.
A Região Judiciária, nos três anos avaliados, recebeu e solucionou menos processos em
comparação à média dos Tribunais de Pequeno Porte e à média do País.
A Região possui uma vara do trabalho entre as 50 com os maiores recebimentos no
País. A 2ª VT de Macau, com 2.164 processos recebidos, foi o 17º maior quantitativo
do País; por outro lado, a 1ª VT de Currais Novos, com 269 processos recebidos, foi o
43º menor quantitativo do País, ficando entre as 50 varas do trabalho com os menores
recebimentos do País.
A Região possui duas varas do trabalho entre as 50 com os menores quantitativos de
solução no País, a saber: a 1ª VT de Currais Novos, com 200 processos solucionados,
obteve o 28º menor quantitativo do País; já a 1ª VT de Açu, com 274 solucionados,
obteve o 50º menor quantitativo do País.
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 do que a média dos
Tribunais de Pequeno Porte.
b) Prazos Médios:

PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a prolação da sentença

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

96 dias

139 dias

176 dias

Média dos Tribunais de mesmo porte

194 dias

170 dias

194 dias

Média nacional

245 dias

216 dias

252 dias

2019

2020

2021

PRAZO MÉDIO do ajuizamento da ação
até a realização da 1ª audiência
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Média do Tribunal analisado

44 dias

76 dias

91 dias

Média dos Tribunais de mesmo porte

68 dias

89 dias

95 dias

Média nacional

81 dias

105 dias

117 dias

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

43 dias

70 dias

139 dias

Média dos Tribunais de mesmo porte

122 dias

120 dias

174 dias

Média nacional

174 dias

156 dias

262 dias

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

c) Recursos Interpostos:
No ano de 2019, foram interpostos, nas varas do trabalho do TRT21, 7.947 recursos,
19,13% a menos do que no ano de 2018, quando foram interpostos 9.828 recursos. Em
2020, foram interpostos, nas varas do trabalho do Tribunal Regional, 6.336 recursos,
20,27% a menos do que no ano de 2019. Já no ano de 2021, até dezembro, foram
interpostos 8.141 recursos nas varas do trabalho do Tribunal Regional.
d) Processos com instrução encerrada aguardando prolação de sentença: Em consulta
ao sistema e-Gestão, verifica-se que, em 2021, do total de 837 processos do TRT21
com instrução encerrada, aguardando a prolação de sentença, 69 estão com mais de
30 dias para a prolação de sentença, sendo que 6 destes processos estão com mais de
60 dias de atraso e 4 destes processos estão com mais de 90 dias de atraso.
e) Processos pendentes de solução nas varas do trabalho e Audiências
Telepresenciais: A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em 26 de agosto de
2020, por meio do ofício SECG/CGJT nº 64/2020, 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
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pendentes (iniciais e de instrução). Em consulta ao sistema e-Gestão, segue abaixo
quadro demonstrativo com o 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 2021:
Situação dos processos na mesma tarefa no PJe, por períodos (2021)

Período

Aguardando a 1ª
audiência*

Aguardando o encerramento
da instrução*

até 30 dias

429*

8*

de 31 a 60 dias

338*

6*

de 61 a 90 dias

212*

7*

de 91 a 120 dias

98*

3*

de 121 a 150 dias

69*

1*

de 151 a 180 dias

35*

2*

de 181 a 210 dias

16*

0*

de 211 a 240 dias

24*

1*

de 241 a 270 dias

11*

0*

de 271 a 300 dias

7*

0*

de 301 a 330 dias

8*

0*

acima de 330 dias

17*

4*

*Dados passíveis de atualização até 31.03.2022.
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Também em consulta ao sistema e-Gestão, foi gerado relatório que demonstra as
audiências designadas para o ano de 2022 e sem audiência:

Situação da
Audiência

Audiência
designada para
2020*

Audiência
designada para
2021*

Audiência
designada para
2022*

Sem Audiência*

21ª – RN

15*

445*

3.644*

1.296*

*Dados passíveis de atualização até 31.03.2022.

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
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

2019

2020

2021

Liquidações Iniciadas

4.535

2.934

1.652

Liquidações Encerradas

4.298

3.000

1.569

Encerradas por Iniciadas

94,8%

102,2%

95%

Liquidações de Sentença
Pendentes

36.523

19.028

12.676

418

726

1.215

Saldo em Arquivo Provisório

No ano de 2021, as liquidações iniciadas diminuíram 43,7% e as encerradas diminuíram
47,7%, em relação ao ano de 2020. A taxa de produtividade na liquidação verificada
em 2019 foi de 94,8%, de 102,2% em 2020 e em 2021 de 95,0%. No ano de 2021, cada
Vara do Trabalho iniciou, em média, 71,8 liquidações; e encerrou, em média, 68,2
liquidações.
Em dezembro de 2021, restavam 1.110 liquidações pendentes no resíduo, incluídas as
que estavam em arquivo provisório, o que resulta em um decréscimo de 15,4% em
relação a dezembro de 2019. O resíduo médio por vara do trabalho no Tribunal
Regional foi de 48,3 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

4.535

2.934

1.652

Nos Tribunais de idêntico porte

8.525,45

5.927,18

4.826,27

No País

30.675,04

26.195,33

21.771,79

Nos três anos avaliados, o Tribunal Regional iniciou menos liquidações do que a média
no País e a média dos Tribunais de idêntico porte.
4.1.2.3. MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS POR ANO
MÉDIA DE LIQUIDAÇÕES ENCERRADAS
2019

2020

2021

4.298

3.000

1.569

8.087,73

6.085

5.216

33.835,83

26.842,83

22.827,83

No Tribunal Regional

Nos Tribunais de idêntico porte

No País

A Região encerrou menos liquidações em relação à média do País e à média dos
Tribunais de Pequeno Porte nos três anos avaliados.
4.1.2.4. MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO POR ANO
MÉDIA DE RESÍDUO NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO

2019

No Tribunal Regional

Nos Tribunais de idêntico porte

2.242

2020

1.312

2021

1.110

4.100,73
3.067,18
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No País
15.686,67

15.292,25

13.051,88

Quanto ao resíduo na fase de liquidação, nos três anos avaliados a Região tinha um
resíduo bem menor do que a média do País e do que a média dos Tribunais de
Pequeno Porte.
4.1.2.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
PRAZO MÉDIO DO INÍCIO AO
ENCERRAMENTO DA
LIQUIDAÇÃO

2019

2020

2021

322,45 dias

275,25 dias

290,67 dias

187,93 dias

210,15 dias

206,46 dias

197,3 dias

231,1 dias

208,31 dias

Prazo médio na liquidação no
TRT

Prazo médio na liquidação nos
Tribunais de idêntico porte

Prazo médio na liquidação no
país

O prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, que era de 322,4 dias em
2019 (bem maior que a média nacional de 197,3 dias e do que a média dos TRTs de
Pequeno Porte, que era de 187,9 dias no período), diminuiu para 275,2 dias em 2020
(bem maior que a média nacional de 231,2 dias e do que a média dos TRTs de Pequeno
Porte no período, que era de 210,1 dias), e aumentou para 290,7 dias em 2021 (bem
acima da média nacional de 208,3 dias e do que a média dos TRTs de Pequeno Porte
no período, que era de 206,5 dias).
Ainda com relação ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, em
2021, a Região registrou o quarto maior prazo médio no País e, considerando somente
os Tribunais de mesmo porte (11 Tribunais), registrou o terceiro maior prazo.
4.1.2.6. SENTENÇAS LÍQUIDAS PROFERIDAS
PERCENTUAL DE SENTENÇAS
LÍQUIDAS POR ANO

2019
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2020

2021
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79,09%

81,1%

42,57%

48%

16,52%

19,17%

81

82,92%

Percentual de sentenças líquidas
no TRT
54,96%

Média de percentual de sentenças
líquidas nos Tribunais de idêntico
porte
20,73%

Média de percentual de sentenças
líquidas no país

Em relação ao percentual de sentenças líquidas, o TRT21 teve uma taxa média de
sentenças líquidas muito acima da média dos Tribunais de Pequeno Porte e da média
do País nos três anos avaliados. O percentual de sentenças líquidas nas varas
trabalhistas foi de 79,1% em 2019, 81,1% em 2020 e de 82,9% em 2021.
Das 23 varas do trabalho da Região Judiciária, todas estiveram acima da média
nacional nos três anos avaliados.
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

11.843

9.994

7.122

Execuções encerradas

20.759

12.283

9.922

30.208

28.283

25.557

2.675

4.363

5.219

Pendentes de execução

Saldo de Processos no Arquivo
Provisório na Execução
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No ano de 2021, houve um decréscimo de 28,7% no quantitativo de execuções
iniciadas e de 19,2% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2020. A taxa de
produtividade na execução em 2019 foi de 175,3%, em 2020 foi de 122,9% e em 2021
de 139,3%.
4.1.3.2. EXECUÇÕES INICIADAS POR ANO
EXECUÇÕES INICIADAS

Execuções iniciadas no TRT

Média de execuções iniciadas
nos Tribunais de idêntico
porte

2019

2020

2021

11.843

9.994

7.122

11.361,82

11.122,27

9.234,91

34.790,63

31.884

27.287,42

Média de execuções iniciadas
no País

No ano de 2021, houve um decréscimo de 28,7% no quantitativo de execuções
iniciadas e de 19,2% nas execuções encerradas, em relação ao ano de 2020. A taxa de
produtividade na execução em 2019 foi de 175,3%, em 2020 foi de 122,9% e em 2021
de 139,3%. No ano de 2020, cada vara do trabalho iniciou, em média, 309,7 execuções
e encerrou, em média, 431,4 execuções.
Foram iniciadas menos execuções na Região nos últimos três anos do que a média do
País e, em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, iniciou mais no ano de
2019 e menos nos anos de 2020 e 2021.
4.1.3.3. EXECUÇÕES ENCERRADAS POR ANO
EXECUÇÕES ENCERRADAS

No Tribunal Regional

2019
20.759

2020
12.283

2021
9.922

Nos Tribunais de idêntico porte
15.063,64
No País

12.353,82

11.908,27

30.420,92
38.534,29
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No ano de 2021, houve um decréscimo de 28,7% no quantitativo de execuções
iniciadas e de 19,2% nas execuções encerradas em relação ao ano de 2020. A taxa de
produtividade na execução em 2019 foi de 175,3%, em 2020 foi de 122,9% e, em 2021,
de 139,3%. No ano de 2020, cada vara do trabalho iniciou, em média, 309,7 execuções
e encerrou, em média, 431,4 execuções.
Foram encerradas menos execuções na Região do que a média do País nos últimos três
anos e, em relação à média dos Tribunais de Pequeno Porte, encerrou-se mais no ano
de 2019 e menos nos anos de 2020 e 2021.
4.1.3.4. RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO POR ANO
RESÍDUO NA FASE DE EXECUÇÃO

No Tribunal Regional

Nos Tribunais de idêntico porte

No País

2019

2020

2021

32.883

32.646

30.776

33.653,55

33.697

31.658,45

121.727,63

100.221,25

118.364,08

O resíduo do TRT21, incluindo os processos que estavam em arquivo provisório, em
dezembro de 2021, foi de 30.776 execuções, o que resulta em um decréscimo de 5,7%
em relação a dezembro de 2020. Em média, o resíduo de execuções por vara foi de
1.338,1 processos.
A Região, nos três anos avaliados, teve um resíduo menor em comparação à média do
País e do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte.
4.1.3.5. PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU
ENCERRAMENTO
PRAZO MÉDIO DO INÍCIO DA FASE
DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU
ENCERRAMENTO

2019
1.434,7 dias

2020
974,9 dias

2021
1.071,7 dias

No Tribunal Regional
1.092,1 dias
Nos Tribunais de idêntico porte
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1.488,5 dias

950 dias

84

906,3 dias

No País

O prazo médio entre o início e a extinção da execução, que era de 1.434,8 dias em
2019 (menor que a média nacional de 1.488,6 dias e bem maior do que a média dos
Tribunais de Pequeno Porte no período, que era de 1.092,2 dias), diminuiu para 975,0
dias em 2020 (maior que a média nacional de 950,0 dias e menor do que a média dos
Tribunais de Pequeno Porte no período, que era de 992,6 dias) e aumentou para
1.071,7 dias em 2021 (maior que a média nacional de 906,4 dias e do que a média dos
Tribunais de Pequeno Porte no período, que era de 1.002 dias).
Ainda com relação ao prazo médio entre o início e a extinção da execução, em 2021 a
Região registrou o nono maior prazo médio no País e, considerando somente os
Tribunais de mesmo porte (11 Tribunais), o TRT21 registrou o quinto menor prazo.
4.1.3.6. PRAZO MÉDIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE
DE EXECUÇÃO
PRAZO MÉDIO DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO
ENCERRAMENTO DA
EXECUÇÃO

2019

2.088,4 dias

2020

1.487,1 dias

2021

1.575,4 dias

No Tribunal Regional
1.735,3 dias
Nos Tribunais de idêntico
porte
2.349,51 dias

1.607,8 dias

1.586,3 dias

1.541,3 dias

1.578,1 dias

No País

O prazo médio entre o ajuizamento da ação e a extinção da execução, que era de
2.088,4 dias em 2019, (menor que a média nacional de 2.349,5 dias e maior do que a
média dos Tribunais de Pequeno Porte no período, que era de 1.735,3 dias), diminuiu
para 1.487,1 dias em 2020 (menor que a média nacional de 1.586,3 dias e do que a
média dos Tribunais de Pequeno Porte no período, que era de 1.607,8 dias) e
aumentou para 1.575,4 dias em 2021 (menor que a média nacional de 1.578,2 dias e
maior do que a média dos Tribunais de Pequeno Porte no período, que era de 1.541,3
dias).
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Ainda com relação ao prazo médio entre o ajuizamento da ação e o encerramento da
execução, em 2021 a Região registrou o 11º maior prazo médio no País e,
considerando somente os Tribunais de mesmo porte (11 Tribunais), o TRT21 registrou
o quinto menor prazo.
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 Vara do Trabalho ao mesmo tempo, nem podem estar pendentes de execução e
no saldo do arquivo provisório ao mesmo tempo. Partindo dessa premissa, foram
identificados 3 (três) processos pendentes de execução, em dezembro de 2021, que
estavam pendentes em mais de um sistema ou Vara do Trabalho simultaneamente.
Questionado sobre a existência de tramitação simultânea, o TRT21 informou, em
resposta ao item 4.1.1 do questionário, que, “com base no diagnóstico anual e nesse
caso apurado em dezembro, faço a identificação ‘possui inconsistência’, reiterando
que atuamos mês a mês para o saneamento delas e manutenção da estatística o mais
alinhada possível”.
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: 3.285 execuções extintas por acordo; 3.220 extintas por
pagamento do crédito do exequente; 0 (zero) execução extinta pela prescrição
intercorrente e 3.144 por outras formas de extinção. De 1º/01/2020 a 31/12/2020:
3.047 execuções extintas por acordo; 2.917 execuções extintas por pagamento do
crédito do exequente; 399 execuções extintas pela prescrição intercorrente; 273
execuções extintas por cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e 7.937 outras
formas de extinção. No período de 1º/01/2021 a 31/12/2021: 2.297 execuções
extintas por acordo; 2.913 extintas por pagamento do crédito do exequente; 574
extintas pela prescrição intercorrente; 338 extintas por cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer e 7.699 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

3.134

2.600

2.117

Casos novos

7.261

5.692

6.437
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Processos recebidos

8.994

7.387

7.961

Recursos e ações originárias julgados

7.784

6.030

6.366

Total julgado

9.147

7.591

7.658

Pendentes de solução para o ano seguinte

2.600

2.117

2.107

TAXA DE PRODUTIVIDADE

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

101,70%

102,76%

96,19%

Média dos Tribunais de mesmo porte

95,80%

106,81%

100,30%

Média nacional

94,95%

94,70%

101,23%

TAXA DE CONGESTIONAMENTO

2019

2020

2021

33%

36%

37%

Média dos Tribunais de mesmo porte

42,00%

41,27%

34,85%

Média nacional

45,69%

44,60%

40,57%

Média do Tribunal analisado
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NÚMERO DE PROCESSOS RECEBIDOS POR
DESEMBARGADOR

87

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

1.124

923

995

Média dos Tribunais de mesmo porte

1.787

1.465

1.442

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

1.143

949

957

Média dos Tribunais de mesmo porte

1.712

1.564

1.446

NÚMERO DE PROCESSOS SOLUCIONADOS POR
DESEMBARGADOR

Segundo dados informados pelo Tribunal Regional, em 2021 foram pautados, em
média, 80,1 processos e julgados 53,29 processos por sessão.
b) Prazos Médios
PRAZO MÉDIO da distribuição à
restituição com visto do relator

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

91 dias

76 dias

68 dias

Média dos Tribunais de mesmo porte

104 dias

122 dias

94 dias

Média nacional

104 dias

111 dias

95 dias
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PRAZO MÉDIO da distribuição ao
julgamento do recurso

88

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

121 dias

105 dias

91 dias

Média dos Tribunais de mesmo porte

137 dias

165 dias

136 dias

Média nacional

160 dias

168 dias

160 dias

2019

2020

2021

Média do Tribunal analisado

229 dias

213 dias

218 dias

Média dos Tribunais de mesmo porte

281 dias

285 dias

278 dias

Média nacional

306 dias

321 dias

301 dias

PRAZO MÉDIO total, da distribuição até
a baixa do recurso

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

Magistrados atuando em turmas e que participaram da
distribuição de processos

Estoque inicial por magistrado

87

2019

2020

2021

8

8

8

392

325

265
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Processos recebidos por magistrado

1.124

923

995

Carga de trabalho por magistrado

1.516

1.248

1.260

Processos solucionados por magistrado

1.143

949

957

PROCESSOS COM MAIS DE 90 DIAS COM O
RELATOR EM 31/12/2021
TOTAL DE PROCESSOS COM O PRAZO
VENCIDO

66

d) Movimentação Processual dos Desembargadores em exercício:
MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL DOS
DESEMBARGADORES
EM EXERCÍCIO

2019

2020

2021

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

RECEBIDOS

JULGADOS

BENTO HERCULANO
DUARTE NETO

172

172

129

144

996

478

CARLOS NEWTON DE
SOUZA PINTO

1.143

459

898

780

1.028

898

41

496

7

6

3

-

DÉCIO TEIXEIRA DE
CARVALHO JÚNIOR

-

-

40

84

1

1

EDUARDO SERRANO
DA ROCHA

-

-

-

-

1.043

912

1.077

1.068

986

1.089

288

573

-

-

-

-

10

79

94

625

521

816

8

46

DANIELA LUSTOZA
MARQUES DE SOUZA
CHAVES

ERIDSON JOÃO
FERNANDES
MEDEIROS
GUSTAVO MUNIZ
NUNES
ISAURA MARIA
BARBALHO
SIMONETTI
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90

JÓLIA LUCENA DA
ROCHA MELO

-

-

22

59

37

103

JOSEANE DANTAS
DOS SANTOS

1.226

1.085

934

802

1.010

867

JOSÉ BARBOSA FILHO

1.065

791

950

806

1.008

894

JOSÉ RÊGO JÚNIOR

986

2

601

1

1

-

LUCIANO ATHAYDE
CHAVES

4

2

1

-

23

153

MAGNO KLEIBER
MAIA

368

1.263

58

186

10

-

MANOEL MEDEIROS
SOARES DE SOUSA

11

65

-

-

-

-

1.148

435

990

675

1.018

867

363

761

345

290

171

168

RICARDO LUÍS
ESPÍNDOLA BORGES

1.127

985

936

912

968

809

RONALDO MEDEIROS
DE SOUZA

1.119

938

984

941

1.062

810

-

-

1

-

-

-

MARIA AUXILIADORA
BARROS DE
MEDEIROS
RODRIGUES
MARIA DO PERPETUO
SOCORRO
WANDERLEY DE
CASTRO

SIMONE MEDEIROS
JALIL

e) Resíduo processual
RESÍDUO PROCESSUAL

Aguardando manifestação do MPT
Pendentes de conclusão ao relator
Pendentes com o relator
Pendentes em diligência

89

2019

2020

2021

39

21

13

26

38

41

1.391

906

1.040

28

23

20
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Pendentes suspensos ou sobrestados
Resíduo total

4.1.5.

91

274

298

251

2.600

2.117

2.107

PRAZO TOTAL DE DURAÇÃO DO PROCESSO (fonte: e-Gestão)

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

Média do Tribunal analisado
Média dos Tribunais de mesmo porte
Média nacional

2019

2020

2021

1.510 dias

1.103 dias

1.032 dias

1.064 dias

1.034 dias

1.040 dias

1.012 dias

935 dias

1.020 dias

4.2. ARRECADAÇÃO (fonte: e-Gestão)
ARRECADAÇÃO NO 1º
GRAU
Recolhimentos
previdenciários
Recolhimentos fiscais
Custas processuais e
emolumentos
Multas
TOTAL

ARRECADAÇÃO NO 2º
GRAU

2019

2020

2021

R$ 44.264.034,14

R$ 31.193.564,05

R$ 28.734.951,92

R$ 4.321.053,61

R$ 2.587.214,91

R$ 3.441.026,21

R$ 7.212.014,18

R$ 3.371.375,42

R$ 3.467.399,51

R$ 90.714,83

R$ 10.301,28

0,00

R$ 44.264.034,14

R$ 31.193.564,05

R$ 28.734.951,92

2019

2020

90

2021
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Recolhimentos
previdenciários

92

0,00

R$ 3.196,29

R$ 2.910,36

0,00

0,00

R$ 2.051,67

Custas processuais e
emolumentos

R$ 11.513,05

R$ 7.318,97

R$ 3.864,14

TOTAL

R$ 11.513,05

R$ 10.515,26

R$ 8.826,17

Recolhimentos fiscais

4.3. VALORES PAGOS AOS RECLAMANTES (fonte: e-Gestão)
VALORES PAGOS AOS
RECLAMANTES
Decorrentes de execução
Decorrentes de acordo
Decorrentes de
pagamento espontâneo
TOTAL

2019

2020

2021

R$ 181.574.167,76

R$ 126.969.268,85

R$ 149.099.948,22

R$ 148.164.552,08

R$ 117.291.027,00

R$ 118.363.658,04

R$ 28.900.796,31

R$ 25.855.290,03

R$ 15.214.897,71

R$ 358.639.516,15

R$ 270.115.585,88

R$ 282.678.503,97
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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 21/2/2022) e CESTP
Em relação ao percentual de conciliação nos anos de 2019, 2020 e 2021, o TRT21
apresentou média de conciliação abaixo dos Tribunais de pequeno porte nos anos de
2019 e 2021 e acima da média no ano de 2020. Contudo, ficou abaixo da média
nacional nos três anos avaliados.
Os dados apresentados foram extraídos do e-Gestão considerando a regra de negócio
da Meta 3 do CNJ disposta no Glossário de Indicadores 2021.
ANO DE 2019: Total de processos conciliados: 6.167; processos solucionados: 16.832;
percentual de conciliação líquida: 36,64% (média nacional: 42,93%; média dos TRTs de
pequeno porte: 37,84%). No ano de 2019, das 23 Varas do Trabalho do TRT21, 5 Varas
apresentaram média superior à média nacional de 42,93%, são elas: Caicó – 1ª Vara
(43,4%); Ceará-Mirim - 1ª Vara (62%), Currais Novos - 1ª Vara (57,1%); Goianinha - 1ª
Vara (44,9%); Natal – 12ª Vara (44,1 %).
ANO DE 2020: Total de processos conciliados: 4.525; processos solucionados: 11.439;
percentual de conciliação líquida: 39,56 % (média nacional: 43,72%; média dos TRTs de
pequeno porte: 38,01%). No ano de 2020, das 23 Varas do Trabalho do TRT21, 6 Varas
apresentaram média superior à média nacional (43,72%), são elas: Ceará -Mirim - 1ª
Vara (52,5%); Currais Novos - 1ª Vara (53,3%); Mossoró - 1ª Vara (58,6%), Mossoró - 2ª
Vara (48,3%); Natal – 5ª Vara (45,3%) e Natal – 12ª Vara (48,1%).
ANO DE 2021: Total de processos conciliados: 5.124; processos solucionados: 14.905;
percentual de conciliação líquida: 34,38% (média nacional: 44,46%; média dos TRTs de
pequeno porte: 37,24%). No ano de 2021, das 23 Varas do Trabalho do TRT21, 3 Varas
apresentaram média superior à média nacional (44,46%), são elas: Caicó - 1ª Vara
(46,5%); Currais Novos - 1ª Vara (50,9%) e Macau – 2ª Vara (59,5%).
5.1.2.

FASE DE LIQUIDAÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 21/2/2022)

ANO DE 2019: Total de liquidações finalizadas por acordo: 63; liquidações encerradas:
4.298; percentual de conciliação: 1,5%.
ANO DE 2020: Total de liquidações finalizadas por acordo: 51; liquidações encerradas
3.000; percentual de conciliação: 1,7%.
ANO DE 2021: Total de liquidações finalizadas por acordo: 50; liquidações encerradas
1.569; percentual de conciliação: 3,18%.
5.1.3.

FASE DE EXECUÇÃO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia 21/2/2022)
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ANO DE 2019: Total de processos extintos por acordo: 3.285; execuções encerradas:
20.759; percentual de conciliação: 15,82%.
ANO DE 2020: Total de processos extintos por acordo: 3.047; execuções encerradas:
12.283; percentual de conciliação: 24,8%.
ANO DE 2021: Total de processos extintos por acordo: 2.297; execuções encerradas:
9.889; percentual de conciliação: 23,22%.

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: TRT21)

O TRT21 informou que observa e aplica as diretrizes contidas na Resolução CSJT n°
174/2016, aprovada em 30/9/2016, que normatiza a política de conciliação e
mediação no âmbito da Justiça do Trabalho.
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC
e os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas - CEJUSC’sJT21 - foram instituídos pela Resolução Administrativa n° 16/2017 com as alterações
da Resolução Administrativa n° 047/2017, que modifica a estrutura de cargos e
funções comissionadas no âmbito do CEJUSC, da Resolução Administrativa n°
058/2017, que acrescentou novas atribuições aos CEJUSCs, e dos Atos TRT21-GP n°s 61
e 62 de 2020, responsáveis por regulamentar os procedimentos de mediação e
conciliação pré-processual no âmbito do 1º e 2° Graus de Jurisdição.
De acordo com informações constantes no questionário de correição, o NUPEMEC não
possui quadro de servidores ou estrutura física próprios, sendo utilizado o espaço
físico e equipe de servidores do CEJUSC. O art. 3° da Resolução Administrativa n°
16/2017 dispõe que o NUPEMEC está vinculado à Presidência do Tribunal e contará
com a seguinte composição: a) 1 desembargador federal do trabalho do TRT21, que o
coordenará; b) o(s) magistrado(s) coordenador(es) do(s) CEJUSC-JT21; c) o secretário
do CEJUSC-JT21. Ademais, estabeleceu-se que a Presidência designará, dentro do
quadro do seu Gabinete, um secretário para auxiliar o coordenador nas atividades do
NUPEMEC.
Destaca-se que o art. 5º da Resolução CSJT n° 288/2021 dispõe que a coordenação do
NUPEMEC-JT deve ser obrigatoriamente exercida por desembargador do trabalho em
atividade, que cumpra os seguintes requisitos: possua formação em curso de
capacitação em métodos consensuais de solução de disputas realizado ou validado
pela ENAMAT ou por escola judicial vinculada a um dos Tribunais Regionais do
Trabalho; tenha cumprido a carga horária mínima de formação continuada de 30
(trinta) horas nos 2 (dois) semestres anteriores; não tenha sido punido
disciplinarmente, nos últimos dois anos. O TRT21 deverá adequar a Resolução
Administrativa n° 16/2017 ao referido artigo.
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Quanto aos CEJUSCs de 1º Grau, o TRT conta com dois: um em Natal e outro em
Mossoró. O CEJUSC de 2º Grau ainda não foi formalmente instituído, porém o Tribunal
adota práticas conciliatórias no âmbito do 2º Grau. A formalização encontra-se em
andamento. Por meio do Ato TRT21-GP nº 071/2021, o Tribunal designou um grupo de
trabalho para apresentar estudos a fim de subsidiar a elaboração da proposta de
Resolução Administrativa visando à instalação do CEJUSC de 2º grau, bem como a
adequação da Resolução Administrativa nº 16/2017 ao disposto no art. 4º, § 4º, do Ato
CSJT.GP.SG. Nº 141/2020.
Segundo o art. 7° da Resolução Administrativa n° 16/2017 e art. 1º da Resolução
Administrativa n° 58/2017, os CEJUSCs terão as seguintes atribuições: realizar sessões
e audiências de conciliação e mediação de processos em qualquer fase ou instância,
inclusive naqueles pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior do Trabalho,
podendo organizar pautas temáticas objetivando a atualização dos trabalhos; atender
a partes, advogados e terceiros interessados, prestando-lhes informações sobre os
feitos em tramitação no Centro; expedir certidões, lavrar termos nos autos e realizar
outros atos processuais necessários ao bom andamento dos serviços que lhes são
afetos; expedir mandados e notificações às partes para tentativa de conciliação,
ressalvadas as notificações citatórias dos processos encaminhados de ofício, que serão
expedidos pelas Varas de origem; elaborar e enviar mensalmente ao NUPEMEC os
relatórios de atividades acompanhado de dados de produtividade para fins
estatísticos; realizar audiências inaugurais na jurisdição das Varas do Trabalho de Natal
e Mossoró, mantendo-se inalterada a competência do juízo originário para o
prosseguimento do feito, na hipótese de não haver conciliação no processo e realizar
audiências inaugurais itinerantes nas Varas do Trabalho de Ceará-Mirim, Macau,
Goianinha, Currais Novos, Caicó e Assu, a partir de requerimento dos respectivos Juízes
Titulares das Unidades.
O Centro Judiciário de Método Consensual de Solução de Disputas de Natal é
composto por uma equipe de 10 pessoas, sendo: 1 juiz coordenador, 1 juiz supervisor,
1 diretor, 4 conciliadores, 1 servidor de secretaria e 2 estagiários. O seu espaço físico
tem a seguinte disposição: um saguão de espera com capacidade para mais de 70
pessoas sentadas e com ambientação sonora e visual; uma mesa ampla junto ao
saguão de espera com 2 computadores, sistema de som-ambiente e microfone para
pregão e coordenação de atividades; uma sala para o coordenador do CEJUSC e uma
sala para o diretor do CEJUSC e secretário do NUPEMEC. Há 13 salas de audiência (uma
sala fechada para cada uma das varas da Capital, com mesa redonda e computador em
mesa de apoio), sendo uma delas compartilhada para duas varas (sala ampla, com
duas mesas e dois computadores, mas sem divisórias) e uma sala ampla para audiência
com maior número de pessoas e para audiências coletivas. O saguão de espera conta
com um banheiro feminino e masculino; além disso, há um banheiro na sala da
Coordenação do CEJUSC e mais 03 banheiros para os servidores/conciliadores, sendo
um masculino, um feminino e um para pessoas com deficiência. O espaço conta, ainda,
com duas salas com computadores para os juízes supervisores, próximas às salas de
audiência/conciliação.
O Centro Judiciário de Método Consensual de Solução de Disputas de Mossoró é
composto por uma equipe de 3 pessoas, sendo: 1 juiz coordenador, 1 chefe da seção

94

95

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

de conciliação do CEJUSC de Mossoró e 1 conciliador. O seu espaço físico tem a
seguinte disposição: uma sala de audiência com uma mesa redonda e 4 cadeiras para
as partes, uma mesa para um servidor com um computador, sofá, TV para exibição da
ata de audiência, frigobar com água, cafeteira e um computador para acesso aos
processos pelos advogados. Notebook e roteador para uso de internet.
O Tribunal informou que há utilização de meios tecnológicos para realizar contato com
as partes com o objetivo de iniciar as tratativas de conciliação. Informou-se, ainda, que
não há a possibilidade de usar os meios tecnológicos para homologação de acordos
sem a necessidade de comparecimento das partes em juízo.
Registra-se a existência do Termo de Cooperação celebrado entre o CEJUSC-Natal, a
Divisão de Inteligência do TRT21 e a 6ª Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte,
motivado pela existência de várias execuções fiscais e trabalhistas em desfavor da
empresa URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL, sendo
corresponsável pelas primeiras o Município de Natal. O objeto da parceria consiste em
alinhar: 1) os procedimentos a serem empreendidos para o pagamento dos valores
devidos pela empresa URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL junto
às Varas da Justiça do Trabalho, mediante bloqueio mensal no montante de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser realizado pela 6ª Vara Federal diretamente na
conta do Fundo de Participação dos Municípios; e 2) a mediação, pelo CEJUSC da
Justiça do Trabalho da 21ª Região, das negociações para celebração de acordo coletivo
entre o SINDLIMP e a URBANA.
O TRT21 noticiou, ainda, a adesão ao regime de cooperação, de iniciativa do TRT7,
para que os CEJUSCs de todos os Tribunais Regionais do Trabalho do país - onde
houvesse processos envolvendo o grupo econômico formado pelas empresas EIT
Construções - pudessem viabilizar conciliações a partir de remessa de valores
vinculados ao processo piloto em trâmite no Tribunal cearense. Os valores que
couberam ao TRT21 já foram recebidos, tendo sido habilitados processos pilotos nos
CEJUSCs de Natal e de Mossoró.
5.2.2. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA DESIGNAÇÃO DOS COORDENADORES DOS
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
(fonte: TRT21)
Segundo o §1° do art. 7° da Resolução Administrativa n° 16/2017, as atividades nos
CEJUSCs serão coordenadas por um magistrado da ativa, designado pela Presidência,
sendo escolhido dentre os magistrados que atuam nas Varas do Trabalho e Turmas
abrangidas pelos respectivos centros. A Presidência designará, ainda, um magistrado
substituto do coordenador do CEJUSC.
O TRT21 informou, também, que para a escolha do magistrado coordenador do
CEJUSC é realizado um edital para inscrição dos magistrados interessados e deve-se
participar de um curso de conciliação. Ademais, o magistrado coordenador não atua
de forma exclusiva no CEJUSC.
Salienta-se que a Resolução CSJT no 288/2021, em seu artigo 4o, elenca critérios para
nomeação dos coordenadores e supervisores do CEJUSC, incluindo a quantidade de
horas de capacitação no tema, o cargo dos coordenadores e situações nas quais há
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necessidade de atuação exclusiva, bem como a adoção de um sistema que garanta a
rotatividade no cargo. Dessa forma, registra-se ser necessária a modificação da
Resolução Administrativa nº 16/2017 para adequação dos critérios para nomeação dos
coordenadores, a fim de atender ao previsto nos incisos IV e VI do art. 4° da aludida
resolução.
5.2.3. FORMA DE SUBMISSÃO DOS PROCESSOS AO CENTRO JUDICIÁRIO DE
MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT21)
O Tribunal Regional informou, no questionário de correição, que a submissão dos
processos ao CEJUSC ocorre por solicitação das partes ou por remessa voluntária. No
âmbito do CEJUSC do Tribunal Regional, não há a possibilidade de avocação de
processos.
Salientou que, ao encaminhar o processo ao CEJUSC, a Vara de origem o tramita tanto
no sistema quanto faz o registro nos autos por despacho ou certidão.
5.2.4. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO ÂMBITO DOS
CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS
(fonte: TRT21)
Em 2019 foram realizadas 4.387 audiências, com homologação de 2.010 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 45,81%.
Em 2020 foram realizadas 2.208 audiências, com homologação de 1.583 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 71,69%.
Em 2021 foram realizadas 1.657 audiências, com homologação de 1.340 acordos,
resultando em um índice de conciliação no percentual de 80,86%.
Registra-se que os dados foram informados pelo Tribunal Regional.
5.2.5. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DOS CENTROS
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS. CONCILIAÇÃO
FRUSTRADA. ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES REALIZADOS NA PRÓPRIA
AUDIÊNCIA (fonte: TRT21)
No questionário de correição, o TRT21 informou que, caso frustrada a tentativa de
conciliação no âmbito do CEJUSC, é recebida a defesa e outros documentos, porém
não é designada audiência de prosseguimento e tampouco há exame da questão
jurídica que envolve a matéria. Esclareceu, por outro lado, que, quando há composição
do acordo, os atos processuais praticados consistem em determinar a baixa na CTPS e
a liberação do FGTS, do seguro-desemprego e dos depósitos recursais. Os expedientes
são cumpridos por meio de ofícios, uma vez que o CEJUSC não tem acesso à expedição
de alvarás e ordens de pagamento por meio eletrônico.
Oportuno destacar o disposto no art. 11, III, da Resolução CSJT n o 288/2021, que
define os atos processuais passíveis de serem realizados pelo magistrado supervisor da
audiência ocorrida no âmbito do CEJUSC, nas hipóteses em que frustrada a tentativa
de conciliação.
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5.2.6. ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA REGIONAL NO ÂMBITO DOS CENTROS
JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE DISPUTAS (fonte: TRT21)
O TRT21 salientou que a Corregedoria Regional realiza correições ordinárias no âmbito
dos CEJUSCs. Afirmou que há extração dos dados por meio dos sistemas estáticos
disponíveis, como PJe, SAGE, APOEMA e e-Gestão, bem como a interação com a
Direção do CEJUSC para efetuar coleta de dados sobre as atividades desenvolvidas na
unidade e o cumprimento das normas.
No ano de 2021, a Correição Ordinária, no âmbito dos CEJUSCs de Natal e Mossoró, foi
realizada em 29 de novembro. A partir da análise da ata, verifica-se que é efetuada
uma extensa análise da rotina e da movimentação processual, bem como a
apresentação de recomendações para melhoria dos serviços prestados pelos centros.

5.3. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E ACORDOS EFETIVADOS NO
ÂMBITO DAS VARAS DO TRABALHO (fonte: e-Gestão - dados retirados no dia
21/2/2022)
No ano de 2019, foram realizadas 37.339 audiências, das quais 5.795 foram audiências
de conciliação, (2.329 na fase de conhecimento e 3.466 na fase de execução) e
homologados 7.327 acordos (6.395 na fase de conhecimento, 63 na fase de liquidação
e 869 na fase de execução).
No ano de 2020, foram realizadas 32.300 audiências, das quais 6.082 foram de
conciliação, (3.761 realizadas na fase de conhecimento e 2.321 na fase de execução).
No total, foram homologados 5.643 acordos (4.669 na fase de conhecimento, 51 na
fase de liquidação e 923 na fase de execução
No ano de 2021, foram realizadas 36.519 audiências, das quais 6.417 foram de
conciliação, (3.939 realizadas na fase de conhecimento e 2.478 na fase de execução).
No total, foram homologados 6.633 acordos (5.478 na fase de conhecimento, 50 na
fase de liquidação e 1.105 na fase de execução).
Frise-se, por oportuno, que o número de audiências aqui registradas se refere à
designação específica de “audiência de conciliação” no PJe. Assim, o número superior
de acordos efetivados decorre do fato de que também são computados aqueles
firmados nas demais modalidades de audiência.

5.4. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NO SEGUNDO
GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO ORDINÁRIO E AGRAVO DE PETIÇÃO
(fonte: TRT21)
No ano de 2019, foram realizadas 176 audiências de conciliação e homologados 169
acordos; índice de conciliação: 96,02%.
No ano de 2020, foram realizadas 160 audiências de conciliação e homologados 113
acordos; índice de conciliação: 70,62%.
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No ano de 2021, foram realizadas 152 audiências de conciliação e homologados 85
acordos; índice de conciliação: 55,92%.
Os dados foram informados no questionário de correição.

5.5. CONCILIAÇÃO EM PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA (fonte: TRT21)
O Tribunal Regional asseverou que empreende tentativas de conciliação em processos
que se encontram na fase de admissibilidade de recurso de revista. Informou,
entretanto, que a apuração dos números pelo CEJUSC restringe-se a casos conciliados
e não conciliados, razão pela qual não há apuração em relação à fase processual e
tampouco no que se refere ao recurso específico, registrando que cuidará para que
nos próximos meses passe a apurar os dados em relação à especificidade da fase
processual. Durante a correição, contudo, a Presidência do TRT21 conseguiu apurar a
quantidade de recursos de revista remetidos para o CEJUSC: 61 recursos de revista em
2019; 78 em 2020 e 59 em 2021.
Salienta-se que na apuração dos números pelo CEJUSC, relativamente aos casos
conciliados e não conciliados, cujos percentuais foram informados em tópico anterior,
estão incluídos os acordos celebrados na fase de recurso de revista.

5.6. CONCILIAÇÃO EM DISSÍDIO COLETIVO. FASE PRÉ-PROCESSUAL
(fonte: TRT21)
Segundo o Tribunal, não há dados estatísticos a respeito de audiências e acordos de
conciliação na fase pré-processual antes da instalação dos dissídios coletivos nos anos
de 2019 e 2020.
Já no ano de 2021, foram realizadas 20 audiências, com 20 acordos homologados;
índice de conciliação: 100%.
O Tribunal editou os Atos TRT21-GP n° 61 e 62 de 2020, por meio dos quais
regulamentou os procedimentos de mediação e conciliação pré-processual no âmbito
do 1º e 2° Graus de Jurisdição, respectivamente.

5.7. SEMANA NACIONAL DE CONCILIAÇÃO – CNJ E CSJT (fonte: TRT21)
O TRT21 participou da Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT em 2019,
2020 e 2021, bem como das Semanas Nacionais de Conciliação do CNJ de 2019, 2020 e
2021 e das Semanas Nacionais da Execução Trabalhista do CSJT de 2019, 2020 e 2021.
Os resultados alcançados que foram informados pelo Tribunal Regional são os
seguintes:
V Semana Nacional de Conciliação Trabalhista do CSJT (de 27 a 31 de maio de 2019):
Audiências designadas (fases de conhecimento e execução, 1º e 2º graus
somados): 916; audiências realizadas (fases de conhecimento e execução, 1º e 2º
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graus somados): 878; acordos homologados (fases de conhecimento e execução,
1º e 2º graus somados): 363; índice de conciliação: 41,34%.
IX Semana Nacional de Execução Trabalhista do CSJT (de 16 a 20 de setembro de
2019):
Audiências designadas ( 1º e 2º graus somados): 379; audiências de conciliação em
fase de execução realizadas ( 1º e 2º graus somados): 371; acordos homologados (1º
e 2º graus somados): 223; índice de conciliação: 60,10%.
XIV Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 4 a 8 de novembro de 2019):
Audiências designadas (todas as fases, 1º e 2º graus somados): 438; audiências
realizadas (todas as fases, 1º e 2º graus somados): 428; acordos homologados
(todas as fases, 1º e 2º graus somados): 275; índice de conciliação: 64,25%.
X Semana Nacional de Execução Trabalhista do CSJT (de 30 de novembro a 4 de
dezembro de 2020):
Audiências designadas (1º e 2º graus somados): 1.229; audiências realizadas ( 1º e
2º graus somados): 1.036; Total de acordos homologados: 941; índice de conciliação:
90,83%.
XVI Semana Nacional de Conciliação do CNJ (de 8 a 12 de novembro de 2021):
Audiências designadas (todas as fases, 1º e 2º graus somados): 141; audiências
realizadas (todas as fases, 1º e 2º graus somados): 141; acordos homologados
(todas as fases, 1º e 2º graus somados): 72; índice de conciliação: 51,06%.
XI Semana Nacional de Execução Trabalhista do CSJT (de 20 a 24 de setembro 2021):
Audiências de conciliação em fase de execução realizadas (1º e 2º graus somados):
618; Total de acordos homologados (1º e 2º graus somados): 344; índice de
conciliação: 55,66%.

5.8. INICIATIVAS EM PROL DA CONCILIAÇÃO (fonte: TRT21)
Relativamente a outras ações de estímulo à atividade conciliatória, o TRT21 informou
que apenas em 2020 realizou a Semana Regional de Conciliação Telepresencial. No ano
de 2019 havia participado das Semanas Nacionais de Conciliação promovidas pelo CSJT
e pelo CNJ, às quais também aderiu em 2021, em razão da pandemia do Coronavírus.
Registra-se a importância de realizar ações com o intuito de promover e fortalecer a
cultura conciliatória, incentivando a celebração de acordos, o que acarreta a resolução
do litígio de forma mais célere, a partir do empoderamento das partes, além de elevar
os percentuais de conciliação.

5.9. CURSOS DE CAPACITAÇÃO (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que os magistrados coordenadores dos CEJUSCs participaram de
curso promovido pela ENAMAT sobre supervisão dos centros de conciliação. Ademais,
os servidores lotados no CEJUSC são capacitados em métodos consensuais de solução
de disputas, sendo oferecidos cursos regulares de atualização.
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Segundo o Tribunal, em novembro de 2021 foi realizada a 1ª fase do IV Curso de
Formação de Mediadores e Conciliadores pela Escola Judicial, sendo esta fase teórica.
Já a fase prática do curso será realizada no corrente ano de 2022.
Registra-se que o art. 7º, §§ 2º, 3º e 4º, da Resolução CSJT nº 174/2016 e seu anexo I
dispõem acerca da capacitação de magistrados e servidores para atuação nos CEJUSCs.
Além disso, os arts. 15 a 19 da Resolução CSJT nº 288/2021 também tratam sobre o
assunto, incluindo a importância de cursos regulares de reciclagem e o período de
validade dos cursos.

5.10. MEDIAÇÃO (fonte: TRT21)
O Tribunal Regional informou que os Atos TRT21-GP n° 61 e 62 de 2020
regulamentaram, respectivamente, os procedimentos de mediação e conciliação no
âmbito do 1º e 2° Graus de Jurisdição.
O art. 3° do Ato TRT21-GP n° 61/2020 dispõe que a mediação e conciliação préprocessual no 1° Grau de Jurisdição será realizada no âmbito do NUPEMEC com o
auxílio do CEJUSC.
Já no âmbito do 2° Grau de Jurisdição, conforme o art. 2° do Ato TRT21-GP n° 62/2020,
a mediação e conciliação pré-processual será conduzida e processada pela VicePresidência do Tribunal.

5.11. DIVULGAÇÃO (fonte: TRT21)
O Tribunal informou que a divulgação das atividades conciliatórias ocorre por meio de
ofícios enviados por e-mail ou malote digital, bem como a divulgação por meio de
grupos existentes no aplicativo WhatsApp, no sítio eletrônico do Tribunal, no perfil do
Tribunal no Instagram, em rádios, telejornais e banners.
Registra-se a importância de adequar o portal da conciliação do Tribunal ao disposto
no art. 23 da Resolução CSJT no 288/2021, que relaciona as informações que devem
constar na página eletrônica sobre a conciliação.
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6. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
6.1. ORGANIZAÇÃO (fonte: TRT21 e sítio eletrônico do Tribunal)
Segundo o TRT21, o Núcleo de Pesquisa Patrimonial (NPP) foi regulamentado por meio
da Resolução Administrativa nº 03/2020, sendo atribuições do Núcleo: promover a
identificação de patrimônio dos devedores contumazes, a fim de garantir a execução
dos processos; requerer e prestar informações aos Juízes, referentes aos devedores
contumazes; propor convênios e parcerias entre instituições públicas e privadas, como
fonte de informação de dados cadastrais ou cooperação técnica, que facilitem e
auxiliem a execução, além daqueles já firmados por órgãos judiciais superiores;
recepcionar e examinar denúncias, sugestões e propostas de diligências, fraudes e
outros ilícitos, sem prejuízo da competência das varas; atribuir a executantes de
mandados a coleta de dados e outras diligências investigativas, necessárias à pesquisa
patrimonial; elaborar estudos sobre técnicas de pesquisa, uso das ferramentas
eletrônicas e convênios, investigação e avaliação de dados, bem como sobre
mecanismos e procedimentos de prevenção, obstrução, detecção e de neutralização
de fraudes à execução, disponibilizando-as às unidades jurisdicionais do Regional; dar
treinamento e suporte aos juízes e servidores, possibilitando que se faça melhor uso
das ferramentas eletrônicas e convênios disponibilizados; formar bancos de dados das
atividades desempenhadas e seus resultados, que deverão ser disponibilizados na
intranet mediante consulta; produzir relatórios circunstanciados dos resultados
obtidos com ações de pesquisa e investigação; solicitar à Presidência do Regional
treinamento necessário ao aperfeiçoamento do trabalho de pesquisa patrimonial, seja
através da Escola Judicial ou por instituições externas; realizar audiências úteis às
pesquisas em andamento, inclusive de natureza conciliatória, com fundamento no
disposto nos arts. 772, 773 e 774 do Código de Processo Civil, observadas todas as
premissas estabelecidas na Resolução CSJT nº 174/2016, podendo valer-se da
cooperação com os CEJUSCs existentes no âmbito do Regional; praticar todos os atos
procedimentais necessários ao regular andamento dos processos; e exercer outras
atividades inerentes à sua finalidade.
O procedimento de pesquisa patrimonial poderá ser deflagrado de ofício pelo
magistrado responsável pelo Núcleo, ou a pedido de magistrado de qualquer das
unidades judiciárias do Tribunal.
Em relação à estrutura do Núcleo, informou que a unidade é coordenada pelo
Magistrado Cácio Oliveira Manoel, que foi designado para a referida função por meio
do Ato TRT21-GP n° 38, de 19/3/2020. Referido Núcleo conta, ainda, com o auxílio dos
servidores Jácio Adriano Bezerra Maranhão, Geórgia Holanda Ribeiro dos Santos,
Frederico Fausto Marinho de Medeiros e Felipe Gurgel Cunha.
No tocante ao critério da rotatividade dos juízes que ocupam a coordenação do NPP,
constata-se que o art. 6° da Resolução Administrativa n° 03/2020 do Regional está em
conformidade com o disposto no art. 6º da Resolução CSJT nº 138/2014.
Em relação à dedicação exclusiva, o Tribunal afirmou que o juiz responsável pela
coordenação do Núcleo não exerce a função com exclusividade. Ressaltou, contudo,
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que há autorização pelo Tribunal Pleno para a cumulação com outras funções, bem
como a percepção de Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição.
Quanto aos relatórios circunstanciados dos devedores contumazes, o TRT21 registrou
que a disponibilização não ocorre por meio da intranet, mas pelo Google Drive, de
modo que atende ao que determina o art. 3° da Resolução CSJT nº 138/2014.
Quanto à elaboração do Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa, o Tribunal
Regional informou que já o fez, disponibilizando-o aos servidores e magistrados,
conforme determina a Resolução CSJT nº 138/2014.

6.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS (fonte: TRT21)
Conforme informado pelo TRT21, são utilizadas as seguintes ferramentas de pesquisa
patrimonial e finalidades, a fim de garantir maior efetividade à execução:
BACENJUD/SISBAJUD/CCS
Bloqueio de ativos financeiros
RENAJUD

INFOJUD

INFOSEG

CENSEC

COAF

Localização de veículos do executado e
inclusão de restrições judiciais
Consulta às declarações de imposto de renda e
operações imobiliárias, permite aferir a
capacidade financeira do investigado, além de
localização de bens.
Reúne base de dados da Receita Federal,
RENAVAN, RENACH - permite pesquisa
cadastral das partes e localização de bens
Consultar procurações, escrituras, atos
notariais em geral, além de inventário e
divórcios nos cartórios de todo o Brasil.
Consultar movimentações financeiras suspeitas
dos executados.

CNIB
Permite a indisponibilidade de imóveis

SERPRO

Sistema de Investigação de Movimentações
Bancárias -SIMBA

Acesso à base de dados da Receita Federal informações de CPF e CNPJ - importante para a
identificação de grupos econômicos, quadros
societários, alterações empresariais entre
outras atividades.

Afastamento de sigilo bancário.
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DETRAN NET

SEMUTs

Permite consulta às informações do veículo no
Detran do Rio Grande do Norte.
Acesso ao banco de dados das Secretarias de
Tributação dos municípios de Natal, Macaíba,
Nísia Floresta, Parnamirim, Mossoró, para
localizar imóveis

INCRA
Localização de imóveis rurais.

TCE

Acesso ao banco de dados do Tribunal de
Contas do Estado para localizar contratos com
a Administração Pública do Estado do Rio
Grande do Norte e Municípios do Estado.

MATILHA

Sistema de Inteligência desenvolvido pelo
Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ele
é utilizado para localizar partes, identificar
vínculos familiares, societários, bem como
localizar bens.

SPU
Ajuda na localização de endereços de imóveis.
INPI

SIEL

ARISP

SERASAJUD

Utilizado na identificação do registrador da
marca, sendo possível identificar o sócio de
fato.
Informações cadastrais na base de dados da
Justiça Eleitoral.
Permite a consulta de certidões e penhora
online junto aos cartórios cadastrados no
sistema.
Permite a inclusão do devedor trabalhista no
SERASA.

CAGED/RAIS

Acessar o registro de admissões e dispensa de
empregados, sob o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho.

SisconDJ

Acessar o registro de admissões e dispensa de
empregados, sob o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho

Caixa Econômica Federal

Permite a consulta aos depósitos judiciais.
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Segundo informações prestadas pelo TRT21, 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: TRT21)
No âmbito do TRT21, constatou-se que o Procedimento de Reunião de Execuções –
PRE - foi regulamentado pelo Ato TRT21-GP n° 150/2020, tendo instituído como
modalidades de reunião de execuções o Plano Especial de Pagamento Trabalhista –
PEPT e o Regime Especial de Execução Forçada – REEF.
Conforme o art. 2° do Ato 150/2020, a reunião de execuções contra um mesmo
devedor poderá ser processada no âmbito da Divisão de Inteligência - DINT, sob a
jurisdição do respectivo juiz coordenador, que atuará como juízo centralizador do PRE.
O pedido de instauração do Plano Especial de Pagamento Trabalhista tem a análise
preliminar feita pelo Desembargador Presidente-Corregedor. Após a instauração do
procedimento, o Desembargador Presidente-Corregedor encaminhará o processo ao
Juiz Coordenador da DINT, que elaborará o Plano e o encaminhará para aprovação do
Presidente-Corregedor.
Já o Regime Especial de Execução Forçada (REEF), decorre do insucesso do PEPT, ou
por meio de requisição das unidades judiciárias de 1° e 2° Graus do Tribunal ou por
iniciativa da Divisão de Inteligência. A instauração do REEF importará a suspensão das
execuções por ele abrangidas, mediante despacho do juiz designado para atuar na
Divisão de Inteligência, excluídos os processos que tramitam nas varas recusantes.
No curso do REEF, os atos executórios buscando o pagamento da dívida consolidada
do executado serão realizados nos autos do processo piloto. A definição dos autos a
serem qualificados como processo piloto caberá ao juiz designado para atuar na
Divisão de Inteligência, a quem também competirá resolver todos os incidentes e
ações incidentais referentes ao processo piloto, quanto aos atos praticados durante o
REEF. Caso sejam localizados bens do executado, será ordenada a alienação pelo juiz
em atuação no DINT, e os valores arrecadados serão destinados ao pagamento das
execuções envolvidas no REEF, observando o pagamento equânime dos créditos, as
peculiaridades do caso concreto e a premência do crédito trabalhista.

6.4. EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DA EXECUÇÃO TRABALHISTA
(fonte: TRT21)
Em 2019, o Tribunal participou da 9ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 16/9/2019 a 20/9/2019. Os resultados obtidos foram os seguintes:
audiências realizadas - 371; acordos homologados - 223; valores dos acordos
homologados - R$ 14.563.188,43; leilões realizados - 1 (um); valor arrecadado nos
leilões - R$ R$1.533.600,00; e valor arrecadado com bloqueios efetivados (BACENJUD)
- R$ 374.135,67.
Em 2020, o Tribunal participou da 10ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 30/11/2020 a 4/12/2020. Os resultados obtidos foram os seguintes:
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audiências realizadas – 1.036; acordos homologados - 941; valores dos acordos
homologados - R$ 19.391.693,83; leilões realizados - 1 (um); valor arrecadado nos
leilões - R$ R$841.576,87; e valor arrecadado com bloqueios efetivados (BACENJUD) R$ 224.954,20.
Em 2021, o Tribunal participou da 11ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, no
período de 20/9/2021 a 24/9/2021. Os resultados obtidos foram os seguintes:
audiências realizadas - 618; acordos homologados - 344; valores dos acordos
homologados - R$ 10.852.972,60; leilões realizados - 1 (um); valor arrecadado nos
leilões - R$ R$3.258.399,95;e valor arrecadado com bloqueios efetivados (BACENJUD)
– R$ 1.646.860,17.

6.5. CURSOS VOLTADOS À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO (fonte: TRT21)
A Escola Judicial do TRT21 informou que ofereceu cursos voltados à efetividade da
execução, conforme especificado abaixo:
Ano

Tema

Modalidade

Participantes

2019

2ª Maratona de Pesquisa Patrimonial

Presencial

Magistrados: 0

2019

Curso Pesquisa Patrimonial – Identificando
Vínculos

Presencial

Servidores: 16
Magistrados: 2

Curso Pesquisa Patrimonial – Localização de
Bens

Presencial

Magistrados: 2

Utilização do Sistema de Gestão dos
Depósitos Judiciais - Projeto Garimpo

Presencial

Servidores: 28
Magistrados: 0

2020

II Curso de Utilização do Sistema de Gestão
dos Depósitos Judiciais - Projeto Garimpo

Presencial

Não informado

2020

Café com Inteligência – Tema: Execução na
2ª Instância
Café com Inteligência – Tema: Execução na
2ª Instância
Café com Inteligência – Tema: X Semana
Nacional de Execução
4ª Maratona de Pesquisa Patrimonial

EAD Telepresencial
EAD Telepresencial
EAD Telepresencial
EAD Telepresencial
EAD - Tutorado

Não informado

2019
2019

2020
2020
2021
2021
2021

2021

Curso “Técnicas Avançadas de Execução
Trabalhista”
Projeto Café com Inteligência - 2º Encontro
(Execução trabalhista e suas nuances nas 1º
e 2º instâncias)
Projeto Café com Inteligência - 3º Encontro
(Mecanismos extrajudiciais de auxílio à

105

Servidores: 28

Servidores: 38

EAD Autoinstrucion
al
EAD Autoinstrucion

Não informado
Não informado
Não informado
Magistrados: 0
Servidores: 38
Magistrados: 0
Servidores: 33
Magistrados: 0
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2021

2021

execução trabalhista)
Projeto Café com Inteligência - 4º Encontro
(Linguagem e Execução: Aspectos Práticos
para Conciliação)
Projeto Café Com Inteligência - 2º Encontro
(3ª Temporada) - Convênios E Práticas
Cartoriais De Apoio À Efetividade Da
Execução Trabalhista
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al
EAD Autoinstrucion
al
EAD Telepresencial
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Servidores: 33
Magistrados: 0
Servidores: 24
Magistrados: 0
Servidores: 22
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7. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
7.1. RECURSOS DE REVISTA (fonte: e-Gestão e TRT21)
2019

2020

2021

2.838

2.535

2.569

Admitidos

572

328

99

Parcialmente Admitidos

0

0

52

Não Admitidos

2.486

1.883

2.126

TOTAL

3.058

2.211

2.277

No TRT da 21ª Região

18,7%

14,8%

6,6%

No pequeno porte

11,6%

11,0%

12,0%

Média Nacional

16,3%

14,7%

13,7%

Exceto suspensos ou
sobrestados

346

469

638

Suspensos ou
sobrestados

93

175

96

TOTAL

439

644

734

Interpostos

Despachados

Taxa de Admissibilidade

Pendentes

7.2. AGRAVO DE INSTRUMENTO (fonte: e-Gestão e TRT21)

Interpostos

2019

2020

2021

2.114

1.557

1.874
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Remetidos

2.074

1.561

3.316

Pendentes de Remessa

420

458

298

7.3. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA - DA
CONCLUSÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE (fonte:
e-Gestão e TRT21)
2019

2020

2021

No TRT da 21ª Região

4,0 dias

10,6 dias

2,4 dias

No pequeno porte

37,5 dias

27,3 dias

22,9 dias

Média Nacional

30,6 dias

28,8 dias

31,9 dias

7.4. PRAZO MÉDIO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA - DA
CHEGADA DO PROCESSO NA SECRETARIA DE RECURSO DE REVISTA ATÉ A
PROLAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL (fonte: e-gestão
e TRT21)
2019

2020

2021

No TRT da 21ª Região

37,0 dias

64,7 dias

113,6 dias

No pequeno porte

101,5 dias

100,9 dias

102,4 dias

Média Nacional

109,8 dias

84,2 dias

115,0 dias
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7.5. SETOR RESPONSÁVEL PELA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE
REVISTA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (fonte TRT21)
O setor responsável pela admissibilidade dos recursos de revista do TRT21 é a
Coordenadoria Jurídica da Presidência, vinculada à Secretaria Geral da Presidência do
Tribunal, cujas atribuições estão definidas no art. 9º do seu Regulamento Geral. No
ano de 2019, referido setor contava com 6 servidores, em 2020 passou a ter 7
servidores lotados em seu quadro e, em 2021, esse número aumentou para 8.
7.5.1. METODOLOGIA DE TRABALHO (DISTRIBUIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, ANÁLISE,
REVISÃO, GESTÃO, PRODUTIVIDADE)
Segundo informações fornecidas pelo TRT21, o fluxo no setor se dá da seguinte forma:
a) no momento em que o processo é incluído na triagem inicial recursal, a
Coordenadora realiza sua imediata conclusão; b) em seguida, os processos são
distribuídos equitativamente entre os servidores, os quais elaboram as minutas de
admissibilidade recursal, preferencialmente na ordem cronológica de conclusão,
inserindo-as no PJe para assinatura da Presidente do Tribunal; c) as minutas
preparadas tanto pelos servidores novos no setor quanto pelos estagiários têm o seu
conteúdo revisado pela Coordenadora antes da inclusão no PJe; d) após assinatura, as
decisões são encaminhadas automaticamente pelo sistema do PJe para a Secretaria do
Tribunal Pleno, para que proceda às necessárias notificações e realize o controle dos
prazos e as demais diligências.
No que concerne ao controle de produtividade, segundo consignado no questionário
dinâmico, este é realizado de modo constante pela Coordenadora, a qual também é
encarregada de dividir as tarefas entre os servidores, por meio de planilhas, nas quais
são registrados os processos com recurso de revista interposto em cada mês. A
distribuição dos processos aos servidores responsáveis pela elaboração das minutas é
feita de forma equitativa – conforme dito acima -, de acordo com o recorrente e a
identidade de matérias, priorizando-se a ordem cronológica de entrada no setor, a fim
de que a quantidade e a data de início das tarefas pendentes possam ser facilmente
verificadas a partir dos registros no PJe.
O Tribunal Regional informou, ainda, a adoção de medidas de gestão destinadas a
reduzir o resíduo de recursos pendentes de admissibilidade, quais sejam: a) o
agrupamento dos recursos de revista com temas similares para racionalizar o trabalho
de elaboração das minutas; b) a utilização de modelos já aprovados pela Presidente e
obtidos por meio da ferramenta de pesquisa de jurisprudência no sítio eletrônico do
Tribunal Regional; c) o emprego, por todos os servidores, de ferramenta eletrônica de
mensagens instantâneas e de envio de documentos, para rápida e efetiva difusão de
instruções de comando, apoio, solução de obstáculos e compartilhamento de
atualizações jurisprudenciais que impactam na elaboração das minutas de
admissibilidade; e d) a realização de constantes reuniões virtuais da equipe de
servidores com a Presidente do Tribunal, com o intuito de serem esclarecidas algumas
questões e tiradas dúvidas referentes à elaboração de minutas de decisões de
admissibilidade.
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7.5.2.

111

PRAZO MÉDIO PARA A ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA

Conforme esclarece o TRT21, quando o processo é inicialmente movimentado para o
setor responsável pela admissibilidade de recurso de revista não há a imediata
conclusão para a decisão.
Esta informação converge com os dados extraídos do sistema e-gestão, considerando
que em 2021 o prazo médio da conclusão até a prolação da decisão foi de 2 dias, ao
passo que o prazo médio da chegada do processo na Secretaria do Recurso de Revista
até a data em que proferida a aludida decisão foi de 114 dias.
Os prazos médios de admissibilidade do recurso de revista, da conclusão até a
prolação da decisão de admissibilidade, foram de 32 dias, considerando a média
nacional dos Tribunais Regionais, e de 29 dias, quando considerados apenas os
Tribunais Regionais de pequeno porte.
7.5.3. PROCEDIMENTO
ADMISSIBILIDADE

ADOTADO

EM

CASO

DE

JUÍZO

POSITIVO

DE

De acordo com o que foi registrado no questionário dinâmico, em caso de juízo
positivo de admissibilidade, os autos são encaminhados para a Secretaria do Tribunal
Pleno, setor responsável pelas notificações - inclusive das partes processuais -, pelo
controle de prazos e pelo posterior envio do processo ao Tribunal Superior do
Trabalho.
7.5.4. CRITÉRIOS DE PRECEDÊNCIA E DE PREFERÊNCIAS LEGAIS NA ANÁLISE DOS
RECURSOS
O TRT21 informa a observância das preferências legais e dos critérios de precedência
na ordem de análise dos recursos. Ressalta, contudo, que a referida ordem poderá ser
alterada, na hipótese de os processos mais recentes versarem sobre temas simples ou
repetitivos.
7.5.5. SOBRESTAMENTOS DAS MATÉRIAS SUBMETIDAS À REPERCUSSÃO GERAL E
AOS RECURSOS REPETITIVOS
Conforme informado pelo TRT21, a determinação de sobrestamento dos processos
que versem sobre controvérsia de caráter repetitivo, bem como daqueles que
possuam matéria idêntica àqueles submetidos ao regime de repercussão geral, dar-seá com o recebimento de ofício encaminhado pelos Tribunais Superiores.
Após o recebimento do aludido ofício, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e
Ações Coletivas (NUGEPNAC) do TRT21 comunicará todas as unidades judiciárias, por
meio de malote digital, da decisão dos Tribunais Superiores que determinou o
sobrestamento dos processos.
Explica o Tribunal Regional que a retirada do sobrestamento para efetivação de novo
juízo de conformidade com as questões submetidas à repercussão geral e ao rito dos
recursos repetitivos é feita a partir do julgamento do tema pelo Tribunal Superior do
Trabalho, Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal.
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Registra que, de acordo com a orientação da sua Comissão Permanente de
Uniformização de Jurisprudência, não será necessário aguardar a publicação do
acórdão ou o trânsito em julgado do processo paradigma para a comunicação da
retirada da ordem de sobrestamento dos processos, sendo suficiente o julgamento do
tema pelos Tribunais Superiores e a publicação da ata respectiva.

7.6. RECORRIBILIDADE INTERNA E EXTERNA (fontes: e-Gestão e Setor
de estatística do TST)
A recorribilidade interna do TRT21 foi da ordem de 20,5% no ano de 2021. No período,
foram interpostos 1.504 recursos internos (agravos, agravos regimentais e embargos
de declaração) em 7.345 acórdãos e decisões monocráticas. Nesse cálculo foram
desconsiderados 30 recursos internos. No ano de 2020, a recorribilidade interna foi de
23,1%.
A recorribilidade externa foi da ordem de 35,9% no ano de 2021. Foram interpostos
2.647 recursos de revista e recursos ordinários em 7.371 acórdãos e decisões
monocráticas. Nesse cálculo foram desconsiderados 4 embargos de declaração. No
ano de 2020, a recorribilidade externa foi de 35,3%.
No ano de 2021, os recursos encaminhados para o Tribunal Superior do Trabalho
totalizaram 3.492 processos, 1% em relação ao total de recursos, no País; sendo 3.321
agravos de instrumento em recursos de revista e em recursos ordinários e 171
recursos de revista.

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

RECURSOS DE REVISTA
2019

2020

2021

RR providos (ainda que parcialmente)

497

297

258

RR julgados

722

605

460

No TRT da 21ª Região

68,8%

49,1%

56,1%

No pequeno porte

60,3%

42,5%

61,3%

Taxa de Reforma da Decisão
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Média Nacional

7.7.2.

66,1%

113

45,2%

61,5%

AGRAVOS DE INSTRUMENTO
2019

2020

2021

AIRR providos (ainda que parcialmente)

185

266

79

AIRR julgados

2.260

2.337

1.743

No TRT da 21ª Região

8,2%

11,4%

4,5%

No pequeno porte

9,0%

8,0%

5,2%

Média Nacional

10,5%

7,9%

4,8%

Taxa de Reforma da
Decisão

7.8. INCIDENTES DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA,
INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS E INCIDENTES
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (fonte: TRT21)
O TRT21, no questionário dinâmico, informou que o seu Regimento Interno, no título
XVII, art. 194 e seguintes, dispõe sobre a uniformização de jurisprudência, bem como
sobre o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e o Incidente de
Assunção de Competência (IAC), à luz do Código de Processo Civil de 2015. Registrou
que, em razão da recente alteração ao referido normativo, não há incidentes
aprovados pelo Tribunal Pleno.
Indica o processo de nº 0000288-06.2021.5.21.0000, relativo a pedido de instauração
de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, cujo processamento não foi
admitido.

7.9. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES (fonte: TRT21)
Consoante informado no relatório dinâmico, o Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC) do TRT21 está vinculado à Presidência e
foi regulamentado pelo Ato TRT21-GP nº 149/2020.
O NUGEPNAC tem as seguintes atribuições: a) informar ao NUGEP do Conselho
Nacional de Justiça e manter na página do tribunal na internet dados atualizados de
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seus integrantes, tais como, telefone e e-mail, assim como enviar esses dados ao
Tribunal Superior do Trabalho, sempre que houver alteração em sua composição; b)
uniformizar, em conformidade com as disposições da Resolução CNJ nº 235/2016, o
gerenciamento dos procedimentos administrativos decorrentes da aplicação da
repercussão geral, de julgamentos de casos repetitivos e de incidente de assunção de
competência; c) acompanhar os processos submetidos à técnica dos casos repetitivos
e da assunção de competência em todas as suas fases, nos termos dos arts. 8º e 11 da
Resolução CNJ nº 235/ 2016, alimentando o banco de dados a que se refere essa
norma; d) controlar os dados referentes aos grupos de representativos previstos na
Resolução CNJ nº 235/2016, bem como disponibilizar informações para as áreas
técnicas do Tribunal quanto à alteração da situação do grupo, inclusive se admitido
como Controvérsia ou Tema, alimentando o banco de dados a que se refere essa
norma; e) acompanhar a tramitação dos recursos selecionados pelo Tribunal como
representativos da controvérsia encaminhados ao Tribunal Superior do Trabalho (art.
1.036, §1º, do CPC, de 2015), a fim de subsidiar a atividade dos órgãos jurisdicionais
competentes pelo juízo de admissibilidade e pelo sobrestamento de feitos,
alimentando o banco de dados a que se refere a Resolução CNJ nº 235/2016; f) auxiliar
os órgãos julgadores na gestão do acervo sobrestado; g) manter, disponibilizar e
alimentar o banco de dados, com informações atualizadas sobre os processos
sobrestados no TRT21, bem como em seus órgãos fracionários, identificando o acervo
a partir do tema de repercussão geral ou de repetitivos, ou de incidente de resolução
de demandas repetitivas e do processo paradigma, conforme a classificação realizada
pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos da Resolução CNJ nº 235/ 2016; h)
informar a publicação e o trânsito em julgado dos acórdãos dos paradigmas para os
fins dos arts. 985, 1.035, §8º, 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Segundo informado pelo Tribunal Regional, o NUGEPNAC é supervisionado pela
Comissão Permanente de Uniformização de Jurisprudência, a qual é integrada pelos
Desembargadores Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro (Presidente),
Eridson João Fernandes Medeiros e Eduardo Serrano da Rocha, designados pelo ATO
TRT21GP nº 153/2021. As reuniões da referida Comissão são realizadas com a
periodicidade máxima de 6 meses de intervalo, em obediência ao § 9º do artigo 6º da
Resolução nº 235/2016, com precedência para o prazo de 4 meses por coincidir com
prazo do § 6º do art. 2º da Resolução nº 339/2020. Nesse sentido, também, a
orientação da Comissão Permanente de Uniformização de Jurisprudência do TRT21,
realizada no dia 28/6/2021.
O NUGEPNAC é composto de quatro servidores efetivos do quadro de Pessoal do
TRT21, os quais possuem graduação em Direito, e um estagiário. Referidos servidores
foram designados pela Portaria TRT21-GP nº 128/2020.
7.9.1. DO GERENCIAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS E PRECEDENTES
OBRIGATÓRIOS
O TRT21 informou no relatório dinâmico que a comunicação do andamento dos
recursos repetitivos, de repercussão geral, IRDR e IAC, ao público em geral, é feita por
meio do seu sítio eletrônico, bem como por telefone e e-mail. Os dados para contato
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podem ser acessados a partir do link https://www.trt21.jus.br/jurisprudencia/nucleode-gerenciamento-de-precedentes-e-acoes-coletivas-nugepnac.
Esclarece, ainda, que a atualização de cada tema afetado, com processo suspenso no
TRT21, é realizada na aba "dados complementares" do tema no sistema NUGEP.
A comunicação com as unidades judiciárias, por sua vez, é realizada através do malote
digital sempre que há julgamento de tema de repercussão geral ou de incidente de
resolução de demandas repetitivas. Eventuais dúvidas, conforme registrado no
questionário dinâmico, podem ser sanadas por telefone, e-mail e sistema de
comunicação interno do Tribunal.
Complementa que o Tribunal realiza cursos semestrais pela EJud sobre atualizações
jurisprudenciais, com foco em precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do
Supremo Tribunal Federal. Referido curso mantém grupo online ativo de servidores, o
qual é alimentado com atualizações jurisprudenciais.
7.9.2. GERENCIAMENTO DE PROCESSOS SOBRESTADOS E DA ALIMENTAÇÃO DO
BANCO NACIONAL DE DADOS DO CNJ
O TRT21 informou que realiza o efetivo controle dos processos sobrestados, por meio
sistematizado, dotado de ferramenta geradora de relatórios. Seguindo a rotina de
movimentos de sobrestamento do PJe, caso o processo esteja sujeito a tema de
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal ou de Recurso de Revista Repetitivo do
Tribunal Superior do Trabalho, são inseridas as respectivas movimentações no sistema
em caixas e tarefas relacionadas à questão, aguardando as posteriores decisões.
Comunica
que
os
parâmetros
dos códigos
dos
movimentos
de
suspensão/sobrestamento utilizados pelo sistema de gestão de precedentes levam em
consideração a tabela processual unificada do CNJ.
O NUGEPNAC é encarregado de comunicar às unidades judiciárias, por meio do
sistema, o julgamento pelos Tribunais Superiores. No caso de modulação, a
comunicação é realizada via ofício.
Foi consignado no questionário dinâmico que o Sistema Tecnológico NUGEP foi criado
e cedido pelo TRT18. Referido sistema alimenta o Banco Nacional de Dados de
Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios - BNPR, o qual é integrado ao seu
web service, de forma que as informações demandadas na Resolução CNJ nº 235/2016
são encaminhadas imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça, já constando no
sistema as alterações introduzidas pela Coordenação de Gerenciamento de
Precedentes.
De acordo com a informação lançada no questionário dinâmico, o sistema NUGEP, já
atualizado pela Resolução CNJ nº 286/2019, permite a divisão por temas e acervo
conectado. Cada tema possui seus dados básicos, dados complementares e todo o
acervo de processos que foram sobrestados pelas unidades judiciárias, seguindo a
rotina de movimentos de sobrestamento do PJe-JT.
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Os processos sobrestados ficam no acervo específico de cada tema, podendo também
o processo ser conectado a mais de um tema, pertencendo assim, a mais de um acervo
dentro do sistema.
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8. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs)
8.1. NORMAS LOCAIS DE REGÊNCIA (fonte: TRT21)
As normas internas que regulamentam o pagamento de Precatórios e Requisições de
Pequeno Valor no âmbito do TRT21 são: artigos 21, XVI, 139 a 144, do Regimento
Interno (atualizado pelas Resoluções Administrativas nºs 021 e 022/2021); Provimento
TRT/SCR n° 002/2011 (Regulamenta o processamento de Requisitório de Precatório e
RPV contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, suas autarquias e
fundações públicas, no âmbito do TRT da 21ª Região, em razão das alterações
introduzidas pela Emenda Constitucional n° 62/2009); Provimento TRT/SCR n°
001/2015 (Regulamenta o processamento de Requisitório de Precatório, que tramitam
no sistema PJe-JT); Portaria TRT21-GJAP.GP n° 001/2020 (Regulamenta, no âmbito da
divisão de Precatórios e Requisitórios, a juntada de documentos ao Processo Judicial
Eletrônico - PJe); Ato n° 28, de 14/1/2019, que designou a Juíza do Trabalho Simone
Medeiros Jalil, titular da 1ª Vara do Trabalho de Natal, para atuar como Juíza Auxiliar
da Presidência, sem prejuízo de suas atribuições, no biênio 2019/2020; Ato n° 29, de
12/1/2021, que designou a Juíza do Trabalho Jolia Lucena da Rocha Melo e, nas suas
ausências e impedimentos legais, a Juíza do Trabalho Maria Rita Manzarra de Moura
Garcia, como Juízas Auxiliares da Divisão de Precatórios e Requisitórios do TRT21, sem
prejuízo das suas atribuições no biênio 2021/2022; Ato n° 30, que designou a Juíza do
Trabalho Jólia Lucena da Rocha Melo e, nas suas ausências e impedimentos legais, a
Juíza do Trabalho Maria Rita Manzarra de Moura Garcia, como representantes do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região desde 12/1/2021, no comitê gestor de
precatórios previsto no art. 8º da Resolução CNJ nº 115, de 29/6/2010. Em relação aos
entes proponentes de acordo direto, o TRT21 citou a seguinte legislação: Lei Estadual
n° 10.177/2017 (Dispõe sobre a celebração de acordos e transações em ações judiciais
consolidadas no regime de precatórios); Lei Estadual n° 10.643, de 7/1/2020, e Decreto
Estadual n° 25.506, de 11/3/2020 (tratam da compensação de créditos de precatórios
do Estado do Rio Grande do Norte, de suas Autarquias e Fundações com débitos de
natureza tributária ou de outra natureza que, até 25 de março de 2015, tenham sido
inscritos na dívida ativa do Estado do Rio Grande do Norte).

8.2. ESTRUTURA E QUADRO DE PESSOAL (fonte: TRT21)
O Tribunal Regional informou que as unidades responsáveis pelo processamento dos
precatórios são: Divisão de Precatórios e Requisitórios, Setor de Expedição e
Acompanhamento de Precatórios e Setor de Cálculos da Divisão de Precatórios e
Requisitórios. Registrou, ainda, que o responsável pela Divisão de Precatórios e
Requisitórios possui um cargo comissionado CJ1 e os responsáveis pelos outros dois
setores possuem uma função comissionada FC4 cada um. As unidades possuem os
seguintes servidores: Hugo Aldo Porto Barreto (Analista Judiciário - Diretor da Divisão
de Precatórios); Maria da Conceição Neri Bezerra (Técnico Judiciário - Chefe do Setor
de Expedição e Acompanhamento de Precatórios e 2ª substituta do cargo
comissionado de Diretora da Divisão de Precatórios); Mariza de Carvalho Brito
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Madruga (Técnico Judiciário - Chefe do Setor de Cálculos da Divisão de Precatórios e
Requisitórios - FC4); Sonja Magaly Monte de Hollanda Oliveira (Técnico Judiciário - 1ª
substituta do cargo comissionado de Diretor da Divisão de Precatórios); Janicley da
Costa Simplício (Técnico Judiciário - Substituta da Chefe do Setor de Cálculos da Divisão
de Precatórios e Requisitórios - FC4); Alessandra da Silva Alves Rodrigues (Técnico
Judiciário – Sem Função Comissionada); e os estagiários Mayara Fatima Batista de
Souza, Mayara Queiroz dos Santos e Cristiane Calaça Alves. O TRT21 informou que as
unidades responsáveis pelo processamento dos Precatórios possuem as seguintes
atribuições: verificar regularidade do precatório; devolver ao juízo de origem em caso
de irregularidade; expedir o precatório; publicar anualmente a relação dos precatórios
encaminhados para inclusão no orçamento dos entes públicos; informar ao Tribunal
de Justiça a dívida dos entes públicos submetidos ao regime especial; encaminhar
precatórios federais para inclusão no orçamento do CSJT; marcar audiências e auxiliar
o Juízo Auxiliar de Negociação e Conciliação de Precatórios na formalização de
convênios com os entes submetidos ao regime geral, para pagamento dos precatórios
por eles devidos; distribuição dos valores advindos do Tribunal de Justiça ou de
convênios firmados pelo Regional; realizar a prestação de contas aos entes públicos
para lançamentos contábeis; juntar as guias de depósito, comprovantes dos
recolhimentos dos tributos ao PJe para acompanhamento das partes e ciência ao juízo
da execução para providências necessárias ao pagamento aos credores; disponibilizar
na internet (página específica do Setor) os relatórios atualizados dos precatórios
expedidos, relação dos credores preferenciais (agrupadas por ente devedor), convênio
firmados com os respectivos entes públicos, para acompanhamento das partes;
elaboração de certidões, minutas de despachos e decisões, ofícios, notificações,
memorandos, alvarás, atualização de cálculos com os descontos legais nos precatórios
e requisições de pequeno valor federais quando da expedição e pagamento; enviar,
mensalmente, à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação o índice de
atualização dos débitos trabalhistas para inserção nos sistemas de processos. Com a
implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios (GPREC), outras
atribuições foram incorporadas à rotina do setor, a exemplo da validação dos
pagamentos realizados. Após pedido de informações complementares, o setor de
precatórios elucidou que ao verificar erro material ou outra irregularidade após a
autuação do precatório, a Juíza Auxiliar da Presidência despacha e, dependendo da
situação, determina a correção do erro ou a devolução do processo à Vara de origem
para fins de apreciação pelo juízo da execução.

8.3. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ADAPTAÇÃO ÀS NORMAS DA
RESOLUÇÃO 303 DO CNJ (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que, em vistas a se adaptar às normas da Resolução CNJ n°
303/2019, implantou o Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec na data de
1º de outubro de 2021, com formulários de expedição de requisições de pagamento
em conformidade com a referida resolução, realizando a migração do legado referente
aos precatórios pendentes de pagamento. Consignou-se que o início da utilização do
sistema GPRec foi determinado pelo Ofício Circular TRT/CR nº 027/2021. O Tribunal
observou que também foi instituída uma comissão para regulamentação das normas
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internas do TRT21. Foram elaborados relatórios públicos de acordo com as
determinações constantes da resolução em questão. Outrossim, o Tribunal elaborou
um fluxograma para expedição e pagamento dos precatórios e RPVs no seu âmbito.
Por derradeiro, houve participação dos envolvidos no trato da questão em cursos e
treinamento voltados para o GPRec e também no Seminário sobre precatórios
realizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em parceria com a ENAMAT,
em fevereiro de 2022.

8.4. DO FLUXO DE PROCEDIMENTOS DA EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO
ATÉ O PAGAMENTO (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que não atualiza o valor de todos os precatórios antes da requisição
ao ente público devedor, mas apenas dos precatórios federais. Acrescentou que utiliza
o sistema GPREC e que pretende utilizar a ferramenta para atualizar os precatórios em
lote antes da requisição ao ente público devedor. Em relação aos precatórios dos entes
públicos submetidos às regras do regime especial, a partir de 2020, o TRT21 afirmou
que a Divisão de Precatórios procedeu à atualização em lotes, utilizando um sistema
desenvolvido por um servidor deste Tribunal, Sr. Vicelmo Alencar (atual diretor de
secretaria da 13ª Vara do Trabalho de Natal), que permite a atualização de vários
processos cadastrados no referido sistema “Agendex”. O Tribunal acrescentou que,
por meio da utilização do referido sistema, foi possível enviar ao Tribunal de Justiça
local o valor atualizado da dívida consolidada dos entes submetidos às regras do
regime especial. O TRT21 informou que os valores requisitados são depositados em
conta judicial no Banco do Brasil (Estados e Municípios) ou Caixa Econômica Federal
(precatórios e RPV federais). O Tribunal apresentou fluxograma recentemente
elaborado, com as atualizações necessárias ao melhor desempenho dos setores
específicos. Cabe indicar que o setor de precatórios encaminhou os seguintes links
com as imagens detalhadas dos fluxos de trabalho:
Expedir precatórios e RPV federal-Clique Aqui

Pagar precatórios e RPV federal - Clique Aqui
Expedir e pagar RPVs estaduais e municipais-Clique Aqui
Em relação aos termos de convênio, o TRT21 afirmou que são formalizados para
pagamento dos precatórios dos entes públicos no regime geral, assegurando que os
créditos alimentares serão quitados antes dos de natureza comum, considerando esse
critério para cada exercício financeiro. O TRT21 informou que os valores recebidos
mensalmente, por força dos termos de convênios, são creditados em uma conta única,
vinculada à respectiva unidade (Divisão de Precatórios ou Vara do Trabalho),
responsável pelo controle do termo. Ficou consignado que existem situações em que
o controle e distribuição de valores de alguns convênios foram delegados à Vara do
Trabalho de origem. O TRT21 asseverou que, com base nos valores recebidos, o setor
respectivo separa os processos para atualização dos valores e apuração dos descontos
legais, até o limite da quantia disponibilizada pelo respectivo ente público. Em seguida,
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observou que efetiva a emissão de ofício ou alvará para abertura de conta judicial por
credor, para fins de crédito do valor bruto apurado à disposição do juízo da execução,
ficando o desconto de IRRF, se houver, na responsabilidade do juízo da execução. O
TRT21 destacou que a instituição financeira demora entre 05 a 10 dias para devolução
dos expedientes cumpridos. Foi registrado que, após a abertura das contas judiciais e
devolução dos expedientes pelo Banco do Brasil – S/A – Agência Setor Público, o
respectivo setor efetiva a prestação de contas ao ente público e realiza a juntada ao
PJe dos seguintes expedientes: demonstrativo de cálculo, guia de depósito judicial,
guia GPS e de certidão circunstanciada sobre os atos praticados nos autos do
precatório (se depósito parcial ou integral), colocando o valor à disposição do juízo da
execução para as providências relacionadas ao pagamento. O TRT21 informou que a
Vara do Trabalho recebe um e-mail notificando a juntada dos expedientes e é inserido
uma “sinalização” no processo eletrônico, para fins de destaque quanto ao valor
pendente de liberação. A Divisão de Precatórios afirmou que faz, atualmente, o
monitoramento dos pagamentos, através de planilha onde são relacionados os
números dos precatórios, data dos depósitos, número das contas individualizadas para
cada credor, consultando ao saldo das contas judiciais, confirmando que os recursos
financeiros foram liberados em favor dos beneficiários. Após o decurso de
determinado prazo e constatada a permanência dos recursos em conta, a Divisão de
Precatórios aduziu que envia comunicação eletrônica à Vara do Trabalho de origem
cientificando o juízo de origem sobre a permanência dos recursos em conta e
solicitando a adoção de providências.
Em relação à distribuição dos valores referentes ao regime especial, o TRT21 informou
que são repassados pelo Tribunal de Justiça por força do regime especial e distribuídos
em favor dos credores em respeito às preferências constitucionalmente autorizadas e
a ordem cronológica de apresentação por exercício financeiro. Registrou-se que o
pagamento dos valores em favor dos credores preferenciais já observa o limite legal
fixado no art. 102, § 2º, do ADCT, ou seja, o quíntuplo do valor da lei de RPV, sendo o
saldo remanescente pago observando a ordem cronológica de apresentação, por
orçamento. O TRT21 observou que o GPrec emite automaticamente e-mail com os
exequentes com benefício de preferência por idade, sendo emitida certidão quanto ao
critério da condição de idoso e proferido despacho pelo Juízo Auxiliar de Precatórios
deferindo o pagamento da parcela superpreferencial de ofício, decisão publicada no
DEJT, conforme previsto na alínea “a”, § 1º do art. 74, da Resolução CNJ nº 303/2019.
Consignou-se que, após a confirmação do crédito do valor na conta judicial vinculada
ao referido ente público, o respectivo setor efetiva o cadastro do depósito no sistema
e emite certidão atestando o recebimento dos valores. No caso do Estado do Rio
Grande do Norte, os valores recebidos são distribuídos de forma proporcional ao valor
da dívida dos entes públicos (Administração direta e indireta), tomando-se como base
a listagem dos credores preferenciais pendentes de pagamento e ordem cronológica.
Em seguida, ocorre a atualização dos precatórios e emissão de alvará judicial para
abertura de conta judicial por credor, colocando os recursos financeiros à disposição
do juízo da execução. Após a comprovação dos depósitos, o TRT21 informou que os
procedimentos adotados são idênticos aos detalhados quanto ao regime comum.
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Após solicitação de informações complementares, o setor responsável registrou que
possui, atualmente, 03 convênios enviados às Varas do Trabalho para
acompanhamento do cumprimento. Os referidos termos são originários de
reclamações trabalhistas ajuizadas pela Federação dos Trabalhadores em
Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte - FETAM/RN, com
elevado número de substituídos. Consignou que a descentralização do convênio tem
como objetivo o melhor acompanhamento e efetividade na distribuição dos valores.
Na avaliação do TRT21, as Varas do Trabalho têm maior facilidade para obtenção dos
dados bancários necessários para liberação dos valores de forma individualizada. Na
tabela a seguir, encontram-se os convênios que foram delegados às Varas de origem:

ANTÔNIO MARTINS

PR 133500-46.2009.5.21

201
SUBSTITUÍDOS

4ª
VT
MOSSOR
Ó

VALOR TOTAL DE
R$1.552.791,43 PRAZO FINAL DO
CONVÊNIO
JANEIRO 2024 VENCIMENTO
ORIGINAL
DEZEMBRO 2012

CARAÚBAS

PR
8740036.2005.5.21.0012

727
SUBSTITUÍDOS

2ª
VT
MOSSOR
Ó

VALOR TOTAL DE
R$8.970.000,00 PRAZO FINAL DO
CONVÊNIO
DEZEMBRO 2024 VENCIMENTO
ORIGINAL
DEZEMBRO 2014

DOUTOR
SEVERIANO

8.4.1.

PR
67.2019.5.21

2114300-

174
SUBSTITUÍDOS

4ª
VT
MOSSOR
Ó

VALOR TOTAL DE
R$ 1.256.383,25 PRAZO FINAL DO
CONVÊNIO
DEZEMBRO
DE
2024
VENCIMENTO
ORIGINAL
DEZEMBRO 2020

PADRONIZAÇÃO DO OFÍCIO PRECATÓRIO (fonte: TRT21)

Informou o TRT21 que utiliza o formulário de ofício precatório constante do GPREC,
nos termos do artigo 6° da Resolução n° 303/2021. O Tribunal aduziu que os ofícios
precatórios são elaborados individualmente, por beneficiário. Destacou, porém, que
implantou o Sistema GPrec em outubro de 2021, com importação do legado existente.
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O TRT21 afirma que alguns precatórios tinham sido expedidos tendo como exequentes
os sindicatos na qualidade de substitutos processuais. Registrou, ainda, que realizou a
individualização dos valores e o cadastramento de todos os exequentes. Após
informações complementares, o setor de precatório afirmou que os processos do
legado, em caso de reclamação plúrima, eram cadastrados sob um mesmo número.
Em seguida, por meio de sistema interno, passaram a cadastrar os valores devidos
individualmente, mas vinculados a um mesmo número de processo para todos os
exequentes. Ficou consignado que os precatórios expedidos para inclusão no
orçamento dos entes públicos, exercício 2022, já obedeceram aos termos da Resolução
CNJ nº 303/2019, no que se refere a expedição por credor, recebendo números
específicos para cada beneficiário, conforme disponibilizado pelo GPrec. O TRT21
asseverou que após a implantação do GPrec, em 1º/10/2021, todos os termos da
referida resolução, no que se refere a individualização e expedição dos precatórios
foram observados, inclusive aqueles envolvendo sindicatos. Os referidos precatórios
expedidos têm como exequente cada substituído e recebem um número específico de
autuação. Em caso de pagamento parcial observa-se a ordem crescente de valor e, no
caso de empate, a maior idade, em conformidade com o art. 31, §§ 3º e 4º da
Resolução CNJ 303/2019. O próprio sistema GPrec faz a análise das informações
cadastradas, gerando relatórios de acordo com o normativo em referência, conforme
destacado pelo Tribunal. O TRT21 consignou que expede 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: TRT21)
O TRT21 informou que inscreve os entes públicos que apresentam precatórios
vencidos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT. Registrou-se que no
passado só realizava a inscrição no BNDT daqueles entes públicos que não celebravam
convênio. No entanto, após a recomendação constante na ata da última Correição em
2021, foi adotada a inscrição no BNDT, também, dos entes públicos que estavam com
convênio para pagamento dos precatórios em atraso, tais como: Município de Antônio
Martins, Município de Afonso Bezerra, Município de Doutor Severiano, Município de
Messias Targino e Município de Taipu.

8.5. TRANSPARÊNCIA (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que observa a obrigatoriedade da elaboração de uma lista
estritamente pelo critério de ordem cronológica para cada entidade devedora.
Registrou-se que divulga a lista cronológica dos precatórios, no sítio eletrônico do
Tribunal, podendo ser acessado no link: https://pje.trt21.jus.br/gprecfrontend/precatorio. O TRT21 afirmou que a divulgação da lista de ordem dos
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precatórios observa a vedação de veicular dados relativos à identificação dos
beneficiários. O Regional observou que publica e mantém atualizadas em seu sítio
eletrônico as informações relativas: (a) aos aportes financeiros das entidades e entes
devedores; (b) aos planos de pagamento; (c) ao saldo das contas especiais; (d) às listas
de ordem cronológica, inclusive a necessária ao pagamento das parcelas
superpreferenciais; (e) aos pagamentos realizados, sem prejuízo de outras necessárias
à completa transparência da gestão e liquidação dos precatórios. A partir da página
inicial do Tribunal na internet também é possível acessar a página dos Precatórios e
RPVs clicando em Serviços > Precatórios/RPVs. Em consulta na manhã do dia 16 de
março de 2022, observou-se que referida página está organizada com os seguintes
links: lista de prioridades e ordem cronológica; precatórios quitados; RPVs; mapa
anual; Dívida Trabalhista - Precatórios Requisitórios por Exercício Financeiro; Entes
sem Dívidas; Plano Anual de Pagamento Regime Especial; Convênios (Termos de
Compromisso); Saldo das Contas Judiciais dos Entes Públicos que Aderiram ao Regime
Especial; Saldo das Contas Judiciais dos Entes Públicos do Regime Geral; Audiências;
Comitê Estadual; Comitê Gestor de Precatórios.

8.6. DÍVIDA CONSOLIDADA DOS ENTES PÚBLICOS EM 2019, 2020 E
2021 (fonte: TRT21)
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 TRT21 a dívida consolidada dos entes públicos para os anos de 2019, 2020
e 2021 conforme segue:
ENTES PÚBLICOS
MUNICÍPIOS DO REGIME
GERAL
AFONSO BEZERRA
ÁGUA NOVA
ALTO DO RODRIGUES
ANTÔNIO MARTINS
APODI
AREIA BRANCA
BARCELONA
BOM JESUS
CAICO
CAMPO GRANDE
CANGUARETAMA
CURRAIS NOVOS

DÍVIDA CONSOLIDADA (R$)
2019
2020

R$ 745.122,78
R$ 389.184,12
R$ 137.134,20
R$ 976.021,87
R$ 270.026,94
R$ 88.311,35
R$ 55.514,55
R$ 13.349,77
-

122

2021

R$ 720.428,76
-

R$ 233.103,78
R$ 24.418,12

R$ 36.183,09
R$ 747.012,38
R$ 186.897,07
R$ 28.036,82
R$ 13.251,84
R$ 8.767,19

R$ 373.246,61
R$ 163.588,31
R$ 14.542,46
R$ 63.479,23
R$ 12.868,15
R$ 17.816,05
-
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CORONEL JOÃO PESSOA
DOUTOR SEVERIANO
FLORÂNIA
FRUTUOSO GOMES
GALINHOS

R$ 12.392,96
R$ 1.256.383,25
R$ 1.092.012,76
R$ 672.204,11
R$ 182.871,86
R$ 264.570,76
R$ 156.929,38
R$ 198.456,02
GUAMARÉ
R$ 12.704,71
IPANGUAÇU
R$ 7.079,45
JARDIM DO SERIDÓ
R$ 55.219,48
JOÃO DIAS
R$ 91.755,47
R$ 88.577,65
LAJES PINTADAS
R$ 17.075,38
LUIS GOMES
R$ 1.631.590,95
R$ 593.365,76
MACAIBA
R$ 175.158,58
R$ 66.141,58
MARCELINO VIEIRA
R$ 15.396,78
R$ 223.025,78
R$
420.025,84
MESSIAS TARGINO
R$ 388.596,02
R$ 132.023,29
OURO BRANCO
R$ 19.200,83
PARAZINHO
R$ 183.912,03
R$ 119.386,53
PEDRA PRETA
R$ 46.197,95
PENDÊNCIAS
R$ 130.000,00
R$ 15.001,41
PILÕES
R$ 67.585,24
PORTO DO MANGUE
R$ 21.573,65
R$ 24.162,49
RIACHO DE SANTANA
R$ 56.480,38
R$ 34.398,99
RIO DO FOGO
R$ 316.768,85
R$ 65.630,41
SANTO ANTÔNIO
R$ 43.342,77
R$
270.587,60
SÃO FRANCISCO DO OESTE
R$ 36.332,29
SÃO GONÇALO DO AMARANTE
R$ 177.262,42
SÃO PAULO DO POTENGI
R$ 44.414,98
R$ 33.307,95
SÃO TOMÉ
R$ 20.898,54
R$ 18.986,09
SENADOR ELÓI DE SOUZA
R$ 53.855,90
SERRA CAIADA
R$ 50.139,36
SERRINHA
R$ 473.897,74
R$ 199.074,83
SÍTIO NOVO
R$ 44.737,25
TAIPU
R$ 929.790,51
R$ 830.526,77
R$ 567.174,45
TENENTE ANANIAS
R$ 316.980,63
R$ 34.102,18
R$ 90.164,43
TIBAU
R$ 272.215,16
R$ 150.355,87
R$ 212.379,40
TOUROS
R$ 305.066,86
R$ 11.914,62
UMARIZAL
R$ 72.605,90
R$ 7.657,62
R$ 1.242,81
VENHA VER
R$ 140.000,00
VILA FLOR
R$ 56.820,03
TOTAL
R$ 9.972.194,59 R$ 5.997.095,62
R$ 3.668.706,77
SAAE (EXTREMOZ)
R$ 23.757,40
TOTAL
R$ 23.757,40
MUNICÍPIOS DO REGIME
ESPECIAL
ALEXANDRA
R$ 104.653,11
ASSÚ
R$ 16.138,14
BARAÚNA
R$ 1.337.043,86
R$ 1.958.245,48
R$ 2.028.922,74
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BENTO FERNANDES
CAIÇARA DO RIO DO VENTO
CARAÚBAS
CEARÁ-MIRIM
FRANCISCO DANTAS
GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO
GROSSOS
JANDAÍRA
JAPI
JOÃO CÂMARA
MACAU
MOSSORÓ
NATAL
NÍSIA FLORESTA
PARNAMIRIM
PAU DOS FERROS
PEDRO AVELINO
POÇO BRANCO
RIACHUELO
SANTA CRUZ
SERRA DO MEL
TOTAL
ESTADO DO RN
TOTAL
DETRAN
DER
EMATER
EMPARN
FUNDAC/FUNDASE
FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
RN- FUERN
TOTAL
IDEMA - REGIME GERAL
CAERN
TOTAL
UNIÃO
ANATEL
ANP
INCRA
INSS
ECT
TOTAL
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R$ 365.592,01
R$ 7.959.705,49
R$ 618.130,76
R$ 447.465,38

R$ 227.340,07
R$ 9.590.929,16
R$ 368.797,93

R$ 7.728,99
R$ 10.298,03
R$ 9.376.940,57
R$ 682.892,10
R$ 268.051,32

R$ 18.509.430,77
R$ 16.000,00
R$ 596.896,11
R$ 592.143,21
R$ 24.362,16
R$ 4.678.604,23
R$ 1.855.604,51
R$ 21.559.553,30
R$ 113.406,63
R$ 2.382.822,24
R$ 720.253,78
R$ 104.000,00
R$ 11.923,42
R$ 1.816.811,07

R$ 19.856.183,20
R$ 490.551,96
R$ 43.587,19
R$ 24.995,82
R$ 4.672.143,47
R$ 3.693.805,72
R$ 26.053.883,01
R$ 9.750,40
R$ 266.185,21
R$ 413.920,05
R$ 499.800,93
R$ 36.578,06
R$ 18.083,50
-

R$ 8.035.329,41
R$ 489.074,75
R$ 29.876,31
R$ 3.951.035,17
R$ 3.935.655,31
R$ 26.929.820,44
R$ 168.053,72
R$ 354.306,19
-

R$ 743.297,58
R$ 159.080,77
R$ 840.764,71
R$ 64.453.046,51 R$ 69.089.801,48
R$ 57.229.541,01
R$ 64.885.053,28
R$ 75.938.417,05 R$ 90.506.943,34
R$ 64.885.053,28
R$ 75.938.417,05 R$ 90.506.943,34
R$ 179.171,43
R$ 234.745,27
R$ 222.986,06
R$ 182.459,74
R$ 473.692,24
R$ 118.688,06 R$ 104.799.355,51
R$ 42.868,19
R$ 52.946,55
R$ 3.107.011,89
R$ 1.727.182,87
R$ 1.188.458,28
R$ 263.207,10
R$ 45.173,17
R$ 701.078,50
R$ 2.300.880,10
R$ 3.994.620,83 R$ 3.076.010,78
R$ 108.569.273,35
R$ 333.544,79
R$ 770.301,39
R$ 1.038.275,70
R$ 79.090,11
R$ 3.022.944,65
R$ 333.544,79
R$ 849.391,50
R$ 4.061.220,35
R$ 72.783,78
R$ 80.505,08
R$ 124.965,38
R$ R$ 166.119,50
R$ 126.830,83
R$ 90.067,60
R$ R$ 83.922,78
R$ 145.412,34
R$ 1.404.551,72
R$ 2.399.782,39
R$ 924.104,47
R$ 1.692.368,48 R$ 2.791.819,31
R$ 1.134.858,08

*O Setor de Precatórios informou nos dados do ano de 2021, após disponibilização pelas instituições
bancárias dos saldos das contas de cada ente público, foi deduzido da dívida consolidada o valor
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disponível nas referidas contas, e que não havia amortização de impostos a ser deduzida nem
precatórios suspensos.

8.7. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS E QUITADOS EM 2019, 2020 E 2021 (ATÉ
31/12) (fonte: TRT21)
Conforme informações prestadas pelo TRT21, em 2019 foram expedidos (ano civil) 936
precatórios, no valor total de R$ 58.354.697,31, e pagos pelo Tribunal 766 precatórios,
no montante de R$ 33.828.623,17. Em 2020, por sua vez, foram expedidos (ano civil)
548 precatórios, no valor total de R$ 22.120.297,16, e pagos 717 precatórios, no
importe de R$ 29.456.239,62. Em 2021 (até 31/12), foram expedidos (ano civil) 1.208
precatórios, no valor total de R$ 115.649.754,02, e pagos pelo Tribunal 646
precatórios, no valor de R$ 30.873.269,38. Por fim, o Tribunal informou a existência de
2.715 precatórios aguardando pagamento em 31/12/2020, no valor total de R$
128.518068,41, e 1.354 precatórios com prazo vencido em 31/12/2021, no valor total
de R$ 126.980.011,26. Os quadros a seguir demonstram os precatórios expedidos e os
montantes pagos em cada regime em 2019, 2020 e 2021 (até 31/12):
PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2019
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

União (administração
direta)

1

R$72.783,78

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

3

R$215.032,98

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

13

R$1.404.551,72

0

0

Estado(administração
direta)

0

0

458

R$29.086.878,50

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

79

R$2.773.467,21

Municípios(administração
direta)

44

R$2.228.800,14

344

R$27.860.876,37

61

R$3.921.168,62

881

R$59.721.222,08

Total
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PRECATÓRIOS PAGOS – 2019
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

União(administração
direta)

0

R$0,00

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

4

R$370.572,84

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

11

R$1.496.034,62

0

0

Estado(administração
direta)

0

0

143

R$13.898.663,91

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

28

R$3.358.057,47

142

R$3.977.770,91

438

R$10.727.523,42

157

R$5.844.378,37

609

R$27.984.244,80

Municípios(administração
direta)
Total

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2019

Valor (R$)

Regime
Especial de
Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

1

R$72.783,78

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

3

R$193.301,10

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

13

R$1.222.508,97

0

0

Estado(administração
direta)

0

0

458

R$24.810.201,20

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

79

R$2.773.467,21

Municípios(administração
direta)

43

R$2.430.390,18

339

R$26.852.044,87

60

R$3.918.984,03

876

R$54.435.713,28

Regime Geral
de Pagamento
(total de
precatórios)
União(administração
direta)

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

Valor (R$)

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

União(administração
direta)

1

R$80.505,08

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

3

R$313.116,24

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

29

R$2.336.893,40

0

0

Estado(administração
direta)

0

0

149

R$9.739.089,14

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

20

R$1.315.719,97

Municípios(administração
direta)

68

R$1.659.039,42

281

R$8.781.074,71

101

R$4.389.554,14

450

R$19.835.883,82

Valor (R$)

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

Total

PRECATÓRIOS PAGOS – 2020
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)
União(administração
direta)

0

R$0,00

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

3

R$220.912,08

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

13

R$1.379.206,02

0

0

Estado(administração
direta)

0

0

43

R$9.798.453,39

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

58

R$2.473.781,29

274

R$4.593.899,33

326

R$10.989.987,51

Municípios(administração
direta)
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Total

R$6.194.017,43
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427

R$23.262.222,19

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

Valor (R$)

0

0

R$313.116,24

0

0

29

R$2.098.526,05

0

0

0

0

149

R$8.983.578,09

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

20

R$1.259.713,32

Municípios(administração
direta)

66

R$1.466.763,20

281

R$7.918.095,18

98

R$3.958.910,57

450

R$18.161.386,59

Regime Geral
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

1

R$80.505,08

União (autarquias e
fundações públicas)

2

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

União(administração direta)

Estado(administração direta)

Total

PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO - 2021 (até 31/12)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

União(administração
direta)

0

R$0,00

União (autarquias e
fundações públicas)

2

R$203.471,57

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

9

R$852.707,54

Estado(administração
direta)
Estado (autarquias e
fundações públicas)
Municípios(administração

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

199

R$13.042.592,36

54

R$3.504.002,72

639

R$88.701.086,00

57

R$1.811.539,43

219

R$6.273.712,47
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direta)
122

Total

R$6.371.721,26

1.057

R$108.017.390,83

PRECATÓRIOS PAGOS - 2021 (até 31/12)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

União(administração
direta)

2

R$161.239,57

0

0

União (autarquias e
fundações públicas)

3

R$333.385,41

0

0

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

25

R$2.516.935,22

0

0

133

R$9.684.230,54

Estado(administração
direta)
Estado (autarquias e
fundações públicas)

10

R$867.957,74

14

R$1.211.464,11

Municípios(administração
direta)

88

R$3.228.494,43

371

R$12.869.562,36

128

R$7.108.012,37

518

R$23.765.257,01

Total

PRECATÓRIOS EXPEDIDOS (ANO CIVIL) - 2021 (até 31/12)
Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

0

0

0

0

0

0

Estado(administração
direta)

199

R$13.714.051,78

Estado (autarquias e
fundações públicas)

639

R$88.701.086,00

Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

União (administração
direta)

0

R$0,00

União (autarquias e
fundações públicas)

2

R$203.471,57

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

9

R$852.707,54
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direta)
Total
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172

R$5.425.305,91

187

R$6.753.131,22

183

R$6.481.485,02

1.025

R$109.168.269,00

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

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

União(administração
direta)

0

R$0,00

0

R$0,00

União (autarquias e
fundações públicas)

0

R$0,00

0

R$0,00

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

0

R$0,00

0

R$0,00

Estado(administração
direta)

0

0

768

R$63.724.408,00

Estado (autarquias e
fundações públicas)

0

0

53

R$2.376.180,86

Municípios(administração
direta)

61

R$4.388.854,06

1.833

R$58.028.625,49

61

R$4.388.854,06

2.654

R$124.129.214,35

Total

PRECATÓRIOS COM PRAZO VENCIDO - 2021 (até 31/12/2021)
Regime Geral de
Pagamento (total
de precatórios)

Valor (R$)

Regime Especial
de Pagamento
(total de
precatórios)

Valor (R$)

União(administração
direta)

0

R$0,00

0

R$0,00

União (autarquias e
fundações públicas)

0

R$0,00

0

R$0,00

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

0

R$0,00

0

R$0,00

Estado(administração
direta)

0

R$0,00

594

R$72.017.082,60
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Estado (autarquias e
fundações públicas)

1

R$8.624,36

25

R$1.651.457,64

Municípios(administração
direta)

47

R$2.420.407,29

687

R$50.882.439,37

48

R$2.429.031,65

1.306

R$124.550.979,61

Total

8.8. PRECATÓRIOS.
TRT21)

PAGAMENTOS

SUPERPREFERENCIAIS

(fonte:

O TRT21 informou que não tem registro de pagamento de parcela superpreferencial
pelo juízo de execução com base no art. 9° da Resolução CNJ n° 303/2019, isto é, por
meio de expedição de RPS. Destacou que os pagamentos superpreferenciais realizados
até dezembro de 2020 não se enquadram na regra disposta no art. 9° da Resolução
CNJ n° 303/2019, pois se referem a precatórios já expedidos e em tramitação na
unidade. Afirmou-se que nos casos de beneficiário com idade igual ou superior a 60
anos ocorre o deferimento de ofício, conforme previsto nos artigos 74 e 75 da
Resolução CNJn° 303/2019. Nos casos de beneficiários portadores de doença grave e
pessoa com deficiência registra-se a necessidade de provocação pelo interessado,
sendo analisado o pedido pela juíza auxiliar da presidência. O TRT21 aduziu que, antes
da implantação do GPRec, o setor utilizava um relatório extraído do SAGe para
identificar os credores idosos e preparar o despacho. Após a implantação do sistema
GPREC, o setor recebe um email enviado de forma automática pelo referido sistema,
indicando os credores que completaram 60 anos, em seguida, verifica-se a situação
cadastral do credor para saber se ocorreu o óbito ou não. Não havendo óbito, há
deferimento da prioridade e o registro da condição de credor preferencial no GPREC.
Se ocorreu o óbito do credor, há um despacho fazendo referência ao evento para fins
de registro no GPREC e a juntada ao processo judicial eletrônico, objetivando que o
advogado e interessados promovam a habilitação dos herdeiros/sucessores no
processo principal. O procedimento descrito é aplicado aos entes do regime especial e
geral. Em relação ao regime geral de precatórios, acrescentou-se que os convênios
celebrados determinam a obrigatoriedade de respeitar a ordem cronológica e
priorizar o pagamento da parcela superpreferencial aos credores que fazem jus,
respeitando o limite legal. No que se refere ao regime especial, os pagamentos são
efetuados respeitando o limite do quíntuplo do valor da lei de RPV do referido ente
público, conforme previsto no dispositivo constitucional, ficando o saldo
remanescente, se houver, para pagamento dentro da ordem cronológica de
apresentação do precatório. Os recursos financeiros utilizados são originários do
Tribunal de Justiça. Especificamente em relação aos pagamentos superpreferenciais
realizados a doentes graves, deficientes e idosos, o TRT21 informou os seguintes
valores:
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Quantidade
2019

Valor 2019

Quantidade
2020

Valor 2020

Quantidade
2021

Valor 2021

Baraúna

-

-

-

-

2

R$ 52.644,50

Caraúbas

-

-

-

-

2

R$ 40.046,13

Fundação
José Augusto

-

-

-

-

2

R$ 220.000,00

FUNDASE

8

R$ 305.991,85

43

R$
1.488.622,07

8

R$ 286.792,05

Governador
Dix-Sept
Rosado

-

-

7

R$ 171.957,39

127

R$
1.329.852,03

IDEMA

-

-

-

-

3

R$ 171.487,68

Jandaíra

-

-

-

-

1

R$ 8.711,07

Macau

-

-

-

-

5

R$ 169.257,06

Mossoró

-

-

-

-

27

R$ 568.606,04

Parnamirim

-

-

-

-

1

R$ 133.035,17

Pedro
Avelino

-

-

-

-

2

R$ 64.335,70

Serra do Mel

-

-

2

R$ 34.468,36

3

R$ 46.958,30

UERN

-

-

-

-

4

R$ 138.982,08

Natal

23

R$ 801.080,40

68

Estado do
RN

77

R$
4.553.890,46
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Município

TOTAL

R$
5.660.962,71

R$
1.934.321,14
R$
9.298.386,11

45
147

R$
12.927.755,07

R$
1.650.040,42
R$
7.088.380,10
R$
11.969.128,33

8.9. ENTES PÚBLICOS COM AS MAIORES DÍVIDAS EM PRECATÓRIO EM
2019, 2020 E 2021 (ATÉ 31/12/2021) (fonte: TRT21)
O TRT21 informou os 5 (cinco) entes públicos com as maiores dívidas em precatório,
com os respectivos valores, em 2019, 2020 e 2021 (até 31/12), a saber:
2019
Nome do Ente

Número de
Precatórios

Valor devido

1. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

545

R$ 64.885.053,30

2.MUNICÍPIO DE NATAL

447

R$ 21.559.553,30
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3. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

17

R$ 18.509.430,77

4.MUNICÍPIO DE CARAÚBAS

03

R$ 8.548.790,52

5.MUNICÍPIO DE MACAU

118

R$ 4.678.604,23

Nome do Ente

Número de
Precatórios

Valor devido

1.ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

917

R$ 82.943.925,50

2.MUNICÍPIO DE NATAL

556

R$ 27.050.030,90

3.MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

19

R$ 19.856.183,20

4.MUNICÍPIO DE CARAÚBAS

07

R$ 9.415.685,41

5.MUNICÍPIO DE MACAU

123

R$ 4.653.495,35

Nome do Ente

Número de
Precatórios

Valor devido

1. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DO RN - INATERN

613

104.799.356,00

2. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

793

91.418.293,50

3. MUNICÍPIO DE NATAL

467

27.174.723,40

4. MUNICÍPIO DE CARAÚBAS

2

9.386.986,61

5. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO

22

8.044.809,45

2020

2021 (até 31 de dezembro)

8.10. PRECATÓRIOS COM PRAZO DE
VINCENDOS (fonte: TRT21)

PAGAMENTO VENCIDO

E

Os seguintes entes públicos, tanto do regime comum como do especial, possuem
precatórios vencidos e vincendos, com os respectivos valores:
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RELATÓRIO, POR ENTE PÚBLICO, COM A QUANTIDADE DE PRECATÓRIOS
VENCIDOS E VINCENDOS, ATUALIZADOS ATÉ 31/12/2021
REGIME GERAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NOME DA ENTIDADE
DEVEDORA
AFONSO BEZERRA
ÁGUA NOVA
ANTÔNIO MARTINS
AREIA BRANCA
BOM JESUS
CAICO
CAMPO GRANDE
CANGUARETAMA
DOUTOR SEVERIANO
FLORÂNIA
GUAMARÉ
JOÃO DIAS
LAJES PINTADAS
MACAÍBA
MARCELINO VIEIRA
MESSIAS TARGINO
OURO BRANCO
PEDRA PRETA
PILÕES
RIACHO DE SANTANA
SANTO ANTÔNIO
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE
SENADOR ELÓI DE SOUZA
SÍTIO NOVO
TAIPU
TENENTE ANANIAS
TIBAU
UMARIZAL
VILA FLOR
TOTAL

1 SAAE (EXTREMOZ)

PRECATÓRIOS
QTS.
VENCIDOS
PR
R$ 247.018,32
7
R$ 0
R$ 482.261,05
1
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 700.286,17
1
R$ 0
R$ 0
R$ 3.521,98
1
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 235.419,56
20
R$ 0
R$ 0
R$ 0
R$ 9.373,74
1
R$ 15.904,30
1
R$ R$ R$ R$ 707.890,66
R$ R$ 18.731,51
R$ R$ -

R$ 2.420.407,29
AUTARQUIA MUNICIPAL
R$ -

0
0
0
14
0
1
0
0

PRECATÓRIOS
QTS.
VINCENDOS
PR
R$ 0
R$ 24.418,12
1
R$ 0
R$ 163.588,31
7
R$ 14.542,46
1
R$ 63.479,23
1
R$ 12.868,15
1
R$ 17.816,05
1
R$ 0
R$ 182.871,86
1
R$ 12.704,71
1
R$ 85.098,98
2
R$ 17.075,38
1
R$ 66.141,58
2
R$ 223.025,78
2
R$ 0
R$ 19.200,83
1
R$ 46.197,95
2
R$ 67.585,24
5
R$ 26.823,69
1
R$ 0
R$ 177.262,42
R$ 53.855,90
R$ 44.737,25
R$ R$ 90.164,43
R$ 202.154,88
R$ 1.242,81
R$ 56.820,03

4
3
1
0
2
5
1
1

R$ 1.669.676,04 47

47
0

R$ 23.757,40

1

0
0
41

R$ 104.653,11
R$ 16.138,14
R$ 450.527,81

3
1
16

REGIME ESPECIAL
1 ALEXANDRIA
2 ASSÚ
3 BARAÚNA

R$ R$ R$ 1.605.820,93
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BENTO FERNANDES
CAIÇARA DO RIO DO VENTO
CARAÚBAS
CEARÁ-MIRIM
FRANCISCO DANTAS
GOVERNADOR DIX-SEPT
ROSADO
JANDAÍRA
JOÃO CÂMARA
MACAU
MOSSORÓ
NATAL
PARNAMIRIM
PEDRO AVELINO
SERRA DO MEL
TOTAL
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R$ 63.593,76
R$ R$ 9.386.986,61
R$ R$ 285.417,28

5
0
2
0
12

R$ R$ 10.298,03
R$ R$ 682.892,10
R$ -

0
1
0
10
0

R$ 7.916.849,32
R$ 363.261,10
R$ 30.712,20
R$ 3.888.500,40
R$ 2.383.530,67
R$ 23.677.425,31
R$ 44.730,54
R$ 388.685,73
R$ 846.925,52
R$ 50.882.439,37

18
11
1
74
78
401
1
17
26
687

R$ 127.960,13
R$ 141.414,27
R$ R$ 100.918,22
R$ 1.568.427,43
R$ 3.497.298,06
R$ 517.765,33
R$ 19.840,88
R$ 9.256,58
R$ 7.247.390,09

4
7
0
4
51
66
4
1
1
169

594
594

R$ 19.401.210,94
R$ 19.401.210,94

199
199

ESTADO DO RN
1 ESTADO DO RN
TOTAL

R$ 72.017.082,60
R$ 72.017.082,60

AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL
REGIME ESPECIAL
1
2
3
4
5

DER
EMATER
EMPARN
FUNDAC/FUNDASE
FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL
6 DO RN- FUERN
TOTAL

R$ 182.459,74
R$ 57.771,86
R$ 52.946,55
R$ 682.594,93
R$ 45.173,17

2
1
1
11
2

R$ R$ 104.741.583,65
R$ R$ 505.863,35
R$ -

0
612
0
7
0

R$ 630.511,39
R$ 1.651.457,64

8

R$ 1.670.368,71
R$ 106.917.815,71

18
637

0 R$ 3.022.944,65
1
R$ 1.029.651,34
1
R$ 4.052.595,99

50
9
59

25

REGIME GERAL
1 CAERN - REGIME GERAL
2 IDEMA - REGIME GERAL
TOTAL

R$ R$ 8.624,36
R$ 8.624,36

UNIÃO, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESA PÚBLICA FEDERAL
1 ANP
2 INCRA
3 ECT
TOTAL

R$ -

0
R$ R$ R$ -
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0
0
0

R$ 126.830,83
R$ 83.922,78
R$ 924.104,47
R$ 1.134.858,08

1
1
8
10
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8.11. 20 MAIORES PRECATÓRIOS PAGOS DESDE 2019 ATÉ 31 DE
DEZEMBRO DE 2021 (fonte: TRT21)
O TRT21 apresentou as seguintes relações dos maiores precatórios desde 2019:
Nome do Ente
1- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
2 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
3 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE
4 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
5 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
6 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT
7 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
8 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
9 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
10- ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Número do Precatório

Valor devido

198000-71.1993.5.21.0004 (PJE
0198000-71.1993.5.21.0004)
37200-09.1992.5.21.0003 (PJE
0037200-09.1992.5.21.0003)
186600-37.1991.5.21.0002 (PJE
0186600-37.1991.5.21.0002)
187500-61.2007.5.21.0001 (PJE
0187500-61.2007.5.21.0001)
764800-58.1992.5.21.0004 (PJE
0764800-58.1992.5.21.0004)
2123700-76.2017.5.21 (PJE
0001458-11.2015.5.21.0004)
112900-46.1996.5.21.0004 (PJE
0112900-46.1996.5.21.0004)
109800-77.2005.5.21.0001 (PJE
0109800-77.2005.5.21.0001)
300-06.2001.5.21.0005 (PJE 00030006.2001.5.21.0005)
173000-15.1992.5.21.0001 (PJE
0173000-15.1992.5.21.0001)

R$
2.225.136,68
R$
2.161.231,88
R$
1.874.420,61
R$
1.257.300,87
R$
1.185.708,88

177800-80.1992.5.21.0003

R$ 520.360,33

11 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

28100-48.2007.5.21.0021 (PJE
0028100-48.2007.5.21.0021)
13 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
2127500-78.2018.5.21 (PJE
TELÉGRAFOS - ECT
0150600-95.2006.5.21.0007)
25600-35.2008.5.21.0001 (002560014 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
35.2008.5.21.0001)
199600-50.2004.5.21.0002 (PJE
15 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
0199600-50.2004.5.21.0002)
62700-32.2010.5.21.0008 (PJE
16 - MUNICÍPIO DE NATAL
0062700-32.2010.5.21.0008)
432600-75.1995.5.21.0001 (PJE
17 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
0432600-75.1995.5.21.0001)
137600-12.2012.5.21.0009 (PJE
18 - MUNICÍPIO DE NATAL
0137600-12.2012.5.21.0009)
19 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS
210400-52.1995.5.21.0003 (PJE
DO RIO GRANDE DO NORTE
0210400-52.1995.5.21.0003)
12 - MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA

20 - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

611000-42.1994.5.21.0003

R$ 852.289,98
R$ 658.564,52
R$ 624.293,25
R$ 577.653,58
R$ 576.531,26

R$ 462.842,87
R$ 462.530,23
R$ 401.524,92
R$ 395.094,18
R$ 370.354,05
R$ 368.843,26
R$ 322.767,60
R$ 311.083,78
R$ 309.283,65

8.12. ENTES PÚBLICOS INSERIDOS NO REGIME COMUM DE PAGAMENTO
DE PRECATÓRIOS (fonte: TRT21)
De acordo com informações prestadas pelo TRT21, os seguintes entes públicos estão
submetidos ao regime comum de pagamento de precatórios: Agência Nacional de
Petróleo - ANP, Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Empresa Brasileira
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de Correios e Telégrafos - ECT, Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
- CAERN, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - IDEMA, Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz - SAAE, Município de Afonso Bezerra,
Município de Água Nova, Município de Antônio Martins, Município de Areia Branca,
Município de Bom Jesus, Município de Campo Grande, Município de Canguaretama,
Município de Doutor Severiano, Município de Florania, Município de Guamaré,
Município de João Dias, Município de Lajes, Município de Macaíba, Município de
Marcelino Vieira, Município de Messias Targino, Município de Ouro Branco, Município
de Pedra Preta, Município Pilões, Município de Riacho De Santana, Município de Santo
Antônio, Município de São Gonçalo do Amarante,Município de Senador Eloi de Souza,
Município de Taipu, Município de Tenente Ananias, Município de Tibau, Município de
Umarizal e Município de Vila Flor.
8.12.1. CUMPRIMENTO DOS PRECATÓRIOS. REGULARIDADE (fonte: TRT21)
Segundo informou o Tribunal, do total de 167 municípios da sua jurisdição 122 não
apresentam qualquer dívida de precatórios originários de ações trabalhistas, o que
representa o percentual de 73,05%. Informou, também, que os entes públicos
submetidos ao regime geral, na grande maioria, cumprem regularmente os
pagamentos.
8.12.2. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DO REGIME COMUM (fonte: TRT21)
Quanto às medidas adotadas em caso de atraso, destacou o TRT21 a atuação do Juízo
de Conciliação e Negociação de Precatórios que, no início do ano, realiza reuniões com
os entes públicos, objetivando programar o pagamento dos precatórios inscritos no
orçamento, mediante o desconto direto na conta do Fundo de Participação dos entes
que firmarem convênios, cujos valores são depositados em conta judicial única à
disposição da presidência do Tribunal, para posterior liberação em favor dos credores,
em estrita obediência à ordem cronológica de apresentação para pagamento e
eventuais pagamentos prioritários deferidos pelo Presidente, com fundamento no § 2º
do art. 100, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 094/2016). A Divisão
de Precatórios informou que, logo no início do exercício financeiro, elabora uma
pauta de audiências para conhecimento do valor da dívida e da obrigatoriedade de
pagamento dentro do prazo legal. Registrou-se que existe um trabalho inicial para
conscientizar o gestor público em realizar o pagamento dentro do exercício financeiro,
resultando, na formalização dos termos de convênios. O TRT21 afirmou que há
situações em que o valor da dívida é bastante elevado e o parcelamento do débito tem
extrapolado o prazo constitucional para o pagamento. Na tabela a seguir, encontramse especificados os convênios de municípios integrantes do regime geral que
extrapolaram o prazo de pagamento:
AFONSO BEZERRA

VALOR TOTAL DE R$
250.000,00

PRAZO FINAL DO CONVÊNIO - JUNHO 2023 VENCIMENTO ORIGINAL DEZEMBRO 2021
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8.13. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – ASPECTOS
GERAIS (fonte: TRT21)
O TRT21 registrou que adota lista em separado para pagamento de precatórios,
estando o termo do acordo de cooperação disponível no seguinte link:
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/servicos/precatorios/Termo-de-Acordo-de-Cooperacao001-12.pdf. Informou que comunica ao TJ, até 20 de julho, os precatórios apresentados

até 1º de julho, com seu valor atualizado, acrescidos de juros até esta data. O Tribunal
afirmou que para atender a demanda do período da expedição, o setor de precatórios
utiliza um sistema de atualização em lote, denominado AGENDEX. o Tribunal noticiou
que em razão da adoção da lista em separado recebe somente o valor apurado no
rateio, não havendo falar em spread bancário (art. 55, §3º da Res. 303/CNJ). O Setor
de Precatórios consignou que o Tribunal Regional não inclui no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas - BNDT os entes públicos do regime especial que apresentam
precatórios vencidos. Justificou o Tribunal que, a seu ver, há sanções específicas para o
caso de inadimplência dos entes do regime especial, cuja competência assegurada pela
Constituição Federal estaria a cargo do presidente do Tribunal de Justiça. A Corte
Regional destacou que a Resolução nº 303/2019 - CNJ também dispõe expressamente
competir à Presidência do TJ incluir os devedores inadimplentes no CEDINPREC. Aqui
registra-se de pronto que a leitura do TRT21 não encontra amparo nas normas do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (art. 45 da Resolução CSJT n. 314/2021) e da
própria Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (art. 12, II, do Ato CGJT n. 1/2022),
ambas com inquestionável caráter vinculante, devendo o Tribunal proceder a imediata
adequação de seu procedimento no particular, informando à CGJT no prazo de 90 dias.
8.13.1. ENTES PÚBLICOS SUBMETIDOS AO REGIME ESPECIAL (fonte: TRT21)
Segundo informado pelo TRT21, são os seguintes entes públicos sob sua jurisdição que
estão submetidos ao regime especial de pagamento de precatórios: Estado do Rio
Grande do Norte, Departamento de Estradas de Rodagens, Instituto de Assistência
Técnica e Extensão Rural - EMATER, Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande
do Norte - EMPARN, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do
Norte - FUNDASE, Fundação José Augusto, Município de Assu, Município de
Alexandria, Município de Baraúna, Município de Bento Fernandes, Município de
Caraúbas, Município de Ceará Mirim, Município de Caiçara dos Ventos, ,Município de
Francisco Dantas, Município de Governador Dixsept Rosado, Município de Jandaíra,
Município de João Câmara, Município de Macau, Município de Mossoró, Município de
Natal, Município de Parnamirim, Município de Pedro Avelino e Município de Serra do
Mel. O Setor de Precatórios informou que a maioria dos entes públicos que se
submetem ao regime especial de pagamentos repassam tempestivamente e de forma
regular os valores devidos. Ficou registrado que acontecem atrasos de alguns dias e
alteração do plano de pagamento. Consignou-se que, atualmente, os Municípios Natal,
Alexandria, Ceará Mirim e Serra do Mel estão com os repasses atrasados.
8.13.2. INSTITUIÇÃO DO COMITÊ GESTOR (fonte: TRT21)
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O TRT21 informou que o Comitê Gestor das Contas Especiais foi instituído pelo TJRN e
que tem apenas um representante que nele atua, a magistrada Jólia Lucena da Rocha
Melo (Ato TRT21-GP nº 30/2021). O TRT21 registrou que as reuniões do Comitê Gestor
estão sendo realizadas conforme as necessidades definidas pelos juízes auxiliares
representantes dos três tribunais interessados. Foi informado que os magistrados
integrantes do Comitê se comunicam com frequência ainda mais significativa que
outrora, inclusive, dirimindo as questões que se apresentam de forma quase que
automática ao seu surgimento, através de Grupo de Whatsapp ou mediante reunião
rapidamente agendada e empreendida por outra plataforma eletrônica. Consignou-se
que, na visão do Tribunal Regional, não se vislumbrou, no ano de 2021, nenhum
prejuízo de comunicação, inclusive utilizando os e-mails funcionais para a comunicação
dos servidores inter-tribunais. Após informações complementares, o Setor de
Precatório asseverou que foram realizadas 5 reuniões do Comitê Gestor de 2019 até
31/12/2021. A última reunião do comitê realizou-se em 26/01/2021.
8.13.3. REGULARIDADE NO REPASSE DAS PARCELAS EFETUADO PELOS ENTES
PÚBLICOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLANOS DE PAGAMENTO – RCL (fonte: TRT21)
O TRT 21 informou que o Tribunal de Justiça local repassa o valor integral de cada
parcela referente ao regime especial. Destacou, todavia, que eventualmente os entes
integrantes do regime especial atrasam o repasse. Registrou-se que o procedimento
de repasse consiste em providenciar a abertura de uma conta judicial específica para
cada ente devedor no Banco do Brasil - Agência Setor Público. Observou que informa
sobre a abertura da conta ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,
com cadastro no GPrec. Afirmou que, ao expedir a ordem para transferência dos
recursos financeiros ao TRT21, o Juiz Auxiliar da Divisão de Precatórios do Tribunal de
Justiça local envia informação por meio de ofício. Segundo informou o TRT21, que o
Diretor da Divisão de Precatórios tem cadastro junto ao Banco do Brasil para fins de
consulta ao saldo das contas judiciais à sua disposição e confirmação dos depósitos
efetivados. Por fim, observou-se que os valores recebidos do Tribunal de Justiça são
lançados no sistema de cadastro de valores recebidos, para fins de controle e
monitoramento pela área de precatórios. O TRT21 informou que o prazo médio entre a
liberação do recurso pelo Tribunal de Justiça e o pagamento final é de 60 dias.
Contudo, afirmou que, eventualmente, ocorre um extrapolamento do prazo em razão
da não localização dos reclamantes para informar os dados financeiros ou em caso de
falecimento do credor principal. Importa anotar que o Setor de Precatórios possuía
221 precatórios que apresentavam valores disponibilizados pelos devedores em
31/12/2021, sendo que o referido quantitativo, no dia 09/03/2022, já havia reduzido
para 167 precatórios pendentes de liberação.
Finalmente, e após pedido de informações complementares sobre a realização de
parcelamento de dívidas dos entes públicos, o Setor de Precatórios informou que o
Município de Caraúbas, integrante do Regime Especial, realizou acordo em 11/12/2017
(embora o termo apresentado pelo Tribunal date de 06/03/2018), parcelando a
quitação do débito no valor de R$8.970.000,00 com vencimento original em
DEZEMBRO/2014. Do referido termo consta que o prazo final para quitação do
parcelamento é 30/12/2024. O Setor de Precatório do TRT21 afirmou não ter
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condições de apontar com precisão a data em que o Município de Caraúbas passou a
ser enquadrado no regime especial, considerando que o enquadramento do ente no
regime especial seria realizado perante o TJRN. o Tribunal Regional acrescentou que, a
partir de 28/07/2021, passou a receber repasses do Tribunal Estadual oriundos de
precatórios do referido município, em acréscimo aos valores recebidos diretamente do
ente por força do termo firmado entre o TRT21 e o Município, como antes referido. O
Setor de Precatórios esclareceu, ainda, que efetua o pagamento do Precatório nº
87400-36 (originário do PJe 87400.36.2005.5.21.0012 – 2a Vara do Trabalho de
Mossoró), inscrito no orçamento de 2014 e objeto termo de compromisso judicial nº
009/2018, somente por meio dos valores disponibilizados diretamente pelo município
em razão do compromisso 009/2018, e que os valores repassados pelo TJRN (Regime
Especial) são utilizados para pagamento dos demais precatórios subsequentes. A
dívida atual do Município de Caraúbas, excluindo-se o precatório objeto do acordo,
possui o valor de R$152.223,09.
Tal situação, contudo, não merece amparo e deve ser imediatamente interrompida.
Com efeito, é incito ao regime constitucional de precatórios o intransponível respeito à
ordem cronológica no seu pagamento. O fato ora apurado, no entanto, colide
frontalmente com o comando constitucional ao permitir que precatórios posteriores
aos de 2014 sejam quitados antes, em franco prejuízo aos seus credores. Não subsiste
a justificativa apresentada pelo TRT21 quanto ao próprio texto da EC 62/2009 prever
respeito aos “...acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de
promulgação desta Emenda Constitucional”, o que autorizaria o procedimento ora
esmiuçado. Afinal, o termo de compromisso encetado com o Município de Caraúbas
foi celebrado em 2018, e se refere a precatório expedido em 25/06/2013, com
vencimento em 2014.
Ainda, é irrelevante que o ajuste firmado com o Município de Caraúbas tenha contado
com a anuência dos credores através do sindicato da categoria, ou mesmo tenha sido
comunicado ao TJ, porque se refere ao regime especial de precatórios. Observe-se que
a Resolução CSJT nº 314/2021 dispõe que o "Art. 34. É vedada ao Tribunal Regional do
Trabalho a celebração de convênio para receber, diretamente dos entes públicos
submetidos ao regime especial, os valores devidos por eles”. Tal diretiva encampou o
entendimento manifestado pelo CNJ no julgamento do PCA 0005296-32.2020.2.00, de
relatoria da conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, em agosto de 2020,
registre-se.
Logo, é imperioso que seja suspenso o Convênio que estabelece o bloqueio mensal de
percentual do Fundo de Participação Municipal - FPM do município de Caraúbas,
devendo o TRT21 imediatamente informar ao TJRN o valor atualizado da dívida do
município, aqui incluído o valor decorrente do precatório 87400-36.2005.5.21.0012
posto competir à Corte de Justiça local administrar, com exclusividade, os valores
repassados e gerir a dívida dos entes públicos inseridos no regime especial em sua área
de jurisdição, mesmo não havendo precatórios emitidos por juízes de direito contra o
Município em tela, ou qualquer outro na mesma condição, informando à CGJT do
procedimento.
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8.13.4. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL JUNTO AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA NO CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DOS REPASSES PELOS ENTES PÚBLICOS
(fonte: TRT21)
O TRT21 informou que não dispõe de mecanismos próprios de controle dos repasses
aos Tribunais de Justiça realizados pelos entes públicos do regime especial. Registrou
que o Tribunal de Justiça envia o cronograma anual de pagamento e, a cada repasse,
envia ofício informando o depósito. Consignou o TRT21 que, em caso de atraso, envia
ofício solicitando informações e pedindo providências. Por fim, afirmou que a
Presidência do Tribunal Regional oficia ao TJ solicitando o cumprimento das normas
previstas na Resolução CNJ nº 303/2019, especificamente quanto ao procedimento de
sequestro. A Divisão de Precatórios informou que envia e-mail ao setor de precatórios
do TJ/RN para obter informações sobre os repasses dos valores e que a juíza,
representante do Comitê Gestor de Contas Especiais, também solicita informações ao
juiz auxiliar do TJRN.
8.13.5. PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS POR MEIO DE ACORDOS DIRETOS (fonte:
TRT21)
O TRT21 informou que apenas o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de
Santa Cruz têm legislação própria sobre acordo direto. Além disso, registrou-se que o
Estado do Rio Grande do Norte é o único optante pelo acordo direto no Tribunal e que
não houve qualquer acordo direto homologado até 31/12/2021 .

8.14. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR
O TRT21 informou que utiliza sistema eletrônico para recebimento, processamento e
pagamento de RPVs pelos juízos da execução. Destacou que adotou o sistema GPrec a
partir de outubro de 2021. Pontuou que não expede RPV para a cobrança dos créditos
superpreferenciais dos entes do regime comum.
8.14.1. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS E QUITADAS (fonte: TRT21 e
e-Gestão)
O TRT21 informou que, no ano de 2019, teriam sido expedidas 2.229 RPVs, no valor
total de R$ 16.704.348,18, e pagas 1.115 RPVs, no valor global de R$ 12.692.939,01.
Relativamente ao ano de 2020, teriam sido expedidas 620 RPVs, no valor total de R$
4.235.882,37, e pagas 1.960 RPVs, no valor global de R$ 14.000.165,95. Em relação ao
ano de 2021, até 31 de dezembro, teriam sido expedidas 1.408 RPVs, no valor total de
R$ 13.798.216,84, e pagas 483 RPVs, no montante de R$ 5.794.442,31. Registre-se,
ainda, que o Tribunal informou que em 31/12/2020 havia 844 RPVs, no valor total de
R$ 7.498.974,30, aguardando pagamento e, em 31/12/2021, havia 685 RPVs, no valor
total de R$ 4.992.221,07, com prazo vencido.
QUADRO 6 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDAS
Ano de 2019
Total de
RPV’s

Valor

Ano de 2020
Total de
RPV’s
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Valor

Ano de 2021 (até 31 de
dezembro)
Total de
Valor
RPV’s
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expedidas
RPV’s expedidas
– União
RPV’s expedidas
– União
(autarquias e
fundações
públicas)
RPV’s expedidas
– Empresa
Brasileira de
Correios e
Telégrafos
RPV’s expedidas
– Estado
RPV’s expedidas
– Estado
(autarquias e
fundações
públicas)
RPV’s expedidas
- Municípios
Total

expedidas
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expedidas

13

R$204.013,74

29

R$186.376,29

27

R$249.015,06

14

R$105.721,09

25

R$198.261,62

36

R$272.824,02

34

R$524.878,86

40

R$813.985,42

393

R$2.572.732,16

1.860

R$14.522.357,30

203

R$1.606.973,06

231

R$6.091.809,89

3

R$4.655,79

29

R$202.095,93

185

R$1.931.120,03

305

R$1.342.721,40

294

R$1.228.190,05

536

R$2.680.715,68

2.229

R$16.704.348,18

620

R$4.235.882,37

1.408

R$13.798.216,84

QUADRO 7 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR PAGAS
Ano de 2019
Total de
RPV’s
pagas
RPV’s pagas –
União
RPV’s pagas –
União
(autarquias e
fundações
públicas)
RPV’s pagas –
Empresa
Brasileira de
Correios e
Telégrafos
RPV’s pagas –
Estado
RPV’s pagas –
Estado
(autarquias e
fundações
públicas)
RPV’s pagas –
Municípios
Total

Valor

Ano de 2020
Total de
RPV’s
pagas

Valor

Ano de 2021 (até 31 de
dezembro)
Total de
RPV’s
Valor
pagas

13

R$204.013,74

29

R$186.376,29

24

R$218.595,04

14

R$105.721,09

25

R$198.261,62

36

R$272.824,02

24

R$438.929,48

39

R$870.852,36

12

R$199.661,27

619

R$9.707.814,98

1.567

R$11.293.833,10

292

R$4.509.005,36

0

R$0,00

15

R$92.940,67

33

R$252.776,50

445

R$2.236.459,72

285

R$1.357.901,91

86

R$341.580,12

1.115

R$12.692.939,01

1.960

R$14.000.165,95

483

R$5.794.442,31
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QUADRO 8 - REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR AGUARDANDO PAGAMENTO
Ano de 2020 (em 31/12/2020)

RPV’s aguardando pagamento – União
RPV’s aguardando pagamento – União
(autarquias e fundações públicas)
RPV’s aguardando pagamento –
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos
RPV’s aguardando pagamento – Estado
RPV’s aguardando pagamento –
Estado (autarquias e fundações
públicas)
RPV’s aguardando pagamento –
Municípios
Total

Total de RPV’s
aguardando pagamento

Valor

0

R$0,00

0

R$0,00

23

R$261.825,47

532

R$6.203.184,75

19

R$126.080,00

270

R$907.884,08

844

R$7.498.974,30

8.14.2. CONTROLE DO PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte:
TRT21)
O TRT21 informou que, por meio do GPrec, são publicadas listas, constantes do sítio
deste Tribunal, com dados de RPVs expedidas, pagas e pendentes, conforme link:
https://pje.trt21.jus.br/gprec-frontend/rpv. Registrou que,
como atividade
suplementar, a Secretaria da Corregedoria Regional desenvolverá monitoramento
junto às Varas do Trabalho, com base nas referidas listas, procedimento já iniciado,
para manutenção das RPVS municipais e estaduais com as informações alinhadas no
GPrec. Contudo, cabe registrar que as discrepâncias entre os dados informados pelo
TRT21 e as informações retiradas do e-Gestão continuam
8.14.3. MEDIDAS ADOTADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL NO CASO DE ATRASO NO
PAGAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (fonte: TRT21)
Informou o TRT21 que as requisições de pequeno valor estaduais e municipais são
expedidas pelo juiz da execução, que dá ciência às partes e, após o prazo legal de 60
dias, não havendo pagamento, determina o sequestro de valores (SISBAJUD)
necessários ao adimplemento da requisição. Registrou que o ente público é notificado
do procedimento. Afirmou que não havendo incidente processual, determina a
liberação do valor sequestrado com expedição de alvará. Após o cumprimento do
alvará, a informação do pagamento segue para inclusão no GPrec e quitação no PJe.
No caso das RPVs federais, são remetidas ao Tribunal, através do GPrec, e
encaminhadas para coordenadoria de orçamento e finanças para providências, sendo
sempre cumpridas, até esta data, dentro do prazo legal. Após pedido de informações
complementares, o TRT21 afirmou que até o ano de 2020 formalizava convênio para
pagamento dos valores das RPVs expedidas contra o Estado do RN (Administração
Direta e Indireta). A Divisão de Precatórios era responsável por fiscalizar e controlar o
convênio (TC 013/2020). O referido setor registrou que houve questionamento do
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procedimento junto ao CNJ (Procedimento de Controle Administrativo nº 000375816.2020.2.00.0000), cujo julgamento final resultou na determinação de devolução das
requisições já vencidas às Varas do Trabalho de origem, para que adotassem as
providências necessárias ao cumprimento da legislação sobre a matéria, inclusive,
quanto a adoção da medida de sequestro. Assim, a partir da ciência da referida
decisão do CNJ, o TRT21 não realizou mais convênios para pagamento das RPV’s, e fez
a devolução dos processos pendentes de pagamento às respectivas Varas do Trabalho.
O Tribunal asseverou que, atualmente, as RPVs devem ser cadastradas no sistema
GPrec para fins de controle e acompanhamento, competindo à Corregedoria deste
Tribunal realizar o acompanhamento e a fiscalização dos procedimentos, por ocasião
das correições periódicas.

8.15. DISCREPÂNCIAS ENTRE
INFORMADOS PELO TRT21

OS

DADOS

DO

E-GESTÃO

E

OS

O Tribunal registrou que há diferenças entre os dados estatísticos informados e os
disponíveis no sistema e-Gestão. Observou que para a implantação do Sistema de
Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec, ocorrida em outubro de 2021 (modalidade
precatório), o Tribunal realizou conferência dos precatórios existentes (legado) e
migrou os dados do Sistema de Acompanhamento Processual - SAP 2 para o GPrec,
estando este em funcionamento e atualizado. A Divisão de Precatórios abriu chamado
técnico à Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC (chamado 106673),
solicitando a adoção das medidas para alinhamento estatístico entre os sistemas
GPREC, e-Gestão e SAGE e enviou memorando (MEMO 01/2021) reportando
divergências e solicitando à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
auditagem dos números e na forma de extração dos dados (dos sistemas SAP2 e
GPREC) para o e-Gestão. Das informações prestadas pelo Tribunal, observou-se o
seguinte conflito estatístico entre as informações oriundas dos sistemas internos do
TRT21 (dados relativos ao ano civil) e as colhidas pelo sistema e-Gestão, seguido das
explicações apresentadas pelo Tribunal:
e-Gestão

Respostas
TRT21

Precatórios expedidos em 2019

629

936

Precatórios expedidos em 2020

407

548

3.537

1.208

Precatórios expedidos em 2021 (até
31/12)

e-Gestão Respostas TRT21
Precatórios pagos em 2019

635

766

Precatórios pagos em 2020

453

717
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Precatórios pagos em 2021 (até 31/12)

353

646

e-Gestão Respostas TRT21
RPVs federais expedidas em 2019

12

27

RPVs federais expedidas em 2020

0

54

RPVs federais expedidas em 2021 (até 31/12)

0

63

e-Gestão Respostas TRT21
RPVs federais pagas em 2019

2

27

RPVs federais pagas em 2020

0

54

RPVs federais pagas em 2021 (até 30/4)

13

60

e-Gestão Respostas TRT21
RPVs estaduais e municipais expedidas em
2019

9

2160

RPVs estaduais e municipais expedidas em
2020

1

526

RPVs estaduais e municipais expedidas em
2021 (até 31/12)

659

952

e-Gestão Respostas TRT21
RPVs estaduais pagas em 2019

101

1064

RPVs federais pagas em 2020

22

1867

RPVs federais pagas em 2021 (até
31/12)

48

411

Em vista da discrepância estatística acima apontada, o Tribunal Regional justificou que
para a implantação do Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - GPREC, ocorrida
em outubro de 2021 (modalidade precatório), realizou conferência da listagem dos
precatórios em tramitação, ainda pendentes de pagamento parcial ou total, por ente
público. Após a validação da quantidade e valores do legado, esta unidade autorizou a
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migração dos dados extraídos do cadastro vinculado ao Sistema de Acompanhamento
Processual - SAP 2 para o sistema eletrônico GPREC. Assim, os relatórios fornecidos às
últimas correições foram obtidos do Sistemas de Acompanhamento e Gerenciamento SAGE com vinculação ao cadastro de precatórios SAP2, relatórios desenvolvidos no
ambiente interno para atender as demandas da correição e outros relatórios do CNJ.
Dessa forma, o TRT21 assegura que os dados fornecidos à CGJT retratam a sua
realidade. A discrepância decorreria, segundo justificativa apresentada, do fato de que
o e-Gestão contabiliza precatório autuados, ao passo que a resposta do TRT levou em
conta o número de credores, uma vez que o relatório extraído se baseou no cadastro
interno de precatórios vinculado ao SAP2, que gera o registro e dados individuais de
cada credor, no caso das ações plúrimas. Em decorrência da referida situação, o TRT21
informou abriu expediente junto à Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC
(chamado 106673), solicitando a adoção das medidas para alinhamento estatístico
entre os sistemas. O Setor de Precatórios observou que enviou Memorando à
Secretaria de Tecnologia sobre as divergências entre os dados constantes no sistema eGestão e os sistemas utilizados pela Divisão de Precatórios (SAP 2 e GPREC),
solicitando que a SETIC realizasse auditagem dos números e da forma de extração dos
dados para o e-Gestão.
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9. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
9.1. INFORMAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
9.1.1.

DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT21)

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região:
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno e acumula as suas funções com a de Corregedora Regional.
Tempo de atuação da magistrada na Presidência do Tribunal:
A Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro tomou posse no
cargo de Presidente do Tribunal em 11/01/2021.
Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:
Férias: 11/07 a 30/07; 03/11 a 07/11; 10/11 a 17/11 e 20/11 a 22/11/2021.
Licenças: Não houve
Folga compensatória: Não houve
Juízes Auxiliares da Presidência:
Juiz Cácio Oliveira Manoel
Auxilia a presidência nas questões administrativas e organizacionais, em especial na
composição dos comitês e comissões necessárias ao pleno funcionamento da
instituição.
9.1.2.

ESTRUTURA DA PRESIDÊNCIA - ORGANIZAÇÃO INTERNA (fonte: TRT21)

A estrutura interna da Presidência encontra-se organizada da seguinte forma
(Regulamento Geral de Secretaria e Organograma Administrativo do TRT21-RN):
Secretaria-Geral da Presidência (Assessoria Jurídica, Assessoria Jurídico-Administrativa,
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Divisão de Precatórios e
Requisitórios, Divisão de Apoio ao PJe, Núcleo de Gerenciamento de Precedentes,
Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais, Setor de Segurança Institucional,
Transporte e Portarias e Divisão de Comunicação Social) .
Atribuições das unidades/setores diretamente vinculados à Presidência
Unidade

Atribuições
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Secretaria-Geral da Presidência

Art. 8º do Regulamento Geral da Secretaria

Assessoria Jurídica (AJUR)

Art. 9º do Regulamento Geral da Secretaria

Assessoria Jurídico-Administrativa
(AJAD)

Art. 12 do Regulamento Geral da Secretaria

Secretaria de Tecnologia da Informação
e Comunicação (SETIC)

Art. 12 do Regulamento Geral da Secretaria.

Divisão de Precatórios e Requisitórios
(DPREC)

As competências da SETIC foram alteradas por
meio da Resolução TRT21 nº 041/2019 (Art.
12)
Art. 12 do Regulamento Geral da Secretaria
(O cargo de Coordenador de Precatórios e
Requisitórios foi transformado no cargo de
Diretor da Divisão de Precatórios e Requisitórios
por meio do Ato TRT21-GP nº 9/2019 (Art. 6º)

Divisão de Apoio ao PJe

Art. 13 do Regulamento Geral da Secretaria
O cargo de Coordenador de Desenvolvimento
de Rotinas em Processo Judicial Eletrônico PJe
foi transformado no cargo de Diretor da
Divisão de Apoio ao PJe por meio do Ato
TRT21-GP nº 9/2019 (Art. 5º)

Núcleo de Gerenciamento de
Precedentes (NUGEP)

Setor de Cerimonial e Eventos
Institucionais

Art. 14 do Regulamento Geral da Secretaria
A denominação da Coordenadoria de
Repercussão Geral, Recursos Repetitivos e
Uniformização de Jurisprudência foi alterada
para
Núcleo
de
Gerenciamento
de
Precedentes - NUGEP por meio da Resolução
TRT21 nº 0032/2017 (Art. 4º).
A função comissionada de Chefe do Cerimonial
e Eventos Institucionais foi transformada em
Chefe do Setor de Responsabilidade

149

150

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

151

Socioambiental através do Ato TRT-GP Nº
292/2019 (Art. 9º)
Setor de Segurança Institucional,
Transporte e Portarias

Divisão de Comunicação Social

9.1.3.

A denominação do Setor de Segurança
Institucional, Transporte e Portarias foi alterada
para Coordenadoria de Segurança Institucional
e Transporte por meio da Resolução TRT21 Nº
0032/2017 (Art. 2º).

A denominação do Setor de Comunicação Social
foi alterada para Assessoria de Comunicação
Social por meio da Resolução TRT21 nº
0032/2017 (Art. 2º) e em seguida, por meio da
Resolução TRT21 Nº 0047/2017 passou a se
chamar Divisão de Comunicação Social.

QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA (fonte: TRT 21)

De acordo com o TRT21, estão lotados no gabinete da Presidência 8 (oito) servidores
(7 efetivos, 1 sem vínculo) e 2 estagiários e, nos órgãos de assessoramento do
Presidente, 8 (oito) servidores efetivos e 2 estagiários.
Quanto aos cargos em comissão e funções comissionados, o gabinete da Presidência
dispõe de 1 CJ-4, 1 CJ-2, 2 FC-5, 1 FC-3 e 1 FC-2, totalizando 6 cargos em comissão e
funções comissionadas e, nos órgãos de assessoramento do Presidente 1 CJ-2.
9.1.4.

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.1.4.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT21)
Presidência
Carga horária semanal dos servidores

35 horas semanais

Unidades vinculadas

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno

7h30 às 19h
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Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 16h30

Horário de atendimento ao público no primeiro grau

7h30 às 16h30

O Tribunal informou que os servidores comissionados cumprem jornada de trabalho
diferenciada em relação aos não comissionados, como também esclareceu que o
horário de trabalho da Presidência não é o mesmo das demais unidades do Tribunal.
Atualmente há um servidor da presidência em regime de teletrabalho. No tocante ao
atendimento aos advogados, salientou que é realizado mediante prévio agendamento
com a Chefia de Gabinete.
9.1.4.2. DIVISÃO DE TRABALHO (fonte: TRT21)
A Desembargadora Presidente é assessorada, diretamente, pelo Secretário-Geral da
Presidência, que, por sua vez, conta com o apoio da Chefe de Gabinete da Presidência
e dos demais servidores. Na atual gestão, a Desembargadora presidente conta com o
auxílio do Juiz Cacio Oliveira Manoel.
9.1.4.3. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA (fonte: TRT21)
O TRT21 registrou que nas dependências da Presidência existe equipamento que
permite realizar videochamada por meio do sistema de videoconferência da
Corregedoria Nacional de Justiça.
9.1.4.4. ACERVO. MIGRAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS PARA O SISTEMA PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO – PJe
Conforme consta da página da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho na internet,
100% dos processos judiciais do TRT21 tramitam por meio do Sistema PJe, razão pela
qual possui o selo 100% PJe.
9.1.5.

ACERVO DA PRESIDÊNCIA

9.1.5.1. PROCESSOS JUDICIAIS (fonte: TRT21)
A Presidência informou que o controle do acervo é feito através de relatórios
gerenciais retirados do sistema e-gestão, que fornece informações quanto à
antiguidade e às preferências legais, bem como é realizada a conferência manual.
Esclareceu que compete à Presidente, de acordo com o artigo 21 do RI do TRT21: a)
despachar os recursos interpostos das decisões do Tribunal, inclusive o de revista,
negando-lhes ou admitindo-lhes seguimento, com a devida fundamentação, e, neste
último caso, declarando o efeito em que são recebidos; b) despachar os agravos de
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instrumento interpostos da denegação de seguimento a recursos, acolhendo-os ou
determinando o seu processamento e subida; c) julgar, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, contados a partir do seu recebimento com a devida conclusão, os pedidos
de revisão de valor de alçada, previstos no §1º do art. 2º, da Lei nº 5.584/70; d)
homologar pedidos de desistência dos recursos e ações, após o julgamento pelo
Tribunal Pleno e pelas Turmas; e) executar e fazer cumprir as suas próprias decisões, as
do Tribunal e as dos Tribunais Superiores, determinando aos Juízes de primeira
instância a realização dos atos processuais e das diligências que se fizerem necessárias;
f) expedir ordens, diligências e providências relativas a processos, desde que não
dependam de acórdãos e não sejam de competência privativa dos Relatores; g)
expedir, durante as férias do Relator, ordens e providências urgentes requeridas
incidentalmente pelas partes em ações cautelares; h) examinar o pedido de tutela de
urgência apresentado no curso do plantão judiciário, nas hipóteses de declaração de
impedimento ou suspeição do Desembargador plantonista (art. 147 do RI); i) apreciar
protesto judicial, formulado por entidade sindical, a fim de preservar a data-base da
categoria (art. 184 do RI).
Salientou, igualmente, que a Presidente do Tribunal permanece vinculada aos
processos que constituíam seu acervo antes de assumir a Presidência. No particular,
revelou que no início da atual gestão havia 61 processos conclusos no Gabinete da
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro. Em 31/12/2021,
eram 38 processos pendentes de julgamento, dentre os quais 23 sobrestados do ano
anterior.
No tocante aos processos judiciais sob a relatoria da Presidente, apresentou os
seguintes dados relativos à situação em 31/12/2021:
Processos Judiciais sob a Relatoria da Presidente do Tribunal

Processos Judiciais
Acervo
Autuados nos últimos 12 meses
Finalizados nos últimos 12 meses
Conclusos

Físicos

Eletrônicos

Total

-

5

5

-

15

15

-

19

19

-

1

1
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gabinete
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-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

Paralisados há mais de 100 dias na
Secretaria

-

0

0

Com carga/vista/outras situações
semelhantes

-

0

0

Em outros gabinetes por força de vista
regimental

-

0

0

Em admissibilidade de recurso
especial e/ou extraordinário

-

0

0

Sobrestados *
Processos do acervo da Presidência na
Secretaria ou fora do gabinete
NA SECRETARIA

9.1.5.2. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT21)
O quadro abaixo se refere aos processos administrativos em tramitação na Presidência
em 30/12/2021:
Processos Administrativos
Acervo
Autuados nos últimos 12 meses
Finalizados nos últimos 12 meses

Conclusos
Paralisados há mais de 100 dias

Físicos

Eletrônicos

Total

28

0

28

18

0

18

4

0

4

5

0

5

10

0

10
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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: TRT21)

Corregedora Regional:
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro.
De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, o
Presidente acumula suas funções com as de Corregedor Regional.
Órgãos de atuação:
Tribunal Pleno.
Tempo de atuação da magistrada na Corregedoria Regional:
A Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro tomou posse no
cargo de Corregedora Regional em 11/1/2021.
Períodos de afastamento nos últimos 12 meses:
Férias: 11/07 a 30/07; 03/11 a 07/11; 10/11 a 17/11 e 20/11 a 22/11/2021.
Licenças: Não houve
Folga compensatória: Não houve
Juízes Auxiliares da Corregedoria Regional:
A Corregedoria Regional não possui juiz auxiliar.
9.2.2. ESTRUTURA DA CORREGEDORIA REGIONAL - ORGANIZAÇÃO INTERNA
(fonte: organograma - sítio do Tribunal na internet)
A Corregedoria Regional encontra-se organizada da seguinte forma: Secretaria da
Corregedoria Regional (SCR); Divisão de Magistrados (DIM); Divisão de Monitoramento
e Apoio à Primeira Instância (DIMON).
9.2.3. QUADRO DE PESSOAL DO GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL (fonte:
TRT21)
Apurou-se que a Corregedoria Regional conta com 4 servidores: Secretário da
Corregedoria, cargo em comissão CJ3; Diretor da Divisão de Magistrados, cargo em
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comissão CJ1; Diretor da Divisão de Monitoramento e Apoio à Primeira Instância, cargo
em comissão CJ1; e Assistente da Corregedoria, função comissionada FC4.
9.2.4.

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA

9.2.4.1. CARGA HORÁRIA E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO (fonte: TRT21)
Corregedoria Regional

Carga horária semanal dos servidores

35 horas semanais

Horário de funcionamento interno da unidade

7h30 às 14h30

Horário de atendimento ao público externo

7h30 às 14h30

Em razão do estado de pandemia e do plano de retomada das atividades presenciais, o
acesso do público externo às dependências da Unidade está restrito ao horário das
7h30 às 14h30, a depender da fase do plano de retomada em execução. Quando a
atividade for 100% retomada no formato presencial, se não houver modificação, o
atendimento deve ocorrer das 7h30 às 16h30.
No gabinete da Corregedoria Regional há dois (dois) servidores em regime de
teletrabalho, cuja meta de produtividade é diferente da dos demais.
9.2.4.2. DIVISÃO INTERNA DE TRABALHO (fonte: TRT21)
Na Corregedoria Regional o trabalho é distribuído levando-se em consideração a
especialização dos setores, sendo dividida da seguinte forma: Secretaria da
Corregedoria Regional, Divisão de Magistrados e Divisão de Monitoramento e Apoio à
Primeira Instância.
9.2.5. EQUIPAMENTOS. PROVIMENTO Nº 75/2018 DA CORREGEDORIA NACIONAL
DE JUSTIÇA (fonte: TRT21)
A Corregedoria Regional informou que dispõe de equipamento que permite realizar
videochamada por meio do sistema de videoconferência da Corregedoria Nacional de
Justiça.
9.2.6.

SISTEMA ELETRÔNICO ADOTADO E CONTROLE DO ACERVO (fonte: TRT21)

A Corregedoria Regional informou que na Secretaria da Corregedoria Regional é
utilizado o PROAD e PJECOR e na Divisão de Magistrados o PROAD. Na Divisão de
Monitoramento e Apoio à Primeira Instância, por sua vez, são utilizados os PROAD, SAP1,
PJe, Sistema de Depósito Judicial e SISBAJUD.

155

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

157

9.2.7. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NA CORREGEDORIA
REGIONAL (fonte: TRT21)
A Corregedoria Regional informou os seguintes dados relacionados aos processos
administrativos sob sua responsabilidade:
Processos Administrativos

Físicos

Eletrônicos

Total

Acervo*

-

23

23

Autuados nos últimos 12 meses

-

14

14

Finalizados nos últimos 12 meses

-

8

8

Conclusos

-

6

6

Paralisados há mais de 100 dias

-

0

0

Sobrestados

-

0

0

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

9.2.8. PROCESSOS DE NATUREZA DISCIPLINAR. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU
(fonte: TRT21)
De acordo com a Corregedoria Regional, no período de 2019 a 2021 não foram
instaurados processos administrativos disciplinares em face de magistrados.
9.2.9. 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)
De acordo com a Corregedoria Regional há o cumprimento da determinação prevista
no art. 33 da CPCGJT e 9º, §§ 2º e 3º, da Resolução CNJ nº 135/2011 de comunicar à
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e à Corregedoria Nacional de Justiça a
decisão de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração contra magistrados.
Registra-se, por outro lado, que, recentemente, foi editada a Portaria Conjunta
CN.CGJT nº 1/2021, que disciplinou o encaminhamento à Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho de decisões concernentes aos procedimentos de natureza disciplinar em
trâmite nos Tribunais Regionais do Trabalho, desobrigando, em contrapartida, a
reprodução dessa comunicação ao Conselho Nacional de Justiça.
9.2.10. CORREIÇÕES PARCIAIS E PEDIDOS DE PROVIDÊNCIA (fonte: TRT21)
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As correições parciais e os pedidos de providências são processados e instruídos
perante a Corregedoria Regional, possibilitando, quando necessária, a imediata
suspensão ou correção do ato impugnado.
No tocante aos 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:
Reclamações correicionais/Correições parciais
Autuadas

15

Solucionadas

15

Autuadas

5

Solucionadas

5

Autuadas

3

Solucionadas

3

2019

2020

2021

Pedidos de providências
2019

2020

2021

Autuados

44

Solucionados

40

Autuados

20

Solucionados

20

Autuados

2

Solucionados

2

O exame, por amostragem, dos Processos PP- 2108300-51.2019.5.21; PP- 214200018.2019.5.21; CorPar-2119400-03.2019.5.21; CorPar-1.66.2021.2.00.0521 e CorPar-
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tramitaram regularmente.
9.2.11. PROVIMENTOS E RECOMENDAÇÕES (fonte: TRT21)
No período de 2019 a 2021, a Corregedoria Regional editou 16 (dezesseis) Provimentos
e 16 (dezesseis) Recomendações, isoladamente ou em conjunto com a Presidência, a
saber:
Provimentos
Corregedoria Regional
Ano

Provimento

Assunto

01

Dispõe sobre o acolhimento e o levantamento dos
depósitos judiciais, realizados perante o Banco do
Brasil, com a utilização do Sistema de Controle de
Depósitos Judiciais – SISCONDJ, e dá outras
providências.

02

Dispõe sobre o procedimento a ser observado para a
destinação de bens inservíveis que estejam sob a
custódia e guarda das Unidades Jurisdicionais e
depósitos judiciais vinculados ao TRT21.

03

Dispõe sobre procedimento padrão a ser observado
para a realização de atos processuais por meio de
videoconferência no âmbito do TRT21 e dá outras
providências.

2019

04

Dispõe sobre os procedimentos relativos à destinação
dos valores não sacados das contas judiciais vinculadas
a processos arquivados definitivamente no TRT21 e dá
outras providências.

05

Dispõe sobre procedimentos complementares para o
Cadastro do Conhecimento, Liquidação e Execução
(CCLE), revoga os Provimentos TRT/CR nºs. 004/2015,
4/2016 e 7/2016 e dá outras providências.

06

Dispõe sobre o procedimento a ser observado pelas
Unidades Judiciárias para a realização de juntada de
arquivos de áudio e vídeo aos processos que tramitam
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no Processo Judicial Eletrônico - PJe.

07

Altera o Provimento TRTCR nº 7, de 31 de outubro de
2017, que dispõe sobre a solicitação, a fixação, a
antecipação e o pagamento de honorários periciais no
âmbito do TRT21 e dá outras providências.

01

Dispõe sobre a implantação e utilização do sistema
PJeCor, na fase do projeto piloto, para o
processamento de informações e prática de atos
procedimentais no âmbito da Corregedoria Regional
do TRT21.

02

Regulamenta a autoinspeção ordinária no âmbito das
unidades judiciárias de primeiro grau do TRT21 e dá
outras providências.

03

Altera o Provimento TRT CR nº 2/2020, que
regulamenta a autoinspeção ordinária no âmbito das
unidades judiciárias de primeiro grau do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região, para estabelecer
o prazo para a tomada de providências por parte da
Corregedoria Regional.

04

Dispõe sobre a revogação dos Provimentos TRT CR nº
7, de 31 de outubro de 2017; e Nº 7/2019, de 19 de
agosto de 2019; que tratam da solicitação, fixação,
antecipação e do pagamento de honorários periciais
no âmbito do TRT21 e dá outras providências
transitórias.

01

NÃO HOUVE

2020

2021
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Provimentos Conjuntos
Presidência/Corregedoria Regional
Ano

Provimento

Assunto

2019

NÃO HOUVE

2020

NÃO HOUVE

2021

01

Dispõe sobre a suspensão das audiências de instrução
nas Varas do Trabalho no período de 22/3/2021 a
02/4/2021.

02

Regulamenta o credenciamento de leiloeiro oficial, no
âmbito do TRT21, e dá outras providências.

03

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para
o processamento do pagamento de honorários através
do módulo do Sistema AJ/JT-SIGEO no âmbito do
TRT21 e dá outras providências.

04

Dispõe sobre o procedimento a ser observado para a
realização de juntada de arquivos de áudio e de vídeo
aos processos que tramitam no Processo Judicial
Eletrônico – PJe-JT.

05

Dispõe sobre o procedimento a ser observado para a
designação de audiência por Juízo deprecante para a
oitiva de partes e de testemunhas por
videoconferência com a utilização do Sistema de
Designação de Oitiva de Testemunhas por
Videoconferência – SISDOV – no âmbito do TRT21.
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Recomendações
Corregedoria Regional
Ano

Recomendação

Assunto

01

Recomenda que o arquivamento definitivo do
processo judicial, em qualquer fase, só seja efetivado
diante da ausência de contas judiciais com valores
disponíveis vinculadas ao mesmo processo.

02

Recomenda o procedimento a ser adotado pelos
magistrados de 1º grau nas causas em que se
encontra pendente o julgamento de mérito de
mandado de segurança pelo Tribunal.

03

Recomenda o procedimento a ser adotado pelos
magistrados de 1º grau na realização de depósitos
judiciais referentes aos créditos tributários da União,
objeto de ações em que a Fazenda Nacional figure
como parte.

04

Recomenda o procedimento a ser adotado pelos
magistrados de 1º grau para a vinculação do
recolhimento previdenciário à conta do trabalhador,
bem como da necessidade de recolhimento dos
depósitos do FGTS em conta vinculada do trabalhador.

01

Recomenda e incentiva a utilização do protesto
extrajudicial das decisões judiciais transitadas em
julgado, de acordo com a Diretriz Estratégica Nacional
de Justiça.

02

Recomenda a viabilização de atendimento presencial
de membros do Ministério Público, advogados,
defensores públicos e partes no exercício do jus
postulandi pelo Magistrado de 1º grau.

2019

2020

2021

NÃO HOUVE
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Recomendações Conjuntas
Presidência/Corregedoria Regional
Ano

Recomendação

2019

Assunto
NÃO HOUVE

NÃO HOUVE
2020

01

02

Recomenda a inserção e a atualização dos dados
cadastrais das partes no PJe.

Recomenda procedimento a ser observado em relação
às gravações de audiência, para preservação das
imagens e dados de todos os envolvidos no processo,
nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
(Lei nº 13.709/2018).

2021
03

04

05

06

Recomenda procedimento a ser observado em relação
ao Ato Conjunto CSJT.GP.CGJT n° 35/2021.

Recomenda procedimento a ser observado quando do
envio de processos ao CEJUSC, na forma do Ato
CSJT.GP.SG Nº 141/2020.

Recomenda procedimento a ser observado quando
inscrição dos entes públicos inadimplentes no Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas, na forma da
Resolução Administrativa TST n° 1470, de 24 de agosto
de 2011.

Recomenda o emprego de esforços para aumentar o
número de processos julgados em relação aos
distribuídos, na forma estabelecida para alcance da
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Meta Nacional 1.

07

08

09

10

Recomenda o emprego de esforços para diminuir o
prazo médio entre o ajuizamento da ação e o
arquivamento do processo.

Recomenda a adoção de medidas práticas a fim de
fortalecer a atividade conciliatória no âmbito do
Regional.

Recomenda adoção de medidas necessárias para
aumentar o número de sentenças líquidas com a
consequente redução do prazo médio da liquidação.

Recomenda procedimento relativo às comunicações
para fins de execução de contribuição previdenciária ou
de Imposto de Renda retido na fonte.

9.2.12. CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NAS UNIDADES JUDICIAIS DE PRIMEIRO GRAU
(fonte: TRT21)
As correições ordinárias realizam-se anualmente nas unidades judiciárias do TRT21, de
acordo com o calendário previamente divulgado.
Informou que todas as unidades são correicionadas anualmente e as varas do trabalho
realizam autoinspeção por força de Provimento.
A Corregedoria Regional informou que todas as unidades judiciais de primeiro grau
sofreram correição ordinária de 2019 a 2021.
Foram realizadas 24 correições no ano de 2019, 25 no ano de 2020 e 25 no ano de
2021.
Ressaltou que no ano de 2019 a DINT/CAEX não foi correicionada, pois não havia sido
instituída a determinação de correição na citada área.
As correições foram presenciais no ano de 2019. Em 2020, inicialmente, as correições
foram presenciais, depois passaram a ser virtuais devido à pandemia da COVID-19,
sendo retomadas as correições presenciais quando foi implementada a fase 2 do plano
de retomada das atividades. Em 2021, ainda devido ao agravamento da pandemia da
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COVID-19, as correições voltaram a ser virtuais, com exceção de três delas, as quais
ocorreram após melhora da situação sanitária no país.
No tocante ao método de trabalho adotado nas correições ordinárias, a Corregedoria
Regional esclareceu que extrai dados através dos sistemas estatísticos disponíveis (eGestão, PJe, SAGE, APOEMA etc, bem como de outros sistemas, tais como GPREC, AJJT.
Tais dados são consolidados e analisados no corpo da ata e separados de acordo com a
unidade correicionada, após haverá interação com a respectiva Direção para nova
coleta de dados sobre a realidade do setor e verificação de cumprimento de
normativos. Em continuação, realiza sessão específica para manifestação de quaisquer
interessados; sessão específica com os magistrados de cada unidade; sessão final para
exposição sintética da coleta efetuada ao longo dos trabalhos correicionais, tanto de
eventuais demandas das unidades, como dos dados do período correicionado.
No corpo das atas de correição, ficam dispostas e descritas as matérias exigidas pela
consolidação dos provimentos da CGJT, entre elas: relação de servidores e juízes,
acervo processual, processos pendentes, solucionados, sentenças líquidas, processos
mais antigos, taxa de congestionamento, audiências, prazos médios, Índice Nacional de
Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho – IGEST, metas do CNJ, valores pagos
aos reclamantes e arrecadação para os cofres públicos e etc.
A conclusão dos trabalhos se dá com a exposição de alguns pontos e dados contidos na
Ata, em reunião na qual participam a Corregedora Regional, os servidores da
Secretaria da Corregedoria Regional, os juízes e servidores da Unidade Correicionada.

9.3. MAGISTRADOS
9.3.1.

CONTROLE DE PRESENÇA (fonte: TRT21)

A Corregedoria Regional informou que o controle da presença dos magistrados é
aferida pelo Corregedor Regional por ocasião da correição ordinária anual.
9.3.2. CONTROLE DE PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU
(fonte: TRT21)
O TRT21 informou que realiza o acompanhamento mensal da produtividade dos juízes
de primeiro grau por meio do relatório de monitoramento das Unidades,
acompanhamento dos processos aptos para julgamento, da produtividade em si e da
verificação de eventual excesso de prazo para julgamento, sem prejuízo do controle
anual realizado por ocasião das correições ordinárias.
O TRT21 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet informações sobre a
produtividade dos magistrados (https://www.trt21.jus.br/corregedoria/divisao-demonitoramento/produtividade-magistrados).
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9.3.3. CRITÉRIOS DE DESIGNAÇÃO DE JUÍZES DO TRABALHO SUBSTITUTOS PARA AS
VARAS DO TRABALHO. RESOLUÇÃO CSJT N. 63/2010 (fonte: TRT21)
No âmbito do TRT21, os juízes substitutos são distribuídos observando a ordem de
antiguidade (ATO-TRT21-GP nº 152/2018, de 9/4/2018 e ATO-TRT21-CR nº 180/2021).
Em regra, terão lotação fixa em determinada Vara do Trabalho, mas,
excepcionalmente, os Juízes da Reserva Técnica poderão atuar em quaisquer unidades
judiciárias em caso de afastamentos e licenças dos magistrados que tenham lotação
fixa.
Atualmente, o TRT21 conta com 18 juízes substitutos, distribuídos entre 3
circunscrições judiciais (Natal, Mossoró e Macau).
9.3.4. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES DE
JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS (fonte: e-Gestão)
Em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, constatou-se que, em 31/12/2021,
5 (cinco) magistrados exibiam processos conclusos para prolação de sentença com
prazos vencidos superiores a 60 dias, totalizando 6 processos.
Desses, 3 (três) estão com atraso há mais de 90 dias, quais sejam, RTOrd-000031417.2020.5.21.0007 (155 dias conclusos), ACPCiv-0000126-88.2020.5.21.0018 (133 dias conclusos) e
RTOrd-0000367-62.2020.5.21.0018 (140 dias conclusos).
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
De acordo com o TRT21 a Resolução TRT21 nº 36/2013 dispõe sobre o vitaliciamento,
incluindo procedimento e Comissão de Vitaliciamento.
9.3.5.2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL REGIONAL PARA EFEITO DE
VITALICIAMENTO
O procedimento de vitaliciamento no Tribunal Regional da 21ª Região ocorre sob a
condução e responsabilidade do Desembargador Corregedor Regional, a quem
compete avaliar permanentemente os juízes vitaliciandos com relação ao
desempenho, à idoneidade moral e à adaptação ao exercício do cargo. O processo tem
início a partir do exercício da magistratura com a formação de autos administrativos
individualizados de cada juiz.
Os juízes vitaliciandos são avaliados considerando os aspectos elencados no art. 3º da
RA nº 36/2013: frequência e aproveitamento no Curso de Formação Inicial - Módulo
Nacional (ministrado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do
Trabalho) e Módulo Regional (ministrado pela Escola Judicial da região respectiva);
permanência, no mínimo, de 60 (sessenta) dias à disposição da Escola Judicial regional,
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com aulas teórico-práticas intercaladas e integradas com prática jurisdicional;
submissão à carga semestral de 40 (quarenta) horas-aula e anual de 80 (oitenta) horasaula de atividades de formação inicial, conjugadas com aulas teóricas e práticas, sob a
supervisão da Escola Judicial regional. O vitaliciando é avaliado, ainda, a partir dos
critérios quantitativos e qualitativos dispostos no art. 4º da mencionada resolução.
Além disso, deve encaminhar à Comissão de Vitaliciamento relatório circunstanciado
com a descrição do método de trabalho funcional adotado e a unidade judiciária de
sua atuação.
A Comissão de Vitaliciamento é formada por 3 desembargadores, eleitos na sessão de
eleição dos dirigentes do Tribunal Regional, com mandatos coincidentes com os
desembargadores integrantes da Administração. A Comissão tem a prerrogativa de
requerer informações sobre o juiz vitaliciando à Ordem dos Advogados do Brasil, ao
Ministério Público e a outros órgãos ou entidades correlatas por iniciativa própria ou a
pedido. A Comissão pode, ainda, formar quadro de orientadores a ser composto por
magistrados que demonstrem aptidão para a formação e o acompanhamento dos
juízes vitaliciandos.
No momento em que o magistrado completa 1 ano e 6 meses de exercício da
magistratura, o Desembargador Corregedor Regional e o Desembargador Diretor da
Escola Judicial emitem os pareceres considerando os dados contidos nos autos
individualizados de cada juiz. O documento é incluído, para deliberação, na data da
primeira sessão subsequente do Pleno ou do Órgão Especial do Tribunal Regional do
Trabalho.
9.3.5.3. PROCESSOS DE VITALICIAMENTO EM TRAMITAÇÃO
De acordo com o TRT21, no momento da Correição não há processos de vitaliciamento
em tramitação. Durante a Correição, o Tribunal Regional informou que o último estágio
probatório de vitaliciamento se encerrou em agosto de 2018.
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 houve o ingresso de juízes nos anos de 2019,
2020 e 2021. Dessa forma, não ocorreram Cursos de Formação Inicial nesse período.
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: TRT21)
No âmbito do TRT21, os critérios para residência fora da sede da jurisdição encontramse disciplinados na Resolução Administrativa n.º 59/2007.
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Nos termos da referida norma administrativa, a autorização para o juiz de primeiro
grau residir fora da sede de jurisdição será concedida pelo Presidente do Tribunal, em
caráter excepcional, mediante requerimento do magistrado interessado. Para tanto, o
juiz deverá atender aos seguintes critérios: (a) pontualidade e assiduidade na Vara do
Trabalho; (b) cumprimento dos prazos legais, mormente o relativo à prolação de
sentença; (c) demonstração objetiva e concreta de adoção de medidas tendentes à
redução progressiva dos processos em fase de execução; (d) prolação de sentenças
líquidas em processos submetidos ao rito sumaríssimo; (e) ausência de reclamações
e/ou incidentes correicionais julgados procedentes relacionados à ausência do juiz na
sede da Vara do Trabalho; (f) inexistência de atrasos ou de audiências adiadas ou não
designadas em decorrência da ausência injustificada do Juiz Titular; e (g) distância
entre a sede da unidade judiciária e a residência superior a 100 (cem) quilômetros.
Na hipótese de a residência situar-se fora da jurisdição e até 100 (cem) quilômetros da
respectiva sede jurisdicional, o magistrado precisará apenas comunicar à Presidência
do Tribunal.
Em caso de autorização para fixar residência fora da sede da Vara do Trabalho, o
magistrado deverá permanecer na sede da unidade judiciária por tempo suficiente a
não prejudicar as atividades regulares da Vara do Trabalho, inclusive no que diz
respeito à continuidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo das demais atividades
realizadas além do horário de expediente forense.
A autorização para residir fora da sede é ato de concessão de caráter precário,
podendo ser revogada a qualquer momento, fundamentadamente, por decisão do
Tribunal Pleno.
Apurou-se que no período da realização da correição ordinária havia 2 (dois)
magistrados autorizados a residirem fora da sede da jurisdição.
9.3.7. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO CUMULATIVO DE JURISDIÇÃO - GECJ.
RESOLUÇÃO CSJT Nº 155/2015 (fonte: TRT21)
No âmbito do TRT21, o pagamento da Gratificação por Exercício Cumulativo de
Jurisdição - GECJ encontra-se regulamentado pela Resolução Administrativa nº
11/2016.
O TRT21 esclareceu que há magistrados em exercício nos CEJUSCs que atuam
concomitantemente em Varas do Trabalho, designados por meio de Atos da
Desembargadora Presidente deste Regional, por força do art. 3º, §1º, III, “b” da
Resolução CSJT nº 155/2015.
9.3.8. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS ACUMULADOS.
FÉRIAS VENCIDAS (fonte: TRT21)
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No âmbito do TRT21, a Corregedoria Regional promove o controle das férias dos
magistrados de 1º grau. No momento da realização da presente correição ordinária,
não havia juízes de primeiro grau com férias vencidas com prazo superior a 60 dias.
9.3.9. PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MAGISTRADOS, SERVIDORES E
COLABORADORES EVENTUAIS. PERÍODO DE 2019 A 2021 (ATÉ 30/04) (fonte: TRT21)
O TRT21 informou que despendeu em diárias pagas a magistrados, servidores e
eventuais colaboradores os seguintes valores: 2019: R$ 704.063,11; 2020:
R$140.248,09; e 2021: R$61.884,15.
Constatou-se que o TRT21 disponibiliza no seu sítio eletrônico na internet
(https://www.trt21.jus.br/transparencia/gestao-de-orcamento-contabilidade-efinancas/documentos?grupo=140) informações sobre as diárias pagas, constando o
nome do beneficiário, o valor, o período, o destino e a finalidade do deslocamento.
A análise por amostragem dos dados registrados no Portal da Transparência (Diárias e
Passagens), no sítio do Tribunal na internet, autoriza inferir que os lançamentos
decorreram do exercício das atividades ordinárias do Tribunal, de natureza
administrativa e/ou jurisdicional.
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10. ESCOLA JUDICIAL (fonte: TRT21)
10.1. ANO DE FUNDAÇÃO E NORMAS
A Escola Judicial do TRT21 foi criada em 2005, por meio da Resolução Administrativa nº
20 de 05 de abril de 2005 e seu Regimento Interno foi aprovado no ano seguinte pela
Resolução Administrativa nº 17/2006.

10.2. NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE
A Escola Judicial do TRT da 21ª Região (EJud21) é um órgão integrante da estrutura
organizacional vinculada à Presidência. De acordo com o documento que a instituiu,
sua missão é propiciar meios para a especialização, aperfeiçoamento e atualização de
magistrados e servidores, objetivando, notadamente, melhor eficiência na prestação
jurisdicional.
Os recursos orçamentários utilizados pela EJud21 são oriundos de rubricas específicas
para a capacitação de magistrados e servidores, sendo que a implementação dos
Planos Anuais de Capacitação está condicionada à existência desses recursos. Observase que, ocasionalmente, a Escola Judicial recebe aporte financeiro do Programa
Trabalho Seguro – CSJT e do Programa de Combate ao Trabalho Infantil.

10.3. ELEIÇÃO, PERIODICIDADE E ATUAL COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E
DEMAIS POSTOS DE COORDENAÇÃO
De acordo com o art. 5º do Regulamento da Escola Judicial do TRT21, o Diretor-Geral e
o Vice-Diretor são escolhidos pelo Tribunal Pleno, por proposição da Presidência. A
Direção da Escola Judicial nomeada para o biênio 2019-2020 tem a seguinte
composição: Desembargador Eridson João Fernandes Medeiros - Diretor e membro do
Conselho Consultivo; Desembargador Bento Herculano Duarte Neto - Vice-Diretor e
membro do Conselho Consultivo. Foram nomeados para o mesmo período:
Desembargador Ricardo Luíz Espíndola Borges - Membro do Conselho Consultivo; Juiz
Hermann de Araújo Hackradt - Coordenador Pedagógico e Membro do Conselho
Consultivo; Juiz Zéu Palmeira Sobrinho - Coordenador do Núcleo de Pesquisa e
Extensão e Membro do Conselho Consultivo; Juíza Simone Medeiros Jalil - Membro do
Conselho Consultivo. Também auxiliam nas atividades desenvolvidas pela Escola
Judicial: Rita de Cássia Araújo Alves Mendonça - Coordenadora Administrativa; Gleide
Maria da Fonsêca Aladim - Chefe do setor de aperfeiçoamento e capacitação de
magistrados e servidores; Marcelo Marinho Ramos - Chefe do setor de educação à
distância; Leandro do Nascimento de Souza - Chefe da biblioteca; Emerson Carlos da
Silva - Chefe do setor de gestão documental e memória. Por fim, compõem a equipe:
Edlene Melo Reis do Nascimento, Mary Ann Rios Forte Paranhos e Simone Resende
Nunes de Carvalho.
Para o ano de 2021, houve a prorrogação do mandato da Direção da Escola Judicial
nomeada para o biênio 2019-2020, com alteração na composição da Vice-Diretoria, a
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qual passou a ser exercida pela Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro
Wanderley de Castro e da Coordenadoria Pedagógica, pela Juíza Jólia Lucena da Rocha
Melo.

10.4. PROJETO PEDAGÓGICO
O atual Projeto Pedagógico da EJud21 está em vigor desde 2017 e representa a síntese
dos princípios, diretrizes e prioridades estabelecidas pela equipe de elaboração, a
partir dos objetivos institucionais e da definição dos resultados a serem atingidos. O
Tribunal Regional informou que o Projeto Político Pedagógico assume como premissa
básica de sua elaboração a necessidade de estar aderente: às Resoluções da ENAMAT
que tratam da formação dos magistrados; à Resolução CSJT nº 71/2010, que normatiza
a educação à distância para servidores da Justiça do Trabalho; à Resolução CSJT
159/2015, que trata da política nacional de educação para servidores; à Agenda 2030 ODS da ONU; e ao Planejamento estratégico do TRT21.

10.5. ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS
De acordo com o Tribunal Regional, a EJud21 tem a seguinte estrutura física: 4 (quatro)
salas de aula e 1(uma) para videoconferências, sendo um auditório para 80 pessoas,
um laboratório de informática que comporta 30 assentos, uma sala de Inovação para
metodologias ativas e uma sala de aula para 40 pessoas. Possui ainda a sala do Setor
de Educação a Distância, a sala da Diretoria, sala da Coordenação Administrativa e da
Secretaria da Escola. Além disso, os amplos corredores permitem a realização de
exposições, eventos culturais e apresentações que enriquecem a vida laboral e pessoal
dos magistrados e servidores. O Tribunal Regional da 21ª Região informou que a atual
estrutura física é inadequada às necessidades da escola judicial. Observou-se em
correição que o som e a acústica do auditório não são adequados para a realização de
cursos e palestras.
No total, há 8 servidores lotados na Escola Judicial: 1 na Coordenadoria Administrativa,
1 no Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de Magistrados e Servidores, 1 no Setor
de Ensino a Distância, 1 na Biblioteca, 1 no Setor de Gestão Documental e Memória e 3
na equipe da Escola Judicial. Os servidores lotados possuem diferentes formações
como: graduação em Administração e Direito; especialização doutorado em educação,
especialização em direito, administração, especialização em TI, doutorado em filosofia
de direito, mestrado em gestão do conhecimento e mestrado em ética, gestão e
políticas de informação. Além disso, são oferecidos cursos internos ou externos para o
desenvolvimento dos servidores lotados na Escola Judicial. Registra-se, contudo, que o
Tribunal Regional destacou que a quantidade de servidores é insuficiente frente à
demanda da EJud21.

10.6. CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS E
FRAÇÃO DO ANO CORRENTE

170

171

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

172

O TRT21 informou que no período de 2019, 2020 e 2021 não foram ofertados cursos
de formação inicial, pois não havia juízes vitaliciandos no âmbito do Tribunal Regional.

10.7. CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
Conforme preceitua o artigo 2º, inciso I, do Regulamento Geral da Escola Judicial do
TRT21, uma das finalidades da EJud21 é propiciar meios para especialização,
aperfeiçoamento e atualização de magistrados e servidores, em todos os níveis, no
âmbito da jurisdição do Tribunal Regional.

10.8. CURSOS REALIZADOS PARA FORMAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS

CONTINUADA

E

A Escola Judicial do TRT21 enviou lista com as atividades de capacitação realizadas. De
acordo com as informações, em 2019, foram ofertados 111 eventos, incluindo cursos,
palestras e treinamentos. Dos cursos, 5 foram em EAD e os demais presenciais,
totalizando 1.279 horas-aula. No total, computou-se 168 participações de
magistrados e 2.598 de servidores. No ano, realizou-se o curso “Curso de Formação de
Mediadores e Conciliadores em Conflitos Trabalhistas” no primeiro e no segundo
semestre. No total, participaram 3 magistrados e 108 servidores. Realizou-se, ainda, o
curso de Utilização do Sistema de Gestão dos Depósitos Judiciais - Projeto Garimpo,
com a participação de 38 servidores.
Em 2020, 109 eventos foram ofertados, todos EAD, no total de 739,5 horas-aula.
Foram computadas 105 participações de magistrados e 2.166 servidores. No ano,
realizou-se o curso “Introdução a LGPD”, com a participação de 1 magistrado e 43
servidores. Atento à Resolução CNJ no 303/2019, o Tribunal Regional realizou o “Curso
Gestão de Precatórios - GPREC”. No total, participaram do curso 40 servidores.
No ano de 2021, 125 eventos foram realizados, totalizando 866,5 horas-aula,
computando-se 107 participações de magistrados e 2.461 participações de servidores.
Registra-se que no curso “Usabilidade da Plataforma Zoom para Audiências
Telepresenciais”, participaram 47 servidores e 6 magistrados.
Informou, ademais, que a participação em cursos ofertados por outras instituições
também é computada como horas de capacitação. Em 2019, no total, registrou-se a
presença de 28 magistrados e 1 servidor em 16 eventos de outras instituições. Entre os
cursos há o Workshop promovido pela ENAMAT, “Curso de Formação Continuada
sobre Controle de Convencionalidade”; “Curso de Formação Continuada sobre Boas
Práticas na Execução Trabalhista”. Em 2020, foram 28 eventos de outras instituições
com a participação de 79 magistrados no total. Entre os cursos, destacam-se: “Curso
de Formação Continuada sobre Audiências por Videoconferência e a Prática dos
demais Atos Processuais por meio telepresencial” promovido pela ENAMAT (12
magistrados participaram), “Curso de Formação Continuada promovido pela ENAMAT
sobre Audiências por Videoconferência e a prática dos demais atos processuais por
meio telepresencial” (70 magistrados participaram). Até abril de 2021, registrou-se a
presença de magistrados e/ou servidores em 28 eventos promovidos por outras
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instituições, totalizando 73 magistrados. Dentre os cursos, destaca-se palestra
promovida pela ENAMAT com o tema “Curso de Formação Continuada sobre
Conciliação e Mediação”, com a participação de 10 magistrados.

10.9. PARTICIPAÇÃO E INTERESSE DE MAGISTRADOS E SERVIDORES.
ESTRATÉGIAS DE APRIMORAMENTO
Observou-se que não há o cumprimento da Resolução n o 09/2011 da ENAMAT. Entre
as dificuldades relatadas para participação nos cursos oferecidos estão o volume de
trabalho, a impossibilidade de afastamento da atividade jurisdicional, o cenário de
pandemia, o incremento na inovação da metodologia ativa e a necessidade de
adaptação às novas ferramentas digitais.
Com o intuito de fomentar a participação dos magistrados, a Escola Judicial tem
ampliado a política de comunicação com plano de ações nas mídias sociais; indicado os
magistrados e as magistradas para coordenação dos eventos formativos; realizado
pesquisa de mapeamento dos temas e expositores de interesse da categoria; realizado
pesquisa entre os magistrados para saber quais temas lhes são de interesse para fins
de aprimoramento e atualização; aplicado avaliação de feedback para melhoria das
ações de formativas; ampliado as ofertas dos cursos na modalidade autoinstrucional e
telepresencial.

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

PELOS

De acordo com informações prestadas pelo TRT21, a média de horas semestrais gastas
pelos magistrados em atividades de formação continuada foi de aproximadamente:
2019: 6,07 horas no 1º semestre e 7,64 horas no 2º semestre; em 2020: 9,53 horas no
1º semestre e 7,13 horas no 2º semestre; em 2021: 3,42 horas no 1º semestre e 5,71
horas no 2º semestre.
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. Segundo os
valores calculados, não houve o atendimento da meta.

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.
De acordo com os dados enviados pelo Tribunal Regional, em 2019 foram realizados 5
cursos na área do PJe (42 horas-aula) e 1 em gestão estratégica (12 horas-aula). Não
houve participação de magistrados e para servidores foram emitidos 149 certificados.
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Em 2020, foram oferecidos 6 cursos na área do PJe (53 horas-aula). Não houve
participação de magistrados e para servidores foram emitidos 154 certificados. No
ano, houve ainda os cursos “Gestão do Tempo e da Produtividade” e “Gestão on line:
Desafios de liderança em tempos de pandemia”, envolvendo a temática de gestão
estratégica, com a participação de 65 servidores.
Em 2021, foram ofertados 07 cursos na área do PJe (60 horas-aula). Não houve
participação de magistrados e para servidores foram emitidos 129 certificados. No
ano, houve ainda vários módulos do curso “Gestão por Competências aplicada ao TRTRN”, envolvendo a temática de gestão estratégica, com a participação de 95 servidores
Diante dos dados apresentados, registra-se, à guisa de encaminhamento a ENAMAT, a
urgência em engajar os magistrados para participação nos cursos relacionados às
temáticas, observando não apenas a meta estipulada pelo Conselho Nacional de
Justiça, mas também a importância no manuseio do Processo Judicial Eletrônico nas
atividades desempenhadas pelo magistrado.

10.12.AÇÕES FORMATIVAS RELACIONADAS AO USO DE FERRAMENTAS
TECNOLÓGICAS E REDES SOCIAIS. RESOLUÇÃO 305/2019 DO CNJ
A Resolução CNJ no 305/2019 trata sobre orientações e capacitação nos temas novas
tecnologias e ética nas redes sociais.
Segundo os dados encaminhados pelo TRT21, em 2019, a EJud21 promoveu três
turmas do curso “Uso de Ferramentas Google para usuários”, com 4 horas-aula. No
total, 1 magistrado e 64 servidores foram capacitados. Houve também a mesa redonda
com o tema “Juízes e redes sociais: há desenhos para participação e limites para
atuação?”, com 2 horas-aula, da qual participaram 36 magistrados.
Em 2020, uma turma do curso “Uso de Ferramentas Google para usuários” com a
participação de 2 magistrados e 8 servidores; duas turmas do curso "Realização dos
Atos Processuais por Meios Eletrônicos em Tempos de Pandemia", com a participação
de 50 servidores.
Em 2021, o TRT21 promoveu o curso “Usabilidade da Plataforma Zoom para
Audiências Telepresenciais” com a participação de 2 magistrados e 71 servidores, 4
turmas do curso – Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Autoinstrucional), com a
participação de 1 magistrado e 103 servidores.
Dessa forma, diante das informações encaminhadas pelo Tribunal Regional, verifica-se
a importância de atenção ao disposto na Resolução CNJ nº 305/2019 - principalmente
dos art. 7º e 8º -, que trata de orientações e capacitação não apenas no tema novas
tecnologias, mas também sobre a ética nas redes sociais. Além disso, na atual situação
de pandemia, reforça-se ainda mais a necessidade de constante atualização e
treinamento nas aludidas áreas. A partir dos dados apresentados pelo TRT21, os quais
deverão ser encaminhados à ENAMAT, observa-se necessidade de fomento à
participação dos magistrados nas capacitações relacionadas às temáticas, bem como
maior oferta de cursos na temática.
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11. RELACIONAMENTO COM O MPT E A OAB (fonte: TRT21)
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região informou que não existem questões
judiciais ou administrativas pendentes com o Ministério Público do Trabalho.
Esclareceu, outrossim, que não há questões judiciais ou administrativas pendentes
com a OAB e tampouco representação contra advogados pelo Tribunal Regional ou
contra magistrados pela OAB.

11.1. ATENDIMENTO A ADVOGADOS PELOS DESEMBARGADORES E
JUÍZES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª Região
A Resolução CNJ nº 322/2021, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº
397/2021, estabeleceu, no âmbito do Poder Judiciário, medidas para a retomada dos
serviços presenciais, observando a implementação de medidas destinadas a prevenir o
contágio da Covid-19. Referida Resolução, em seu artigo 2º, § 4º, assegurou aos
advogados o atendimento, de forma virtual, “pelo magistrado devidamente registrado
por meio eletrônico indicado pelo tribunal, com dia e hora”.
Verifica-se que o Tribunal Regional, a fim de atender à determinação da Resolução CNJ
nº 372/2021, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 403/2021, instituiu,
em seu âmbito, o atendimento virtual por videoconferência (Balcão Virtual), para
todas as unidades judiciárias e administrativas, à exceção dos Gabinetes dos
Magistrados de Primeira e Segunda Instâncias (Ato TRT21 GP nº 115/2021). O Ato
TRT21 GP nº 115/2021, em seu art. 5º, parágrafo único, previu que o atendimento
virtual por magistrados depende de prévio agendamento.
Durante o período de correição ordinária, o Ministro Corregedor-Geral tomou
conhecimento de que o atendimento aos advogados, em razão da pandemia, passou a
ser realizado da seguinte forma: os advogados entram em contato, por telefone, com o
gabinete e o assessor leva ao conhecimento do Desembargador o assunto, o qual
indica se a audiência será realizada na modalidade presencial ou telepresencial.

11.2. TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES
O Tribunal Regional informou no questionário dinâmico que realiza a transmissão ao
vivo das sessões de julgamento. Constatou-se que as sessões gravadas podem ser
acessadas através de link disponível no sítio eletrônico do Tribunal Regional que
redireciona o usuário para o Youtube.
Relativamente às sessões de julgamento, dispõe o artigo 95, caput, do Regimento
Interno do Tribunal Regional que as sessões serão públicas e realizadas em ambiente
eletrônico ou de forma presencial, nos seguintes termos:
Art. 95. As sessões ordinárias do Tribunal Pleno e das Turmas serão públicas e
se realizarão em ambiente eletrônico (virtual ou teleconferência), ou na forma
presencial, na sede do Tribunal, ou remotamente, em dias úteis e horas
previamente fixadas e divulgadas na internet no site do Tribunal, entre oito e
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dezenove horas, na conformidade da publicação das pautas no órgão oficial da
sede da Região, podendo ser prorrogadas.

O Regimento Interno do Tribunal Regional prevê a possibilidade de realização de
sessões telepresenciais, transmitidas ao vivo por meio do sítio eletrônico do Tribunal
Regional. Dispõe, igualmente, que a imagem e o som das sessões serão mantidos à
disposição do público, no sítio eletrônico do Tribunal Regional, nos termos do artigo 98
do Regimento Interno:
Art. 98. Os procedimentos relativos aos julgamentos em ambiente eletrônico
serão pormenorizados em resolução administrativa, observadas as diretrizes
contidas nesta Seção.
§ 1º As sessões telepresenciais serão transmitidas ao vivo, por meio do site do
Tribunal, documentadas em equipamento audiovisual, cabendo ao presidente
do Tribunal determinar o devido acautelamento, quando se tratar de sessão
em segredo de justiça.
§ 2º A imagem e o som das sessões serão mantidos à disposição do público, no
site do Tribunal, excluindo-se da consulta os trechos dos processos que
tramitam em segredo de justiça.

11.3. REGIMENTO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL (fonte: TRT21)
No tocante à sustentação oral, o TRT21 informou no questionário dinâmico que o seu
Regimento Interno trata sobre o procedimento de inscrição para preferência de
julgamento e de inscrição antecipada de advogado para realização de sustentação oral.
Verifica-se que o Regimento Interno do Tribunal Regional assegura o direito de
sustentação oral aos advogados que realizarem inscrição prévia, mediante
procedimento eletrônico efetuado pela internet, no período compreendido entre a
publicação da pauta e o início da sessão de julgamento.
Os art. 108 e 109 do Regimento Interno dispõem:
Art. 108. Concluído o relatório, o Presidente da sessão, se for o caso, dará a
palavra às partes ou aos seus advogados para sustentação oral das respectivas
alegações, pelo prazo de 10 (dez) minutos, no julgamento das seguintes
espécies:
I – recurso ordinário;
II – ação rescisória;
III – mandado de segurança;
IV – reclamação;
V – agravo de petição;
VI – outras hipóteses previstas em lei.
Parágrafo único. Não haverá sustentação oral em homologação de acordo,
agravo de instrumento, embargos de declaração e conflito de competência.
Art. 109. A sustentação oral depende de prévia inscrição, mediante
procedimento eletrônico pela rede mundial de computadores, sendo admitida
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no período compreendido entre a publicação da pauta e o início da sessão de
julgamento.
§ 1º Nas hipóteses dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, de
assunção de competência e de inconstitucionalidade de lei ou de ato
normativo do poder público, as inscrições deverão ser requeridas com, pelo
menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência.
§ 2º Nos processos em que seja formulado pedido de sustentação oral, terão
preferência os advogados que vivenciam condições especiais, em
conformidade com a lei, respeitada a ordem de inscrição, mediante
comprovação prévia da circunstância ao Presidente da sessão.
§ 3º Na inscrição para sustentação oral realizada pela rede mundial de
computadores, deverá constar a clara identificação do advogado que fará a
sustentação oral, do processo, do órgão julgador, da data e do horário da
sessão de julgamento.
§ 4º Falará em primeiro lugar o recorrente, ou, se ambas as partes tiverem
recorrido, o autor; quando se tratar de processo de competência originária do
Tribunal, terá a palavra, em primeiro lugar, a parte autora.
§ 5º Havendo litisconsortes representados por mais de um advogado, o tempo
será proporcionalmente dividido. Se a matéria for relevante, a critério do
Presidente, o tempo poderá ser prorrogado até o máximo de 20 (vinte)
minutos.
§ 6º Aos representantes das partes fica assegurado o uso da palavra para o
esclarecimento de dúvida ou equívoco quanto a matéria de fato, bem como
para os demais casos previstos em lei.
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12. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
12.1. RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL (fonte: TRT21)
1. Considerando a informação de que tramita no TRT21 anteprojeto relativo à
atualização do Regimento Interno da Corte, prevendo, em particular, norma sobre a
competência residual do Presidente e Vice-Presidente, consentânea com o disposto
no parágrafo único do art. 930 do CPC, recomenda-se que sejam encetados esforços
no sentido de aprovar, com a brevidade possível, as alterações em estudo relativas
ao Regimento Interno do Tribunal, a fim de que a norma de regência da Corte passe
a espelhar os procedimentos atualmente adotados, especialmente no tocante à
possibilidade de distribuição residual de processos para o Presidente e VicePresidente;
Consultando o Regimento Interno atual do TRT21, aprovado por meio da Resolução
Administrativa nº 20/2021, publicado em 16/7/2021, constata-se que o art. 65
incorporou ao seu texto a redação da Resolução Administrativa nº 22/2017 que, de
forma expressa, estabeleceu a aplicação no âmbito da Corte das disposições do art.
930, parágrafo único, do CPC. Verbis:
“Art. 65. O Desembargador eleito Presidente será excluído da distribuição de
processos de competência originária e recursal, como Relator e Revisor, mas
continuará Relator dos processos anteriormente distribuídos.
§ 1º O Desembargador eleito Vice-Presidente será excluído apenas da distribuição de
processos de competência recursal, como Relator e Revisor, mas continuará Relator
dos processos anteriormente distribuídos.
§ 2º Os Desembargadores eleitos Presidente e Vice-Presidente continuarão a receber,
como Relator, os processos em que forem preventos na condição de relator do
primeiro recurso protocolado no tribunal”.
Recomendação atendida.
2. Considerando a identificação de processos conclusos há mais de 90
dias; considerando o pontual e eficaz esforço em reduzir significativamente
esse número; considerando o transcurso do tempo que coloca novos processos
na condição de prazo extrapolado em mais de 90 dias, recomenda-se ao
Tribunal Regional continuar envidando esforços no sentido de reduzir a
quantidade de processos conclusos, com prazo superior a 90 dias, por tempo
suficiente para que não voltem a crescer no curto prazo.
Em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, constatou-se que, em 31/12/2021,
3 (três) magistrados exibiam processos conclusos para prolação de sentença com
prazos vencidos superiores a 90 dias, totalizando 3 processos. Recomendação não
atendida.
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12.2. RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS AO TRIBUNAL E À PRESIDÊNCIA
(fontes: TRT21, sítio eletrônico do TRT21 e sistema e-Gestão)
1. Considerando que a regulamentação do plantão judiciário no âmbito do TRT21
não atende ao disposto na Resolução CNJ n. 71/2009, recomenda-se a aprovação de
nova resolução administrativa abrangendo o regime de plantão judiciário em
primeiro e segundo graus de jurisdição, a qual deverá contemplar os parâmetros
definidos na Resolução CNJ n. 71/2009, observando-se as peculiaridades locais ou
regionais, bem assim o livre sorteio como critério de elaboração da escala de
plantão, inclusive em segundo grau de jurisdição.
O TRT informou que, embora tenha passado a adotar o livre sorteio na elaboração das
escalas de plantão, ainda não foi aprovado o novo regramento relativo ao plantão,
estando o processo pendente de apreciação pelo Tribunal Pleno. Recomendação não
atendida.
2. Considerando que a Resolução Administrativa nº 010/2019 do TRT21 não se
amolda ao disposto no art. 5º, I, “e”, e § 11, da Resolução CNJ n. 227/2016 (com a
redação dada pela Resolução CNJ n. 298/2019), recomenda-se a adequação da
referida norma ao preceituado na Resolução CNJ n. 227/2016 (com a redação dada
pela Resolução CNJ n. 298/2019), a fim de que preveja a possibilidade da realização
de teletrabalho no exterior, desde que no interesse da Administração, como também
a vedação ao teletrabalho em relação ao servidor que sofreu penalidade disciplinar
nos dois anos anteriores à indicação.
Atendendo à recomendação em comento, informou o Tribunal Regional que editou a
Resolução Administrativa nº 003/2021, por meio da qual promoveu as alterações
necessárias ao atendimento da recomendação. Eis a disposição normativa
correspondente:
“Art. 7º. Compete ao gestor da unidade indicar, dentre os servidores interessados,
aqueles que trabalharão em regime de teletrabalho, observadas as seguintes
diretrizes:
I – a realização de teletrabalho é vedada aos servidores que:
a) estejam em estágio probatório;
b) tenham subordinados;
c) ocupem cargos de direção ou chefia, mormente os de Chefe de Gabinete,
Coordenador, Diretor de Secretaria, Assistente de Diretor de Secretaria, Chefe de
Divisão, de Núcleo, de Setor e de Seção;
d) apresentem contra-indexações por motivo de saúde, constatadas por meio de
perícia médica;
e) tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação;
f) Alínea Revogada.”
Recomendação atendida.
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3. Considerando que não foi elaborado o Manual de Técnicas de Sistemas de
Pesquisa, recomenda-se ao Tribunal Regional que elabore o referido Manual em
atendimento ao que determina o art. 6º, §§ 3º e 4º, da Resolução CSJT GP n.º
138/2014.
O Tribunal informou que o Manual de Técnicas de Sistemas de Pesquisa foi elaborado
e encontra-se disponibilizado aos servidores e magistrados, conforme determina a
Resolução CSJT. GP n° 138/2014, sendo possível o seu acesso por meio do Google
Drive
(https://drive.google.com/file/d/1swQy3lTIgD1kzbYtXyJ_e8o6QJ2Y8Tf/view?usp=sharing). Recomendação atendida.
4. Considerando a necessidade de uniformização dos prazos relativos à devolução
dos processos com pedido de vista regimental, recomenda-se a revisão do art. 77 do
Regimento Interno do Tribunal, para adequar tal preceito ao disposto no art. 940 do
CPC/2015.
Esclareceu o Tribunal Regional que, quanto à questão, foi elaborada a Resolução
Administrativa
nº
020/2021
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucaoadministrativa-no-0202021, bem como a Resolução Administrativa nº 022/2021
https://www.trt21.jus.br/legislacao/resolucao/administrativa/resolucaoadministrativa-no-0222021. Assim, conforme se extrai do artigo 113 do Regimento
Interno do TRT21, conclui-se que os prazos referentes à devolução dos processos com
pedido de vista regimental estão de acordo com o que preceitua o artigo 940 do
CPC/2015. Recomendação atendida.

12.3. RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA (fontes: TRT21, sítio eletrônico
do TRT21 e sistema e-Gestão)
1. Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às
políticas de Tecnologia da Informação, recomenda-se que o Tribunal Regional
observe os itens da Resolução n. 211 do CNJ que ainda não puderam ser cumpridos,
envidando esforços para sua realização integral.
Em relação ao teor da Resolução CNJ n.º 221/2016, que veio a ser substituída pela
Resolução CNJ n.º 370/2021, em 1º/1/2021, e da recomendação da CorregedoriaGeral da Justiça do Trabalho, o Tribunal Regional encaminha lista em PDF contendo o
status do cumprimento da Resolução 370/CNJ, a qual revela que o TRT21 conseguiu
atender 21 diretivas, ao passo que 14 orientações foram atendidas parcialmente e 17
prescrições não foram atendidas. Conclui-se, portanto, que, não obstante os valorosos
esforços da Corte, os itens da referida resolução ainda não puderam ser cumpridos
integralmente. Recomendação parcialmente atendida.
2. 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 ao Tribunal Regional promover a realização das reuniões nos moldes
determinados na referida Consolidação dos Provimentos.
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Constatou-se que o Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão se reuniu 10 vezes no
ano de 2021, deixando, portanto, de cumprir integralmente o disposto no artigo 174, §
2º, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em
que há previsão de reunião mensal. Recomendação parcialmente atendida.
3. Considerando a Resolução nº 221/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que
dispõe sobre a gestão democrática e participativa, recomenda-se a instituição,
mediante devida previsão regimental, do Comitê de Gestão Participativa, inclusive
com o aproveitamento, se for o caso, de estruturas administrativas assemelhadas já
existentes, a critério do Tribunal.
O TRT21 informou que, por meio do Ato TRT21-GP Nº 081/2021, criou o Comitê de
Governança e Gestão Estratégica e Participativa (CGGEP).
O Tribunal Regional também registrou que, além da contínua participação de
magistrados, servidores e sociedade, por meio da efetiva representatividade nos
diversos colegiados temáticos (comitês e comissões, conforme Painel do Sistema de
Governança), são realizadas as seguintes iniciativas:
- Pesquisas anuais para construção de metas nacionais com o público externo;
- Pesquisas anuais para construção de metas nacionais com o público interno;
- Pesquisas de Clima Organizacional com o público interno;
- Pesquisas de Satisfação do Usuário Externo;
- Audiências públicas para formulação da estratégia e definição de metas nacionais;
- Diagnóstico institucional (Relatório de Diagnóstico Institucional e Painel de
Diagnóstico Institucional 2020);
- Cenários prospectivos (Cenários Prospectivos para 2022-1 e Cenários Prospectivos
para 2022- Versão apresentação); e
- Reuniões de Análise da Estratégia (RAE), onde são avaliados os estudos relacionados
à estratégia, metas, cenários e iniciativas.
Recomendação atendida.
4.Considerando a importância de entregar uma prestação jurisdicional mais célere e
eficiente, recomenda-se que haja uma verificação periódica dos processos conclusos
com prazo superior a 90 dias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, e que haja
a cobrança e acompanhamento para que os Desembargadores responsáveis envidem
esforços para dar o devido andamento processual.
Conforme registrado na ata de correição anteriormente realizada no TRT21, o número
de processos pendentes com o relator, com prazo superior a 90 dias corridos, passou
de 169, em 31/12/2020, para 66 processos em 31/12/2021. Conquanto seja
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reconhecido o esforço do TRT21 para reduzir o quantitativo de processos em atraso, o
número atualmente encontrado ainda é expressivo. Recomendação não atendida.
5. Considerando que os magistrados coordenadores dos CEJUSCs são escolhidos pela
Presidência do TRT21, na forma do § 1º do art. 7º da Resolução Administrativa n.
16/2017, não havendo previsão de processo seletivo para a escolha, recomenda-se a
adequação da citada norma ao disposto no art. 4º, § 4º, do Ato CSJT.GP.SG Nº
141/2020, norma que entra em vigor em 30/01/2021 e disciplina o procedimento
para escolha dos magistrados coordenadores e supervisores dos CEJUSCs.
O Tribunal informou que foi instituído o grupo de trabalho, por meio do Ato TRT21-GP
n° 71/2021, com o propósito de apresentar estudos que vão subsidiar proposta de
adequação da Resolução Administrativa n° 16/2017 ao disposto no art. 4°, §4° do Ato
CSJT.GP.SG. nº 141/2020. Destaca-se que o Ato CSJT.GP.SG Nº 141/2020 foi
referendado pela Resolução CSJT n° 288/2021.
Embora o Tribunal tenha iniciado o trabalho para efetuar a adequação, não houve o
atendimento pleno da recomendação. Dessa forma, o Tribunal deve dar continuidade
na adequação da Resolução Administrativa n° 16/2017 do TRT21 ao disposto no art. 4°
da Resolução CSJT n° 288/2021. Recomendação parcialmente atendida
6.Considerando que o CEJUSC não está instalado no 2º grau de jurisdição, bem como
que tal instalação pode contribuir para o incremento dos percentuais de conciliação
do Tribunal Regional, recomenda-se diligenciar para a instalação e efetiva utilização
do CEJUSC de 2º grau.
O Tribunal informou que instituiu grupo de trabalho, por meio do Ato TRT21-GP n°
71/2021 em 12 de fevereiro de 2021, com o objetivo de instalar o CEJUSC na 2ª
Instância.
Embora o Tribunal tenha iniciado o trabalho para efetuar a adequação, não houve o
atendimento pleno da recomendação. Dessa forma, recomenda-se a continuidade na
instalação do CEJUSC na 2ª instância. Recomendação parcialmente atendida
7. Considerando a informação de que há envio de processos ao CEJUSC sem o devido
registro por despacho, certidão ou ato ordinatório, apenas com a movimentação no
sistema PJe, o que conflita com o art. 7º do Ato CSJT.GP.SG Nº 141/2020 (norma que
entra em vigor em 30/01/2021), recomenda-se orientar as unidades jurisdicionais
para sempre efetuarem a certificação do expediente, de modo a garantir a
publicidade, a documentação dos atos processuais e, com isso, o devido processo
legal.
Em atenção à Recomendação, foi editada a Recomendação TRT/CR n° 004/2021,
dispondo o seguinte: “RECOMENDAR às Excelentíssimas Juízas e aos Excelentíssimos
Juízes do Trabalho da 21ª Região, considerando os termos do art. 7, do Ato CSJT. GP.
SG n° 141/2020, que o envio de processos ao CEJUSC seja feito com o devido registro
por despacho, certidão ou ato ordinatório, e com a certificação do expediente, de
modo a garantir a publicidade, a documentação dos atos processuais e, com isso, o
devido processo legal”. Recomendação atendida.
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8. Considerando a taxa de admissibilidade de Recursos de Revista no Tribunal
Regional em valor equivalente à média nacional, associada à elevada taxa de
reforma dos Agravos de Instrumento interpostos ao TST, inclusive com variação
59,75% maior em relação ao ano anterior, recomenda-se a realização de estudos
voltados à revisão dos critérios atualmente adotados no juízo de admissibilidade de
Recurso de Revista, com a consequente atualização à jurisprudência da Corte
Superior, bem como a adoção de medidas visando à contínua capacitação do
respectivo quadro de servidores;
Constatou-se que em 2021 a taxa de admissibilidade reduziu para 6,6%, mostrando-se
abaixo em relação à média nacional (13,7%) e aos Tribunais de pequeno porte (12,2%).
A taxa de reforma dos Agravos de Instrumento, pelo TST, passou a ser de 4,5%,
percentual inferior em relação à média nacional (4,8%) e aos Tribunais de pequeno
porte (5.2%)
Apesar de a taxa de admissibilidade dos Recursos de Revista mostrar-se baixa, a taxa
de reforma dos Agravos de Instrumento aproximou-se da média nacional e está abaixo
dos tribunais de pequeno porte, demonstrando que o Tribunal Regional canalizou
esforços no sentido de observar a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Recomendação atendida.
9.Considerando os termos da correição anterior e a inexistência da atualização do
Regimento Interno do Tribunal Regional para a adequação ao CPC/2015, reitera-se a
recomendação para que se atualize o Regimento Interno no Tribunal a fim de
normatizar os procedimentos atinentes ao Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) e ao Incidente de Assunção de Competência (IAC), priorizando,
assim, a análise e aprovação do projeto em curso para adaptação do Regimento às
disposições do Código de Processo Civil de 2015.
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região informou que atualizou seu Regimento
Interno, inclusive com a previsão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) e do Incidente de Assunção de Competência (IAC). Recomendação atendida.
10.Considerando que os normativos internos do Tribunal não estão adaptados às
diretrizes Resolução CNJ n° 303/2019, recomenda-se a adequação das normas
internas à citada resolução.
Quanto à questão, o TRT21 informou que foi instituído grupo de trabalho - ATO TRT21GP Nº 075/2021 - Link: https://www.trt21.jus.br/legislacao/expediente/ato/2021/75.
Aduz que ainda não houve conclusão dos Trabalhos em virtude de novas alterações na
regulamentação do TST sobre a matéria, estando, portanto, em aguardo para a
adequação sistemática em uma só oportunidade, com previsão de ocorrer no ano de
2022. Recomendação não atendida.
11. Considerando os benefícios oferecidos pelo Sistema GPrec, os termos do OFÍCIO
CIRCULAR CSJT.GP.SG.SETIC Nº 46/2020 e o quanto mais apurado no que diz respeito
aos precatórios e RPVs, recomenda-se seja dada prioridade à homologação e
utilização do Sistema GPrec.
O TRT21 informou que, em vistas a se adaptar às normas da Resolução CNJ n°
303/2019, implantou o Sistema de Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec na data de
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1º de outubro de 2021, com formulários de expedição de requisições de pagamento
em conformidade com a referida resolução, realizando a migração do legado referente
aos precatórios pendentes de pagamento. Consignou-se que o início da utilização do
sistema GPRec foi determinado pelo Ofício Circular TRT/CR nº 027/2021.
Recomendação atendida.
12.Considerando que o Tribunal inscreve no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas apenas os entes públicos devedores que não firmam Termo de
Compromisso, recomenda-se a inscrição de todos os entes públicos inadimplentes de
modo indistinto, nos termos da Resolução Administrativa TST n° 1470, de 24 de
agosto de 2011.
O TRT21 informou que inscreve os entes públicos que apresentam precatórios
vencidos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT. Registrou-se que no
passado só realizava a inscrição no BNDT daqueles entes públicos que não celebravam
convênio. Após a recomendação constante na ata da última Correição em 2021, foi
adotada a inscrição no BNDT, também, dos entes públicos que estavam com convênio
para pagamento dos precatórios em atraso. Contudo, o Setor de Precatórios consignou
que o Tribunal Regional não inclui no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas BNDT os entes públicos do regime especial que apresentam precatórios vencidos.
Justificou o Tribunal que, a seu ver, há sanções específicas para o caso de
inadimplência dos entes do regime especial, cuja competência assegurada pela
Constituição Federal estaria a cargo do presidente do Tribunal de Justiça.
Recomendação parcialmente atendida.
13. Considerando que a partir dos links “Precatórios - Prioridades deferidas”,
“Termos de Compromisso”, “RPVs - Distribuição de Valores - TC”, “Precatórios
Inscritos no Orçamento” e “Dívida Trabalhista - Precatórios por Exercício Financeiro”
do site do Tribunal são identificáveis os beneficiários em razão da informação do
nome e/ou número do processo a que se refere o precatório, o que põe em risco o
direito à intimidade e, ainda, que informações como aportes financeiros das
entidades e entes devedores; saldo das contas especiais; lista de ordem cronológica
do regime especial e a lista de pagamentos realizados não constam do portal,
recomenda-se a adoção das medidas necessárias para que: a) não conste do
sítio eletrônico do Tribunal qualquer informação que permita a identificação
dos beneficiários dos precatórios e RPVs, de modo a resguardar a sua intimidade
assegurada pelo art. 5°, X, da Constituição Federal, na forma do art. 12, §3º da
Resolução CNJ nº 303/2019; b) sejam disponibilizadas no site do Tribunal as
informações de aportes financeiros das entidades e entes devedores; saldo das
contas especiais; lista de ordem cronológica do regime especial e a lista de
pagamentos realizados.
O TRT21 informou que observa a obrigatoriedade da elaboração de uma lista
estritamente pelo critério de ordem cronológica para cada entidade devedora.
Registrou-se que divulga a lista cronológica dos precatórios, no sítio eletrônico do
Tribunal, podendo ser acessado no link: https://pje.trt21.jus.br/gprecfrontend/precatorio. O TRT21 afirmou que a divulgação da lista de ordem dos
precatórios observa a vedação de veicular dados relativos à identificação dos

183

184

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

beneficiários. O Tribunal consignou que publica e mantém atualizadas em seu sítio
eletrônico as informações relativas: (a) aos aportes financeiros das entidades e entes
devedores; (b) aos planos de pagamento; (c) ao saldo das contas especiais; (d) às listas
de ordem cronológica, inclusive a necessária ao pagamento das parcelas
superpreferenciais; (e) aos pagamentos realizados, sem prejuízo de outras necessárias
à completa transparência da gestão e liquidação dos precatórios. A partir da página
inicial do Tribunal na internet também é possível acessar a página dos Precatórios e
RPVs clicando em Serviços > Precatórios/RPVs. Em consulta na manhã do dia 16 de
março de 2022, observou-se que referida página está organizada com os seguintes
links: lista de prioridades e ordem cronológica; precatórios quitados; RPVs; mapa
anual; Dívida Trabalhista - Precatórios Requisitórios por Exercício Financeiro; Entes
sem Dívidas; Plano Anual de Pagamento Regime Especial; Convênios (Termos de
Compromisso); Saldo das Contas Judiciais dos Entes Públicos que Aderiram ao Regime
Especial; Saldo das Contas Judiciais dos Entes Públicos do Regime Geral; Audiências;
Comitê Estadual; Comitê Gestor de Precatórios. Recomendação atendida.
14. Considerando que no ano de 2020 houve apenas uma reunião do Comitê Gestor
das Contas Especiais, em 30 de novembro, e que o Tribunal não apresentou
calendário de reuniões para o presente ano, e, ainda, que o TRT21 relatou
dificuldades em obter informações do TJ local quanto aos dados de pagamentos dos
entes do regime especial, recomenda-se: a) definir, em conjunto com o Tribunal de
Justiça, novo cronograma de reuniões periódicas do Comitê Gestor das Contas
Especiais, com a sua efetiva retomada; e b) aprimorar o procedimento que lhe
permita ter meios próprios de acompanhar a situação de cada ente público que
apresenta precatório a pagar no regime especial junto ao Tribunal Regional, de modo
que o fluxo destas informações se dê de modo continuado.
O TRT21 informou que as reuniões do Comitê Gestor estão sendo realizadas conforme
as necessidades definidas pelos juízes auxiliares representantes dos três tribunais
interessados. Foi informado que os magistrados integrantes do Comitê se comunicam
com frequência ainda mais significativa que outrora, inclusive, dirimindo as questões
que se apresentam de forma quase que automática ao seu surgimento, através de
Grupo de Whatsapp ou mediante reunião rapidamente agendada e empreendida por
outra plataforma eletrônica. Consignou-se que, na visão do Tribunal Regional, não se
vislumbrou, no ano de 2021, nenhum prejuízo de comunicação, inclusive utilizando os
e-mails funcionais para a comunicação dos servidores inter-tribunais. Após
informações complementares, o Setor de Precatório asseverou que foram realizadas 5
reuniões do Comitê Gestor de 2019 até 31/12/2021. A última reunião do comitê
realizou-se em 26/01/2021. Independentemente do formato, é de suma importância
que haja certa regularidade nas reuniões do comitê, o que deve ser buscado em
conjunto com todos os seus integrantes, considerando-se ser o foro adequado para o
trato dos temas comuns e também próprios a algum(ns) seguimento(s) do Judiciário,
como é o caso referido alhures, do Município de Caraúbas, e também da necessidade
do TRT21 ter controle próprio dos repasses dos entes do regime especial para fins de
alimentação do BNDT (art. 45 da Resolução CSJT nº 314/2021). Recomendação
parcialmente atendida.
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15. Considerando as inconsistências dos dados extraídos a partir do sistema e-Gestão
em relação aos precatórios e às RPVs, que se mostram diversos daqueles apurados
pelo TRT21 a partir de seus sistemas de controle interno, bem como a transição para
o sistema GPrec, recomenda-se a adoção das medidas necessárias para que haja
efetivo controle e alinhamento estatístico entre os sistemas, especialmente o
sistema GPrec e o e-Gestão, dentre elas a submissão de forma periódica dos usuários
a cursos específicos quanto à correta alimentação de lançamento de dados no(s)
sistema(s) para o adequado controle da movimentação dos precatórios e RPVs em
sua completude.
O TRT21 informou que há diferenças entre os dados estatísticos informados e os
disponíveis no sistema e-Gestão. Observou que para a implantação do Sistema de
Gestão Eletrônica de Precatórios - GPrec, ocorrida em outubro de 2021 (modalidade
precatório), o Tribunal realizou conferência dos precatórios existentes (legado) e
migrou os dados do Sistema de Acompanhamento Processual - SAP 2 para o GPec,
estando este em funcionamento e atualizado. A Divisão de Precatórios abriu chamado
técnico à Secretaria de Tecnologia da Informação - SETIC (chamado 106673),
solicitando a adoção das medidas para alinhamento estatístico entre os sistemas
GPREC, e-Gestão e SAGE e enviou memorando (MEMO 01/2021) reportando
divergências e solicitando à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
auditagem dos números e na forma de extração dos dados (dos sistemas SAP2 e
GPREC) para o e-Gestão. Recomendação parcialmente atendida.
16. Considerando a existência de juízes de primeiro grau com saldo de dias de férias
vencidas superior a 60 dias, prática que não se coaduna com a Resolução CSJT nº
253/2019, recomenda-se a adoção de providências para a redução desse passivo.
No âmbito do TRT21, a Corregedoria Regional promove o controle das férias dos
magistrados de 1º grau. No momento da realização da presente correição ordinária,
não havia juízes de primeiro grau com férias vencidas com prazo superior a 60 dias.
Recomendação atendida.
17. Considerando que é prerrogativa do advogado o acesso ao magistrado e por ele
ser recebido em seu gabinete (art. 7º, VIII, da Lei nº 8.906/94), bem como a
apuração, durante o período de correição ordinária, de que há Desembargadores do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região que não estão atendendo advogados,
recomenda-se à Presidência do Tribunal Regional a adoção de esforços no sentido de
que haja o devido atendimento dos advogados pelos Desembargadores, a qualquer
momento, durante o expediente forense. Por conta do atual período de pandemia
por COVID-19, recomenda-se que a audiência com o Desembargador seja realizada
obedecendo a sua agenda, com estipulação de horário suficiente a prestigiar e
garantir o diálogo direto entre o magistrado e as partes ou seus patronos, na
forma da Recomendação CNJ nº 70/2020.
O TRT21 informou que foram expedidos ofícios individualizados para os
Desembargadores, com menção expressa da recomendação, solicitando o
atendimento dos advogados. Comprometeu-se, ainda, a informar à Corregedoria-Geral
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da Justiça do Trabalho, caso haja alguma insurgência de advogado. Recomendação
atendida.
18.Considerando a informação prestada pelo Tribunal Regional de que a Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão não fixa metas anuais, o que vai de
encontro ao artigo 10 da Resolução nº 230 do CNJ, recomenda-se seja a citada
Comissão instada a fixá-las, de modo a cumprir a norma do CNJ e no intuito de
efetivar, no maior grau possível, o fundamental direito à acessibilidade.
O TRT21 noticiou que foi aprovado Plano de Acessibilidade e Inclusão para o biênio
2021-2022, cuja Ata de aprovação pode ser acessada pelo link
https://docs.google.com/document/d/1JX8bA6yNdCWo0yUPNbPXntbUHb2pY6K/edit?usp=sharing&ouid=110902963683706024656&rtpof
=true&sd=true. Recomendação atendida.
19. Considerando a constatação de que alguns servidores do TRT21 ainda não
dominam plenamente as funcionalidades do Sistema PJe, recomenda-se que se
intensifiquem os treinamentos com cursos regulares de formação e aperfeiçoamento
no manuseio desse sistema, com a brevidade que o caso impõe.
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região informou que foram realizados cursos
de capacitação dos servidores para aprimorar a utilização das diversas funcionalidades
do sistema PJe. Recomendação atendida.
20. 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.
Embora o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região tenha noticiado que a
Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica (CGEST) esteja monitorando a
variabilidade da taxa de congestionamento líquida por desembargador, ainda há
unidades cujos percentuais estão elevados, visto que os maiores índices são de 61,5%,
40,4% e 35%. Recomendação não atendida.
21. 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.
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região informou que os gabinetes efetuam o
controle de produtividade dos servidores em trabalho presencial e dos servidores em
teletrabalho (aqueles que os possuem). O referido controle é realizado por meio de
planilhas pela assessoria e a periodicidade do acompanhamento varia de diária a
mensal, com a adoção de metas. Recomendação atendida.

12.4. RECOMENDAÇÃO CONJUNTA À PRESIDÊNCIA E À CORREGEDORIA
REGIONAL (fonte: TRT21)
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1. Considerando os dados extraídos do Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do
Trabalho, observou-se o não cumprimento do Índice de Processos Julgados (IPJ) e do
Índice de Redução do Acervo dos 10 Maiores Litigantes (IRA) em setembro de 2020,
recomenda-se a elevação dos esforços no sentido de aumentar o número de
processos julgados, tendo em vista que a meta de julgar mais processos que os
distribuídos permanece na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026.
O TRT21 informou que, em relação à 1ª Instância - Atas das Correições ordinárias 2021
(a partir de 01/03/2021): https://www.trt21.jus.br/corregedoria/correicoes/ata ;
Recomendação TRT/CR nº 006/2021: "Recomenda o emprego de esforços para
aumentar o número de processos julgados em relação aos distribuídos, na forma
estabelecida
para
alcance
da
Meta
Nacional
1"
https://www.trt21.jus.br/corregedoria/recomendacoes e DEJT: Edição 3301/2021 Administrativo - 02/09/2021.
Por sua vez, registra-se que não há como aferir o aumento tanto do IPJ quanto do IRA
em 2021. Isso porque o Plano Estratégico 2021-2026 não contemplou as novas metas
com os referidos índices. Sendo assim, não há mais Glossário de Indicadores para se
aferir o cumprimento desses índices em 2021.
Contudo, é possível aferir o cumprimento da recomendação por meio das Metas
Nacionais 1 e 2. Em relação à Meta Nacional 1 (julgar quantidade de processos de
conhecimento distribuídos no período), o TRT da 21ª Região a cumpriu no 1º grau,
com percentual de 101,53%, mas não a cumpriu no 2º grau, com percentual de 98,12
%. Com relação à Meta Nacional 2 (julgar processos mais antigos), registra-se que foi
devidamente cumprida tanto no 1º grau quanto no 2º grau. Recomendação
parcialmente atendida.
2.Considerando que o prazo médio entre o ajuizamento da ação e o arquivamento
definitivo do processo pelo Tribunal Regional se mostrou bem superior ao prazo
médio dos Tribunais Regionais de idêntico porte, recomenda-se que se
intensifiquem os esforços voltados à redução do aludido prazo médio.
A partir dos dados extraídos do Sistema e-gestão, verifica-se que, no ano de 2021, o
TRT21 apresentou prazo médio total de duração do processo, do ajuizamento da ação
até o arquivamento definitivo, inferior à média dos Tribunais de mesmo porte.
Recomendação atendida.
3. Considerando que a taxa de conciliação líquida do Tribunal Regional se manteve
inferior à média nacional nos três anos avaliados, não obstante a recomendação
feita na Correição Ordinária anterior no sentido de se incrementar o referido índice,
recomenda-se conscientizar todos os magistrados acerca da importância da solução
consensual dos conflitos, bem como tomar medidas práticas a fim de fortalecer a
atividade conciliatória no âmbito do Regional, com maior utilização dos CEJUSCs e
interiorização da atuação dos centros, inclusive com a instalação de CEJUSCs
itinerantes (conforme art. 2º, § 3º, do Ato CSJT.GP.SG Nº 141/2020, norma que entra
em vigor em 30/01/2021).

187

188

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

O Tribunal informou que editou a Recomendação TRT/CR n° 008, de 2/9/2021, a fim de
recomendar a adoção de práticas com o objetivo de fortalecer a atividade
conciliatória. Em relação à interiorização da atuação do CEJUSC, inclusive com a
instalação de CEJUSCs itinerantes, o Tribunal afirmou que o está implantando, tendo
recebido planos de trabalho dos CEJUSCs de Natal e Mossoró para analisar e
prosseguir na implantação.
Considerando que o Tribunal está adotando providências com o intuito de atender à
recomendação, espera o Corregedor Geral que o Tribunal continue conscientizando os
magistrados acerca da importância da atividade conciliatória e prossiga na
implementação da interiorização do CEJUSC, a fim de alcançar índices de conciliação
satisfatórios. Recomendação parcialmente atendida.

12.5. RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL (fonte: TRT21)
1. Considerando que o total de liquidações iniciadas e encerradas manteve-se abaixo
da média dos Tribunais de porte idêntico, recomenda-se ao Tribunal Regional que
envide esforços no sentido de promover a capacitação dos servidores lotados nas
Varas do Trabalho e a oferta das ferramentas necessárias à redução de prazos na
elaboração dos cálculos bem como ao incremento da produtividade dos magistrados
na fase de liquidação.
Os dados extraídos do Sistema e-Gestão evidenciam que a média das liquidações
iniciadas e encerradas permanece inferior à média dos Tribunais de idêntico porte e
em relação à média nacional. Destaca-se, inclusive, que em 2021 houve um
decréscimo significativo em relação aos anos anteriores. Recomendação não
atendida.
2. Considerando que o prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação
revelou-se superior à média dos Tribunais de pequeno porte e à média do País, e
levando em conta a existência, no particular, de recomendação anterior ainda não
cumprida na integralidade pelo Tribunal Regional, reitera-se a recomendação
anterior de se manterem esforços quanto à adoção de medidas necessárias para
aumentar o número de sentenças líquidas com a consequente redução do prazo
médio da liquidação.
A despeito de o TRT21 apresentar elevado percentual de sentenças líquidas, verifica-se
que o prazo médio do início ao encerramento da liquidação, no ano de 2021, mostrase superior à média nacional e à dos demais Tribunais de idêntico porte.
Recomendação não atendida.
3. Considerando a discrepância dos dados relativos às RPVs expedidas e pagas nos
anos de 2018, 2019 e 2020 e tendo em vista que se tratam, em sua maioria, de RPVs
do Estado e dos Municípios, recomenda-se à Corregedoria Regional que envide
esforços para que haja o efetivo controle e alinhamento estatístico dos dados
fornecidos pelas Varas do Trabalho quanto às Requisições de Pequeno Valor,
aprimorando a utilização dos sistemas de controle, objetivando, inclusive, a redução
do atraso nos pagamentos das RPVs.
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Recomendação parcialmente atendida. O TRT21 apresentou os links referentes às
Atas das Correições ordinárias 2021, aos Ofícios Circulares contendo os dados das
RPV’s enviados às Varas do Trabalho e a notícia sobre o início da implantação do
GPrec. Contudo, apesar dos esforços para efetivar o controle dos números e os
procedimentos adotados, as discrepâncias ainda permanecem, conforme observado
nas tabelas abaixo:
e-Gestão Respostas TRT21
RPVs estaduais e municipais expedidas em
2019

9

2160

RPVs estaduais e municipais expedidas em
2020

1

526

RPVs estaduais e municipais expedidas em
2021 (até 31/12)

659

952

e-Gestão Respostas TRT21
RPVs estaduais pagas em 2019

101

1064

RPVs federais pagas em 2020

22

1867

RPVs federais pagas em 2021 (até
31/12)

48

411
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13. BOAS PRÁTICAS (fontes: TRT21 e sítio eletrônico do
Tribunal)
13.1. ÂMBITO JUDICIAL
Dentre as ações informadas pelo TRT21, implementadas nos anos de 2019, 2020 e
2021 (até 31 de dezembro), destacaram-se as seguintes:
a) Cooperação Judicial com a Justiça Federal - em 2019, a Justiça do Trabalho realizou
a venda do prédio da executada Brasinox, que possibilitou o pagamento de todas as
execuções trabalhistas, previdenciárias e fiscais federais, estaduais e municipais;
b) Cessão do Prédio do Hotel Parque da Costeira para sediar o Hospital Municipal de
Campanha na pandemia da Covid-19 - em 2020, o prédio onde funcionava o Hotel
Parque da Costeira, dada a execução coletiva, estava sob tutela da Justiça do Trabalho
e foi cedido para instalação do Hospital de Campanha de Natal, que se encontra em
funcionamento, atendendo à população vitimada com a Covid-19; e
c) Cooperação Judicial com a Justiça Federal - em 2021, a empresa pública que faz o
serviço de coleta de lixo de Natal - URBANA - entrou em liquidação judicial por dívidas
na Justiça Federal. Foi então realizado um ato de cooperação para resguardar o
pagamento da integralidade das dívidas trabalhistas por meio de repasses mensais
daquele Juízo para a DINT - Divisão de Inteligência -, que faz o rateio entre as Varas do
Trabalho de Natal.

13.2. ÂMBITO ADMINISTRATIVO
No âmbito administrativo, o TRT21 destaca as seguintes boas práticas adotadas,
conforme a finalidade:
13.2.1. PROGRAMA TRABALHO SEGURO
O TRT21 informa a realização dos seguintes eventos:
a) Webinário “Trabalho Decente em Tempos de Pandemia” - promovido em
comemoração ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho pelo TRT da 13ª
Região e divulgado nas mídias da EJud21;
b) Live "Covid-19 como Acidente de Trabalho" - realizada dentro da campanha Abril
Verde 2021, transmitida pelo canal da EJud21 no YouTube;
c) Live "O cuidado com a saúde mental em tempos do novo normal do trabalho" realizada dentro da programação do III Ateliê Saúde, Educação e Trabalho, transmitido
pela EJud21 no YouTube;
d) Live "Nexo causal" - no canal da EJud21 no Instagram, em alusão ao Dia Nacional de
Combate aos Acidentes de Trabalho;
e) Webinário alusivo ao Setembro Amarelo e ao Trabalho Seguro - evento
transmitido pelo Instagram da EJud21; e
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f) "II Semana da Saúde do TRT-RN" - com temática relacionada à promoção da saúde e
da qualidade de vida no trabalho, no canal da EJud21 no YouTube, abordando como
tema o trabalho decente.
13.2.2. PROGRAMA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL
Com relação ao combate ao trabalho infantil, o TRT21 relaciona as seguintes práticas
adotadas:
a) Webinar "Enfrentamento das Piores Formas de Trabalho Infantil: Exploração
Sexual Infanto-Juvenil" - transmitida em 2021 pelo canal da EJud21 no YouTube;
b) Divulgação do evento "2º Seminário de Proteção à Infância do TRT15" - ação
realizada em 2021 de divulgação do Seminário promovido pelo TRT da 15ª Região,
transmitido pelo canal da EJud15 no YouTube; e
c) Webinar "Vunerabilidades do Trabalho Infantil durante a Pandemia" - transmitida
pelo canal da EJud21 no YouTube em 2021.
13.2.3. GESTÃO ADMINISTRATIVA
Dentre as boas práticas em Gestão Administrativa informadas pelo Tribunal Regional,
ainda em vigência, destacaram-se as seguintes:
a) Implementação do processo “Gerir o portfólio de projetos” - Metodologia de
análise, aprovação e priorização de demandas de projetos.
b) Consolidação da gestão de processos organizacionais;
c) Atuação efetiva dos comitês de apoio à governança; e
d) Transferência de tecnologia entre a UFRN e o TRT21 - com foco na gestão por
processos e na gestão estratégica.
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 TRT21, destacam-se as seguintes:
a) Melhoria do processo “Elaborar o relatório de gestão”, no formato de Relato
Integrado, definido pelo TCU; e
b) Criação de diversos painéis de BI com informações relevantes para a tomada de
decisão pela Administração e para transparência da Gestão, tais como: I) Estrutura de
Governança; II) Diagnóstico Institucional; III) Transparência; IV) Arquitetura de
Processos Organizacionais; e V) e-Monitora.
13.2.5. ADMINISTRAÇÃO SUSTENTÁVEL E FOMENTO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
O TRT21 ressalta as seguintes boas práticas em administração sustentável e fomento à
assistência social que ainda estão em vigência:
a) Parceria com a Coopcicla (Cooperativa de material reciclado da cidade de Natal) recolhimento de aproximadamente 18.830 kg de resíduos potencialmente recicláveis;
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b) Parceria com a Acapord (Associação Camarense de Apoio aos Portadores de
Deficiência) - reaproveitamento de garrafas PET e resíduos de óleo de cozinha para
serem transformados em sabão ecológico;
c) Parceria com a Natal Reciclagem - recolhimento de aproximadamente 3.979,65 kg
de lixo eletrônico;
d) Parceria com o Estado do RN para reinserção social de reeducandos do sistema
prisional - oferta de oportunidade e condições de trabalho aos reeducando,s nas
dependências do TRT21; e
e) Parceria com a empresa Puket - recolhimento de mais de 100 pares de meias sem
utilidade para serem transformadas em cobertores.

13.3. TRANSPARÊNCIA
Acerca das iniciativas adotadas a título de transparência, o TRT21 afirma que
implementa as medidas determinadas pelas Resoluções CNJ nºs 83/2009, 102/2009,
195/2014 e 215/2015 do CNJ e pela Lei nº 12.527/2011.
Acrescenta, ainda, que se encontra publicado nos portais da intranet e internet do
TRT21, na página da Governança Institucional, um painel de BI (Power BI) com os
indicadores da transparência, incluindo os requisitos do Ranking da Transparência do
CNJ. O painel pode ser acessado pelo link https://www.trt21.jus.br/institucional/areasadministrativas/governanca-e-estrategia-organizacional/governanca-institucional,
opção "Transparência e Accountability", "Painel do Sistema de Transparência", ou
diretamente
pelo
link
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZGI5ZTM2ZGYtNzcyNi00YTcwLTgzOGEtOGM
wNDMzNjIwZTdhIiwidCI6ImM0MjAxYTY1LWZjOGMtNGNlNC1hM2UwLTUwODBmNjNl
OWQ4YiJ9

13.4. BOAS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELA PRESIDÊNCIA E PELAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (GESTÃO DE PESSOAS, LOGÍSTICA E
PLANEJAMENTO) DO TRIBUNAL
Segundo o TRT21, no âmbito da Presidência e das Unidades Administrativas, houve a
implementação de diversos Projetos estratégicos, assim classificados pelo CGGEP, dos
quais são membros alguns integrantes da Presidência do Tribunal. Dentre os aludidos
projetos, destacam-se:
1. Instalar Restaurante e Lanchonete: Reformar e adaptar ambiente para Instalação
de restaurante e lanchonete no Complexo Judiciário Ministro Francisco Fausto;
2. Regularizar os Imóveis do TRT21: Obter junto aos órgãos governamentais os
requisitos para o pleno funcionamento dos imóveis do TRT21;
3. Implantar o Plenário e a Secretaria Virtual: Implantar ambiente para realização de
sessões virtuais de julgamento;
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4. Atualizar a Sinalização: Sinalizar os prédios do TRT21, padronizando,
regulamentando, advertindo, indicando o trânsito de magistrados, servidores,
jurisdicionados, advogados e o público em geral em suas dependências;
5. Instalar Energia Fotovoltaica: Instalar usinas fotovoltaicas para geração de energia
elétrica suficiente para compensar o consumo de todas as unidades do TRT21;
6. Modelar Processo de Continuidade de Serviços Essenciais: Modelar e regulamentar
o processo organizacional para continuidade de serviços essenciais de TIC;
7. Implementar recomendações CGJT: Implementar as recomendações da
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho (CGJT);
8. Implantar requisitos da LGPD: Implementar as medidas necessárias para o
cumprimento da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito do
TRT21;
9. Implantar Gestão de Pessoas por Competências: Implementar o Programa Gestão
por Competência do TRT21, desenvolvendo metodologia para mapear conhecimento,
habilidades e atitudes dos postos de trabalho, avaliar e identificar gaps;
10. Contratar Solução de site de Backup: Prover ambiente de contingência (site
backup) para os serviços críticos de TIC, em local distinto do datacenter primário,
preferencialmente fora das dependências do CJMFF, capaz de manter a operação de
TIC essencial do Tribunal em caso de desastre ou incidente grave com a sala cofre;
11. Implantar o SIGEP: Implantar SIGEP com a migração de dados entre os sistemas de
recursos humanos do TRT21;
12. Regulamentar a Política de Governança: Elaborar Proposta de Resolução
Administrativa visando à regulamentação da Política de Governança Institucional do
TRT21;
13. Implantar Gestão por Projetos: Regulamentar e Implantar a Gestão por Projetos
no TRT21;
14. Formular a Estratégia 2021-2026: Formular a Estratégia Institucional do TRT21
para o ciclo 2021-2026;
15. Desdobrar e Alinhar a Estratégia: Desdobrar e Alinhar a Estratégia elaborando e
atualizando os Planos Táticos e Temáticos do TRT21;
16. Implantar rede elétrica estabilizada para equipamentos de TIC (Natal e Interior):
Implantar de rede estabilizada visando à alimentação elétrica de todos os
computadores e equipamentos eletrônicos sensíveis instalados (Natal e Interior);
17. Implementar a Política Nacional de Governança das Contratações no TRT21:
Implementar a Política Nacional de Governança das Contratações no TRT21, Resolução
CNJ nº 247/2020;
18. Compatibilizar os Processos Organizacionais ao e-Social: Compatibilizar os
sistemas e processos organizacionais do TRT21 ao e-Social;
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19. Implantar rede elétrica estabilizada para equipamentos de TIC (CJTMFF):
Implantar rede estabilizada visando à alimentação elétrica de todos os computadores e
equipamentos eletrônicos sensíveis instalados (CJTMFF);
20. Implantar o Programa de Gerenciamento de estresse no ambiente de trabalho:
Elaborar e implementar o programa de gerenciamento de estresse no ambiente de
trabalho, contendo ações para a melhoria da qualidade de vida a do combate ao
adoecimento decorrente do estresse no ambiente de trabalho;
21. Desenvolver Sistema de otimização de pesquisa patrimonial: Desenvolver sistema
informatizado de otimização de pesquisa patrimonial;
22. Monitorar o Potencial de Efetividade de Demandas: Mapear e modelar o Processo
organizacional com o objetivo de analisar preliminarmente, a partir do monitoramento
contínuo do fluxo de demandas ajuizadas no TRT21, a capacidade econômica e da
situação operacional dos demandados, potenciais prejuízos à efetividade da tutela
jurisdicional;
23. Implantar solução de TIC para gestão por processos organizacionais: Desenvolver
e implantar solução de TIC para gestão por processos organizacionais do TRT21;
24. Elaborar o Prêmio TRT21-RN de Excelência em Gestão (PEG-TRT21): Criar um
prêmio interno do TRT21, voltado ao reconhecimento da excelência em gestão das
unidades jurisdicionais e administrativas do Tribunal, com base nos critérios adotados
pelas avaliações externas às quais é submetido, assim como nos objetivos do Plano
Estratégico Institucional 2021-2026;
25. Elaborar e Implementar o Plano de Logística Sustentável: Elaborar e Implementar
o Plano de Logística Sustentável do TRT21 - 2021-2022, conforme a Resolução CNJ
400/2021, acrescentando ao documento o tema Acessibilidade seguindo as
orientações da Resolução CNJ 401/2021;
26. Implantar Programa de Justiça 4.0: Implantar Juízo 100% digital, Balcão Virtual,
Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e Base de dados processuais do Poder
Judiciário (DataJud);
27. Implantar Gestão da Inovação: Implantar a Política de Gestão da Inovação no
âmbito do TRT21, conforme Resolução CNJ nº 395/2021; e
28. Projeto Ubuntu-JUS: melhorar o clima organizacional e o desempenho das varas
do trabalho da 21ª Região, buscando alcançar o primeiro quartil do ranking nacional do
iGest (CSJT).
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14. POLÍTICAS AFIRMATIVAS (fontes: TRT21 e sítio eletrônico do
Tribunal)
14.1. INCLUSÃO SOCIAL
No que diz respeito à inclusão social, o TRT21 informa que elaborou o Plano de
Logística Sustentável - PLS (2021/2022). Ademais, conta com Política de Acessibilidade
e Inclusão, Resolução Administrativa nº 016/2021, em que houve a criação de um
plano de ações de acessibilidade incorporado ao Plano de Logística Sustentável - PLS
do Tribunal, tendo por finalidade garantir os direitos das pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida no âmbito do Tribunal.

14.2. TRIBUNAL ENQUANTO TOMADOR DE SERVIÇOS
O TRT21 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 TRT21 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.
Informa que implantou o Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade
(CGEquidade), com as seguintes atribuições:
I - Definir e encaminhar para aprovação a Política de Equidade de Gênero, Raça e
Diversidade, no âmbito do TRT21, incluindo, pelo menos, objetivos, princípios,
diretrizes e sua estrutura de governança e gestão;
II - Propor, promover e realizar ações, eventos e projetos voltados para os temas
afetos a EGRD, bem como subsidiar as áreas administrativas e judiciárias nos
encaminhamentos de propostas com igual finalidade no âmbito de suas competências
específicas, a fim de articular e encadear essas ações, promovendo uma integração
transversal entre todas as áreas do TRT21
III - Apoiar e monitorar a implementação de procedimentos e ações que atendam à
EGRD, assim como elucidar dúvidas na interpretação conceitual de seus termos e de
programas, políticas públicas e legislações específicas sobre o tema;
IV - Subsidiar e fiscalizar os encaminhamentos dados às denúncias de violações de
Direitos Humanos, discriminação ou conflitos nas relações de trabalho por motivo de
discriminação que violem ou estejam em desacordo com os princípios da EGRD;
V - Revisar e propor a atualização da Política, sempre que necessário.
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
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No tocante ao percentual e quantitativo do pessoal em relação ao gênero, o TRT21
prestou as seguintes informações:
a) quanto ao Tribunal:
MULHERES
DESEMBARGAD
ORES

JUÍZES
TITULARES

JUÍZES
SUBSTITUTOS

SERVIDORES

HOMENS

TOTAL

Quantidade

3

7

10

Percentual

30%

70%

100%

Quantidade

11

12

23

Percentual

47,8%

52,2%

100%

Quantidade

14

9

23

Percentual

60,9%

39,1%

100%

Quantidade

266

413

679

Percentual

39,2%

60,8%

100%

Extrai-se que, do total de magistrados e servidores lotados no Tribunal (735), 40%
são mulheres.
b) quanto aos cargos comissionados:
MULHERES
CJ-04

CJ-03

CJ-02

HOMENS

TOTAL

Quantidade

0

2

2

Percentual

0,0%

100%

100%

Quantidade

12

24

36

Percentual

33,3%

66,7%

100%

Quantidade

5

4

9
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CJ-01
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Percentual

55,6%

44,4%

100%

Quantidade

7

6

13

Percentual

53,8%

46,2%

100%

Extrai-se que, do total de cargos em comissão existentes no Tribunal (60), 40,0% têm
ocupação feminina.
c)

quanto às funções comissionadas:
MULHERES
FC-06

FC-05

FC-04

FC-03

FC-02

FC-01

HOMENS

TOTAL

Quantidade

0

0

0

Percentual

0%

0%

0%

Quantidade

66

86

152

Percentual

43,4%

56,6%

100%

Quantidade

40

71

111

Percentual

36%

64%

100%

Quantidade

10

11

21

Percentual

47,6%

52,4%

100%

Quantidade

12

13

25

Percentual

48%

52%

100%

Quantidade

0

0

0

Percentual

0%

0%

0%
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Extrai-se que, do total das funções comissionadas existentes no Tribunal (309),
41,4% têm ocupação feminina.
Levando-se em consideração o total dos cargos em comissão e das funções
comissionadas (369), o panorama do Tribunal quanto à distribuição por gênero é o
seguinte: 152 (41,2%) são ocupados por mulheres e 217 (58,8%) por homens.

14.3. INCENTIVO À APRENDIZAGEM
O TRT21 afirma não possuir práticas de incentivo à aprendizagem ou outras medidas
equivalentes de apoio ao primeiro emprego e ao desenvolvimento profissional.

14.4. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
No tocante às medidas concretas de acessibilidade de pessoas com deficiência,
constata-se na estrutura física do TRT21 a observância parcial às normas técnicas
previstas nas Resoluções CNJ n.ºs 230/2016 e 401/2021.
Segundo informações prestadas pelo Tribunal, ainda estão pendentes as seguintes
providências: a) instalação de vias e rampas adequadas para acesso e circulação nos
prédios onde funcionam o Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto
(CJTMFF) - Natal Edifício-Sede/Fórum Trabalhista e as Varas do Trabalho de Goianinha
e Ceará-Mirim b) instalação de piso tátil direcional e de alerta nos prédios onde
funcionam o Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF) Natal Edifício-Sede/Fórum Trabalhista, o Depósito Judicial de Natal (DJN) - Natal, o
Fórum Desembargador Silvério Soares (FDSS) - Mossoró, as Varas do Trabalho de
Goianinha, Ceará-Mirim, Macau, Assu, Currais Novos, Caicó e o Posto Avançado de
Pau dos Ferros; c) instalação de sinalização sonora, visual e tátil nos prédios onde
funcionam o Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF) Natal Edifício-Sede/Fórum Trabalhista, o Depósito Judicial de Natal (DJN) - Natal, o
Fórum Desembargador Silvério Soares (FDSS) - Mossoró, as Varas do Trabalho de
Goianinha, Ceará-Mirim, Macau, Assu, Currais Novos, Caicó e o Posto Avançado de
Pau dos Ferros; d) adequação de sanitários nos locais onde está instalado o Complexo
Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF) - Natal Edifício-Sede/Fórum
Trabalhista, o Fórum Desembargador Silvério Soares (FDSS) - Mossoró, as Varas do
Trabalho de Ceará-Mirim, Assu, Caicó e o Posto Avançado de Pau dos Ferros.
Informa o TRT21 que há previsão de contratação de projeto de acessibilidade para o
Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF) - Natal EdifícioSede/Fórum Trabalhista.
Salienta que não há sanitários acessíveis isolados em todos os blocos do Complexo
Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (CJTMFF) - Natal Edifício-Sede/Fórum
Trabalhista.
Noticia o TRT21 que existe previsão de projeto de rampa acessível para a Vara do
trabalho de Goianinha.
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Ainda quanto à Vara do Trabalho de Goianinha, aduz que há sanitários acessíveis
isolados somente para o público .
Por outro lado, no que se refere ao Fórum Desembargador Silvério Soares (FDSS) Mossoró, esclarece que há sanitários acessíveis isolados somente para os servidores.
Acrescenta que na Vara do Trabalho de Caicó há sanitários acessíveis somente dentro
de sanitário coletivo.
Por fim, esclarece que, no caso específico do Depósito Judicial de Natal (DJN) - Natal,
há 1 (um) sanitário acessível unifamiliar.

14.5. ACESSIBILIDADE DE CONTEÚDO
O TRT21 informa que as medidas de acessibilidade de conteúdo no portal do tribunal
adotadas foram as seguintes: possibilidade de ampliação de caracteres nos textos e
opção de alto contraste para otimização da leitura. Ademais, aduz que, no tocante aos
recursos de tecnologia assistiva, todos os vídeos produzidos pela Comunicação Social
do Tribunal Regional, seja de conteúdo jornalístico ou de caráter institucional, contam
com recurso de acessibilidade closed caption.

14.6. AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE ACESSIBILIDADE
O TRT21 informa que foram promovidas ações educativas voltadas a magistrados,
servidores e terceirizados quanto ao tema da acessibilidade e à conscientização sobre
os direitos das pessoas com deficiência. Citou as seguintes:
a) Live - Tema: ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA - YouTube Canal EJud21 - realizada em 2020, capacitou 17 servidores;
b) Curso Libras Básico para a Justiça do Trabalho Autoinstrucional EAD - realizado em
2021, capacitou 3 servidores;
c) Curso de Direitos da Pessoa com Deficiência, ênfase na cultura de nãodiscriminação e inclusão, através da comunicação não-violenta e da mediação
Inclusiva - realizado em 2021, capacitou 33 servidores;
d) Curso Libras Intermediário para trabalho - modalidade presencial (40 a/h) realizado em 2019, capacitou 13 servidores; e
e) Curso Libras Básico - modalidade presencial (80h/a) - realizado em 2019, capacitou
11 servidores.

14.7. AÇÕES EDUCATIVAS NA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS
(LIBRAS)
O TRT21 informa que, desde 2019, foram promovidos 3 (três) cursos de Língua
Brasileira de Sinais – Libras, que capacitou 13 servidores e 2 prestadores de serviços.
Há previsão de curso de reciclagem.
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14.8. COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO
O TRT21 informa que conta com Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.
Ressalta que foram estabelecidas metas
relacionadas à concretização da
acessibilidade das instalações físicas do órgão, e que as reuniões ocorrem conforme a
necessidade, geralmente, 3 (três) vezes ao ano.

14.9. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA A APOSENTADORIA - PPA
O Tribunal informa que não possui o Programa de Preparação para a Aposentadoria PPA referido na Resolução CNJ n.º 132/2013.
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15. QUESTIONÁRIO POR GABINETE (fonte: TRT21)
15.1. DADOS FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS (fonte: TRT21)
O TRT21 é composto por 10 Desembargadores e os atuais integrantes são:
Desembargador (a)

Órgãos Fracionários
Data de início
do exercício

Maria Do Perpétuo Socorro Wanderley
de Castro

17/9/1992

Desembargadora Presidente e
Corregedora
2ª Turma e Tribunal Pleno

Carlos Newton de Souza Pinto

7/10/1996

Desembargador Vice-Presidente e
Ouvidor
2ª Turma e Tribunal Pleno

Eridson João Fernandes de Medeiros

6/9/2020

2ª Turma e Tribunal Pleno

José Barbosa Filho

4/7/2001

1 Turma e Tribunal Pleno

Ronaldo Medeiros de Souza

16/3/2007

2ª Turma e Tribunal Pleno

Joseane Dantas dos Santos

6/10/2013

1 Turma e Tribunal Pleno

Maria Auxiliadora Barros de Medeiros
Rodrigues

6/10/2014

1 Turma e Tribunal Pleno

Ricardo Luís Espíndola Borges

9/7/2014

1 Turma e Tribunal Pleno

Bento Herculano Duarte Neto

10/7/2014

2ª Turma e Tribunal Pleno

Eduardo Serrano Da Rocha

21/12/2020

2ª Turma e Tribunal Pleno

a

a

a

a

15.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
15.2.1. QUADRO DE PESSOAL DOS GABINETES DE DESEMBARGADORES (fonte: TRT
21 e Relatório de Estatística)
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Segundo consta do relatório de estatística do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
encontram-se lotados nos gabinetes dos Desembargadores 95 (noventa e cinco)
servidores, entre os quais 2 (dois) são ocupantes exclusivamente de cargo em
comissão, 8 (oitos) são requisitados e 5 (cinco) são removidos.
15.2.2. CARGOS
E
FUNÇÕES
COMISSIONADAS
NOS
DESEMBARGADORES (fonte: TRT 21 e Relatório de Estatística)

GABINETES

DE

O TRT21 possui 10 (dez) cargos em comissão distribuídos entre os gabinetes de
Desembargadores. Verifica-se que, em linhas gerais, cada gabinete possui em sua
estrutura 1 (um) cargo em comissão.
No tocante às funções comissionadas, constata-se a existência de um total de 70
(setenta) funções comissionadas distribuídas entre os gabinetes de Desembargadores.
15.2.3. CARGA HORÁRIA DE TRABALHO NOS GABINETES DE DESEMBARGADORES
(fonte: TRT21)
Conforme informações prestadas pelos gabinetes dos desembargadores do TRT21, a
carga horária de trabalho dos servidores é de 35 (trinta e cinco) horas semanais,
exceto no gabinete do Ministro José Barbosa Filho, no qual a carga horária é de 40
(quarenta) horas semanais.
15.2.4. TELETRABALHO (fonte: TRT21)
Com respaldo nas informações fornecidas pelo TRT21, verificou-se que, atualmente,
dos 10 (dez) gabinetes de Desembargadores analisados, 5 (cinco) contam com
servidores em regime de teletrabalho. Há um total de 12 (doze) servidores nessa
situação, dos quais 7 (sete) realizam suas atividades fora da sede de jurisdição do
tribunal. Ademais, há 3 (três) servidores que atuam fora do país.
15.2.5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO (fonte: TRT21)
De acordo com as informações prestadas pelos gabinetes dos Desembargadores do
TRT21, verifica-se que, em linhas gerais, cumprem o expediente interno e externo das
7h30min às 16h30min, considerando, ainda, a questão do trabalho remoto.

15.3. SISTEMAS ELETRÔNICOS (fonte: TRT21)
Os gabinetes dos desembargadores do TRT21 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, como, por exemplo, e-Gestão,
PROAD e malote digital.
Com base nas respostas ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho, constatou-se que, de modo geral, os gabinetes de
Desembargadores consideram que o Sistema PJe atende satisfatoriamente à demanda
quanto à presteza e celeridade, mas ressalvam que suas versões apresentam falhas e
oscilações no momento das atualizações.
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15.4. METODOLOGIA DE TRABALHO (fonte: TRT21)
15.4.1. METODOLOGIA DE TRABALHO
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT21 informou as metodologias de trabalho adotadas em cada gabinete
de Desembargador daquela Corte.
Apurou-se, em linhas gerais, que a distribuição dos processos é efetuada segundo a
ordem de chegada nos gabinetes e, via de regra, os assistentes são responsáveis pelos
recursos, ao passo que os assessores são designados para as ações originárias.
Constatou-se, ademais, que um dos principais critérios a ser observado no momento
da triagem é o nível de complexidade dos processos, considerando-se a antiguidade e
a tramitação prioritária.
15.4.2. ANÁLISE DE LIMINARES
No âmbito dos gabinetes de Desembargadores do TRT21, o tempo médio para análise
de liminares varia de 1 a 2 dias.
Conforme informações fornecidas pelo Tribunal Regional submetido a correição, 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 por meio de planilhas pela
assessoria e a periodicidade do acompanhamento varia de diária a mensal.
15.4.4. CONTROLE DO ACERVO
Conforme informa o TRT21, dos 10 (dez) gabinetes de Desembargadores, 6 (seis)
realizam o controle mensal do acervo (processos distribuídos em comparação com
processos julgados e baixados) e 4 (quatro) 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
ou planilhas elaboradas internamente.
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
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físicos desde que a tramitação processual passou a ser realizada por meio de sistemas
eletrônicos (PJe).
15.4.7. CONTROLE DE PROCESSOS. VISTA REGIMENTAL
O Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de uniformizar os prazos para a
devolução dos pedidos de vista nos processos jurisdicionais e administrativos no
âmbito do Poder Judiciário, editou a Resolução CNJ nº 202, de 28 de outubro de 2015.
No particular, entre os 10 (dez) gabinetes do TRT21, 5 (cinco) responderam que
efetuam o controle dos processos sob vista regimental dos desembargadores há mais
de 20 (vinte) dias sem que tenham sido restituídos à mesa para continuidade de
julgamento, enquanto os outros 5 (cinco) não realizam o referido controle.
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 TRT21, em linhas gerais, o atendimento de advogados é realizado tanto pelos
assessores como pelos desembargadores.
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, ademais, que os gabinetes disponibilizam previamente os votos
elaborados aos outros integrantes do órgão julgador quando da inclusão do feito em
pauta.
Verificou-se, ainda, que não é possível a inclusão de processo na pauta de julgamento
sem o voto pronto.
15.4.11. PUBLICAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS
O TRT21 informou que as publicações de atos judiciais são feitas pelas secretarias dos
órgãos julgadores no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho (DEJT). Por seu turno, no
que concerne aos despachos e decisões monocráticas, a incumbência é do respectivo
gabinete, por meio do sistema PJe.
Apurou-se, ainda, que o TRT21 realiza o controle dos processos com atos pendentes de
publicação.
15.4.12. AÇÕES CIVIL PÚBLICA E AÇÕES ORIGINÁRIAS. TRAMITAÇÃO
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, os gabinetes de Desembargadores informaram que as ações civis públicas e
as ações originárias seguem os procedimentos estabelecidos nas normas legais,
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respeitando-se as peculiaridades de cada ação e os prazos legais. Via de regra, essas
ações são analisadas pelos assessores e 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 TRT21 informou o
quantitativo de recursos/ações nos últimos 12 meses, a saber:
Desembargador

Quantitativo de recursos/ações
nos últimos 12 meses
Suspeição

Impedimento

Incompetência

Maria Do Perpétuo Socorro Wanderley de
Castro

0

0

0

Carlos Newton de Souza Pinto

0

1

0

Eridson João Fernandes de Medeiros

1

0

0

José Barbosa Filho

0

0

0

Ronaldo Medeiros de Souza

0

0

0

Joseane Dantas dos Santos

0

0

51

Maria Auxiliadora Barros de Medeiros
Rodrigues

0

0

0

Ricardo Luís Espíndola Borges

0

0

0

Bento Herculano Duarte Neto

4

1

0

Eduardo Serrano Da Rocha

0

0

0

15.5. SITUAÇÃO DO ACERVO (fonte: TRT21)
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 11/2/2022, apurou-se que, no TRT21, os gabinetes de
Desembargadores que apresentaram os menores índices de taxa de congestionamento
possuíam percentuais de 12,5%, 16,2% e 22,9%.
Por outro lado, os gabinetes com maiores índices de taxa de congestionamento no
TRT21 apresentaram percentuais de 61,5%, 40,4% e 35%.

15.6. PLANTÕES (fonte: TRT21)
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O TRT21 registrou os Desembargadores designados para os plantões judiciários nos
anos de 2019, 2020 e 2021, a frequência durante esse triênio e o quantitativo de
medidas liminares deferidas no momento dos plantões, a saber:
PLANTÕES

Desembargador

2019

2020

2021

Total de
plantões

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Total de
plantões

Quantitativo
de medidas
liminares
deferidas

Total de
plantões

8

0

8

0

0

0

Carlos Newton de
Souza Pinto

7

0

8

0

9

0

Eridson João
Fernandes de
Medeiros

6

0

8

0

8

1

7

0

8

0

9

0

Ronaldo Medeiros
de Souza

8

0

8

0

8

0

Joseane Dantas
dos Santos

7

0

8

0

10

0

Maria Auxiliadora
Barros de
Medeiros
Rodrigues

8

0

8

0

9

0

Ricardo Luís
Espíndola Borges

7

0

7

0

7

0

Bento Herculano
Duarte Neto

0

0

0

0

19

4

Eduardo Serrano
Da Rocha

0

0

0

0

2

2

Maria Do
Perpétuo Socorro
Wanderley de
Castro

José Barbosa Filho

Quantitativ
o de
medidas
liminares
deferidas

Apurou-se, também, que a metodologia de trabalho nos plantões judiciários é a
seguinte: 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: TRT21)
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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
TRT21, 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. ÁREA ADMINISTRATIVA/CONTRATOS (fonte: TRT21)
16.1. PESSOAL
Verificou-se que o TRT21 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 Corregedoria-Geral.
16.1.1. MILITARES À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
NOME

LEONARDO
OLIVEIRA
FREIRE

CARGO DE
ORIGEM

CAPITÃO
QOPM

CJ/FC

FC-03

LOTAÇÃO

CESSÃO

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA TRT/DLC nº
009/2019, celebrado entre o Tribunal Regional do
Trabalho da 21ª Região e o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte, para cessão de oficial
policial militar (PROAD 6701/19); PROAD 114/20
GABINETE DA
(cessão do servidor por meio do DECRETO PUB.
PRESIDÊNCIA
DOE/RN DE 18/10/2019); PROAD 579/20
(PORTARIA TRT21-GP N. 79/2020 (DESIGNAÇÃO
PARA FC-03); e PORTARIA TRT21-GP N. 141/2020
(DESIGNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE
DE NATUREZA POLICIAL).

16.1.2. PRESTADORES DE SERVIÇO TERCEIRIZADO
No TRT21, há, atualmente, 10 (dez) empresas que prestam serviços terceirizados e um
total de 187 (cento e oitenta e sete) funcionários.
16.1.3. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PAGAS A MAGISTRADOS
O TRT21 informa que os seguintes magistrados receberam pagamento por indenização
de férias (conversão em abono pecuniário) nos últimos dois anos:
Nome

ALEXANDRE ÉRICO ALVES DA
SILVA

ALINE FABIANA CAMPOS PEREIRA
ANA PAULA DE CARVALHO
SCOLARI

ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI

Cargo

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

Valor (R$)

Dias indenizados

14.972,94
10

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

56.897,16

40

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

42.672,87

30

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

56.897,16

40
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ANTONIO SOARES CARNEIRO

BENTO HERCULANO DUARTE
NETO

CACIO OLIVEIRA MANOEL

CARLITO ANTONIO DA CRUZ

CARLOS NEWTON DE SOUZA
PINTO

DANIEL DOS SANTOS FIGUEIREDO

DANIELA LUSTOZA MARQUES DE
SOUZA CHAVES

DÉCIO TEIXEIRA DE CARVALHO
JÚNIOR

DERLIANE REGO TAPAJÓS

DILNER NOGUEIRA SANTOS

EDUARDO SERRANO DA ROCHA

ERIDSON JOÃO FERNANDES
MEDEIROS

FÁTIMA CHRISTIANE GOMES DE
OLIVEIRA

GUSTAVO MUNIZ NUNES

HAMILTON VIEIRA SOBRINHO

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO
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28.4448,58

20

63.733,32

40

57.229,19

40

56.897,16

40

31.591,98

20

42.672,87

30

44.918,82

30

59.891,76

40

71.870,10

50

29.945,88

20

31.521,98

20

47.282,97

30

42.672,87

30

59.891,76

40

14.972,94

10

DESEMBARGADOR DO
TRABALHO

JUIZ AUXILIAR DA
PRESIDÊNCIA

JUIZ DO TRABALHO
SUBSTITUTO

DESEMBARGADOR DO
TRABALHO

JUIZ DO TRABALHO
SUBSTITUTO

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO
JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

DESEMBARGADOR DO
TRABALHO

DESEMBARGADOR DO
TRABALHO

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO
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HERMANN DE ARAUJO
HACKRADT

HIGOR MARCELINO SANCHES

ILINA MARIA JUREMA MARACAJÁ
COUTINHO DE SÁ

INÁCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA

ISAURA MARIA BARBALHO
SIMONETTI

JOANILSON DE PAULA RÊGO
JÚNIOR

JÓLIA LUCENA DA ROCHA MELO

JOSÉ BARBOSA FILHO

JOSEANE DANTAS DOS SANTOS

LAIS RIBEIRO DE SOUSA BEZERRA

LUCIANO ATHAYDE CHAVES

LUIZA EUGENIA PEREIRA ARRAES

LYGIA MARIA DE GODOY BATISTA
CAVALCANTI

MAGNO KLEIBER MAIA

MANOEL MEDEIROS SOARES DE
SOUSA
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JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO
29.945,88

20

56.897,16

40

28.448,58

20

56.897,16

40

29.945,88

20

59.891,76

40

29.945,88

20

47.282,97

30

31.521,98

20

14.224,29

10

44.918,82

30

56.897,16

40

74.864,70

50

59.891,76

40

59.891,76

40

JUIZ DO TRABALHO
SUBSTITUTO

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUIZ DO TRABALHO
SUBSTITUTO

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

DESEMBARGADOR DO
TRABALHO

DESEMBARGADORA DO
TRABALHO

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO
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MARCELLA ALVES DE VILAR

MARIA AUXILIADORA BARROS DE
MEDEIROS RODRIGUES

MARIA DO PERPETUO SOCORRO
WANDERLEY DE CASTRO

MARIA RITA MANZARRA DE
MOURA GARCIA

MICHAEL WEGNER KNABBEN

NAGILA NOGUEIRA GOMES

RACHEL VILAR DE OLIVEIRA
VILLARIM

RONALDO MEDEIROS DE SOUZA

SIMONE MEDEIROS JALIL

STELLA PAIVA DE AUTRAN NUNES

SYMEIA SIMIÃO DA ROCHA

THACIA JANNY DE FREITAS
CARDOSO

ZÉU PALMEIRA SOBRINHO
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JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO
56.897,16

40

47.282,97

30

47.972,33

30

59.891,76

40

42.672,87

30

28.448,58

20

14.972,94

10

31.521,98

20

59.891,76

40

28.448,58

20

42.672,87

30

28.448,58

20

14.972,94

10

DESEMBARGADORA DO
TRABALHO

DESEMBARGADORA DO
TRABALHO

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUIZ DO TRABALHO
SUBSTITUTO

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

DESEMBARGADOR DO
TRABALHO

JUÍZA TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUÍZA DO TRABALHO
SUBSTITUTA

JUIZ TITULAR DE VARA DO
TRABALHO

16.1.4. FÉRIAS VENCIDAS DE MAGISTRADOS DE 2º GRAU
No âmbito do TRT21, não há magistrados de 2º grau com férias vencidas superiores a
60 (sessenta) dias. Ademais, a Presidência do Tribunal Regional é responsável pelo
controle das férias vencidas dos magistrados de 2º grau.
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16.2. CONTRATOS
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, o TRT21 encaminhou a relação dos contratos firmados nos anos de 2019,
2020 e 2021.
O Tribunal Regional informou que, “após a celebração do contrato administrativo, os
autos são encaminhados ao setor demandante para indicar junto à Diretoria-Geral os
servidores que atuarão na fiscalização e no acompanhamento da execução do
contrato, nos termos do art. 58, III, c/c art. 67 da Lei nº 8.666/93. O gestor titular e o
gestor substituto são designados mediante Portaria emitida pela Diretoria-Geral,
podendo ainda haver a designação de servidores para atuarem como fiscal executivo e
fiscal técnico, a depender da complexidade do objeto contratado. Após a designação, é
dado ciência aos servidores gestores no processo da contratação, o qual é
posteriormente encaminhado ao gestor titular para o início dos procedimentos de
fiscalização do contrato”.
É importante salientar, ademais, que todo o procedimento de fiscalização é norteado
pelo Manual de Fiscalização de Contratos do TRT, cujas disposições foram aprovadas
por meio da portaria TRT21-GP nº 711/2015, e está disponível em
https://www.trt21.jus.br/sites/default/files/2019-12/15940-4827.pdf.
Com base nas informações fornecidas, constata-se que os contratos vigentes com
maiores valores têm como objeto: contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de engenharia, tecnologia da informação, logística e patrimônio.
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.
O pregão, por sua vez, foi instituído pela Lei nº 10.520/2002 e regulamentado na
forma de pregão eletrônico pelo Decreto nº 5.450/2005, sucedido pelo Decreto nº
10.024/2019, que passou a vigorar em 28/10/2019.
Importante ressaltar a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, cujo teor revogou, de
imediato, os arts. 89 a 108 da Lei nº 8.666/1993 e revogará, a partir de 1º de abril de
2023, a referida lei em sua totalidade 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 contratos, convênios e acordos de cooperação firmados com
instituições bancárias, o TRT21 informou as seguintes entidades:
Nome da
Instituição

Início da
vigência

Objeto
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Fim da
vigência

Valor anual
despendido
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1

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
(Contrato
010/2021).

Prestação de serviços de
agendamento de pagamento e/ou
recebimentos pela caixa à
contratante (Folha Web).

5/5/2021

4/5/2026

Sem ônus

2

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
(Convênio
002/2020Empréstimo
consignado).

Concessão
de empréstimo, com averbação das
prestações decorrentes em folha de
pagamento aos
magistrados e servidores ativos,
inativos e pensionistas do
CONVENENTE.

17/8/2020

16/8/2025

Sem ônus

3

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
(Convênio
008/2019).

Troca e processamento de arquivos
eletrônicos para efetivação de
depósitos e respectivos
levantamentos de valores –
excetuados os depósitos recursais –,
e a disponibilização de informações 5/12/2019
de cadastros das referidas contas de
depósitos judiciais e seus respectivos
saldos e extratos, por meio do Portal
Judicial da CAIXA, via conexão
internet

4/12/2024

Sem ônus

4

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL
(Contrato
011/2018).

Prestação de serviços pela caixa à
contratante.

8/5/2018

4/5/2021

Sem ônus

5

Banco do Brasil
S/A (Convênio
001/2019)

Concessão de empréstimos e/ou
financiamentos com pagamento
mediante consignação em folha de
pagamento

22/1/2019

21/1/2024

Sem ônus

6

Prestação dos serviços de abertura
de contas específicas destinadas a
abrigar os recursos creditados ao
Banco do Brasil
amparo da Lei nº 8.036/1990, da CLT
S/A (Acordo de
e da Instrução Normativa nº
Cooperação
02/2008, da SLTI/MPOG, c/c suas
Técnica
alterações posteriores, bem como
001/2014)
viabilizar o acesso do TRT – 21ª
REGIÃO aos saldos e extratos das
contas abertas

3/8/2011

60 meses com
previsão de
prorrogação
automática.

Sem ônus

16.2.2. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
No que concerne ao tópico em questão, o TRT21 informou que não há contratos de
locação de imóveis vigentes.
16.2.3. CESSÃO DE ESPAÇO NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL
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Com base nas informações encaminhadas pelo TRT21, verificam-se 9 (nove) termos de
cessão de uso de espaço físico, conforme tabela abaixo:
Cessionário

1

2

3

4

5

Objeto

Início da
vigência

Fim da
vigência

Valor anual despendido

A cessão, a título
oneroso e precário,
de uso de espaço de
bem público, de uma
Contrapartida paga ao
área de 95 m² no
2/4/2019 30/4/2020
Tribunal: R$ 10.067,93
Complexo Judiciário
anual
Trabalhista Ministro
Francisco Fausto CJTMFF (Natal-RN).
A cessão, a título
ASSOCIAÇÃO DOS
oneroso e precário,
SERVIDORES DO
de uso de espaço de
Contrapartida paga ao
TRIBUNAL
bem público, de uma
tribunal - R$ 17.803,20
REGIONAL DO
área de 95 m² no
30/4/2020 29/4/2022 (dezessete mil, oitocentos
TRABALHO DA 21ª Complexo Judiciário
e três reais e vinte
REGIÃO (contrato
Trabalhista Ministro
centavos) anual
011/2020).
Francisco Fausto CJTMFF (Natal-RN).
Cessão, a título
oneroso e precário,
Contrapartida paga ao
de uso de bem
Tribunal - R$ 67.767,60
BANCO DO BRASIL público do Complexo
rescindido
(sessenta e sete mil,
S/A (contrato
Judiciário Trabalhista 20/9/2017
em
setecentos e sessenta e
033/2017).
Ministro Francisco
3/5/2021
sete reais e sessenta
Fausto para
centavos) anual
instalação de unidade
bancária, Natal/RN.
Contrato de Cessão
de Uso de Espaço de
Bem Público, a título
oneroso e em caráter
BANCO DO BRASIL
precário, para
R$ 62.266,20 (sessenta e
S/A - FÓRUM
exploração dos
dois mil, duzentos e
DESEMBARGADOR
serviços de
sessenta e seis reais e
SILVÉRIO SOARESlanchonete nas
31/8/2017 30/8/2022
vinte
MOSSORÓ/RN
dependências do
centavos)/Contrapartida
(Contrato
Complexo Judiciário
paga ao tribunal.
025/2017).
Trabalhista Ministro
Francisco Fausto CJTMFF e no Fórum
Desembargador
Silvério Soares - FDSS.
CAIXA ECONÔMICA
R$ 105.342,48 (cento e
FEDERAL cinco mil, trezentos e
COMPLEXO
Contrato de Cessão
quarenta e dois reais e
JUDICIÁRIO
de Uso de Espaço de 1/12/2017 30/11/2022
quarenta e oito
TRABALHISTA
Bem Público
centavos)/Contrapartida
MINISTRO
paga ao tribunal
FRANCISCO FAUSTO
ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORES DO
TRIBUNAL
REGIONAL DO
TRABALHO DA 21ª
REGIÃO (contrato
013/2017).
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(Contrato
040/2017).

6

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - FÓRUM
DESEMBARGADOR
SILVÉRIO SOARESMOSSORÓ/RN
(Contrato
026/2017).

7

L.L.F. INDUST.
ALIMENTOS E
REFEIÇÕES LTDA ME (Contrato
002/2019).

8

9

Ordem dos
Advogados do BrasilOAB - Secção do Rio
Grande do Norte
(Contrato 044/2018)
- Macau/RN.
Ordem dos
Advogados do BrasilOAB - Secção do Rio
Grande do Norte
(Contrato
034/2017).

Contrato de Cessão
de Uso de Espaço de 1º/09/2017 31/8/2022
Bem Público

R$ 34.685,16 (trinta e
quatro mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e
dezesseis
centavos)/Contrapartida
paga ao tribunal.

Contrato de Cessão, a
Título Oneroso, de
Uso de Espaços de
22/1/2019
Bem Público para
instalação de
lanchonetes

R$ 2.600,04 (dois mil,
seiscentos reais e quatro
centavos)/Contrapartida
paga ao tribunal.

21/1/2024

Contrato de Cessão
de Uso de Espaço de 13/12/2018 12/12/2023
Bem Público

Isento

Contrato de Cessão
de Uso de Espaço de 18/10/2017 18/10/2022
Bem Público

Isento

16.2.4. PLANO DE OBRAS DO TRIBUNAL
O TRT21 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 24/9/2010.
Registre-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 TRT21 forneceu os relatórios solicitados. Essas
informações e dados constam dos autos do processo PJeCor nº 0000450.2022.2.00.0500.
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16.4. INFORMAÇÕES REFERENTES À ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE BENS
E RENDA
O TRT21 informou que todos os magistrados e servidores do Tribunal autorizaram o
Tribunal de Contas da União - TCU a ter acesso aos dados de Bens e Rendas, em
cumprimento à exigência contida no artigo 13 da Lei nº 8.429/1992 e no artigo 1º da
Lei nº 8.730/1993, às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e
das respectivas retificações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

16.5. INFORMAÇÕES
EXTERNAS

REFERENTES

ÀS

AUDITORIAS

INTERNAS

E

O TRT21 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 nº 00004-50.2022.5.00.0500.
Ademais, o Tribunal Regional informou que não foi submetido a auditorias externas
pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos últimos dois anos.

16.6. INFORMAÇÕES GERAIS
Em resposta ao questionário encaminhado pela Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho, verificou-se que o TRT21 forneceu as informações solicitadas, as quais
subsidiaram as análises realizadas nesta Correição. Essas informações e dados constam
dos autos do processo PjeCor nº 00004-50.2022.5.00.0500.

216

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

III - CONCLUSÕES
1. ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
1.1. QUANTITATIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA DE PRIMEIRO E
SEGUNDO GRAUS (fonte: TRT21)
O TRT21, em complemento às informações prestadas no questionário de correição,
esclareceu que na Vara do Trabalho de Macau encontram-se lotados 3 assistentes de
juiz. Oportuno ressaltar que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da
Resolução CSJT nº 296/2021, atualizou a padronização da estrutura organizacional e de
pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, bem como
disciplinou a distribuição de servidores nas duas instâncias. Por outro lado, revogou a
Resolução CSJT nº 63/2010.
Dessa forma, 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.
O TRT21 informou que criou, por meio do Ato GP nº 197, de 12/8/2021, grupo de
estudos para apresentar o plano de adequação das lotações de servidores em primeira
e segunda instâncias.
Conforme previsto no mencionado ato, o grupo de estudos é presidido pelo Juiz
Auxiliar da Presidência e deve fazer reuniões periódicas durante os seus trabalhos,
convidando para participar os Presidentes das Associações de Magistrados –
AMATRA21 e de servidores – ASTRA 21, sem prejuízo de outros atores necessários
para conclusão dos trabalhos da equipe.
Ainda de acordo com o normativo em questão, o grupo de estudos teria o prazo de 30
dias para apresentar os seus resultados à Presidência do Tribunal, o que não foi
constatado até o presente momento.
Nesse cenário, o Ministro Corregedor-Geral confia que o Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região adotará as medidas necessárias para a adequação às diretrizes da
Resolução CSJT nº 296/2021.

1.2. PLANTÃO JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 71/2009 E RESOLUÇÃO
CSJT Nº 225/2018
No tocante ao regime de plantão judiciário de primeiro e segundo graus, apurou-se
que no âmbito do TRT21 a matéria é regulada em seu Regimento Interno.
O sistema de plantão judiciário ocorre nos finais de semana, feriados, dias de ponto
facultativo regimental e no recesso forense.
Tanto na primeira instância quanto na segunda, os plantões se iniciam às 16h30 do dia
de expediente normal imediatamente anterior ao dia sem expediente regular; e são
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encerrados às 7h29 do dia com expediente regular imediatamente posterior. No
período do recesso forense, o plantão funciona de forma contínua de 20 de dezembro
a 6 de janeiro.
Toda a distribuição no curso dos plantões é feita de forma informatizada (PJe 1º e 2º
graus), os processos analisados nos plantões não recebem numeração única, eles
ingressam no acervo com uma numeração que já indica o órgão julgador natural, de tal
maneira que, após análise, determinações e procedimentos adotados pelo órgão
julgador plantonista, o plantão é finalizado para aquela ação e o processo segue para o
acervo do órgão julgador natural.
Uma vez que há órgão julgador plantonista em funcionamento e a parte interessada a
ele direciona a petição, cabe a esse órgão a apreciação e o enquadramento ou não da
ação em regime de plantão e eventual concessão de liminares, ficando tudo registrado
nos autos do processo eletrônico. A atuação do magistrado quanto a essa análise
preliminar está assegurada pela designação em escala de plantão, a qual é controlada
e acompanhada pela Divisão de Magistrados.
Conforme o art. 145 do RI/TRT, são apreciados no plantão judiciário os pleitos que
reclamam urgência, destinando-se exclusivamente a evitar perecimento de direito ou a
assegurar a liberdade de locomoção, observadas as normas do Conselho Nacional de
Justiça sobre a matéria.
Não são passíveis de apreciação, pelo magistrado plantonista: a reiteração de pedido
já formulado ao Relator ou ao órgão colegiado, ou em plantão anterior; pedido de
reexame ou de reconsideração; pedido de levantamento de importância em dinheiro
ou valores; e pedido de liberação de bens apreendidos (art. 146 do RI/TRT).
Consoante informado pelo Tribunal Regional, também não são reanalisadas durante os
plantões as causas já distribuídas e juízo prevento.
O Tribunal Regional informou que não houve a elaboração de quadro geral dos
plantões realizados (informatizado), porquanto a norma regulamentadora do regime
de plantão de forma informatizada está pendente de apreciação pelo Tribunal Pleno
para aprovação da Resolução. Não obstante, passou a adotar o livre sorteio na
elaboração das escalas de plantão.
Considerando a importância da regulamentação da matéria, a fim de se adequar aos
parâmetros previstos na Resolução CNJ nº 71/2009, espera o Corregedor-Geral que o
Tribunal Regional confira a celeridade necessária à aprovação do ato normativo, no
qual deverão ser enfrentados, inclusive, os aspectos relevantes já mencionados na
Correição anterior.

1.3. SERVIDORES EM EFETIVIDADE NO TRIBUNAL
Constata-se que a maior parte dos quantitativos informados pelo TRT21 apresenta
divergências em relação aos números lançados no e-Gestão, o que compromete a
realização da atividade correicional. Desse modo, o problema precisa ser solucionado
pelo comitê gestor regional do sistema e-Gestão, órgão responsável pela correção de
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eventuais inconsistências, na forma do art. 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos
da CGJT.

1.4. LOTAÇÃO NA ÁREA FIM (APOIO JUDICIÁRIO) E NA ÁREA MEIO
(APOIO ADMINISTRATIVO)
Constata-se que os quantitativos informados pelo TRT21 apresentam divergências em
relação aos números lançados no e-Gestão, o que compromete a realização da
atividade correicional. Desse modo, o problema precisa ser solucionado pelo comitê
gestor regional do sistema e-Gestão, órgão responsável pela correção de eventuais
inconsistências, na forma do art. 174, § 2º, da Consolidação dos Provimentos da CGJT.

1.5. DISTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO
GRAUS DE JURISDIÇÃO. ADEQUAÇÃO À RESOLUÇÃO CNJ Nº 219/2016
A CESTP informou que, em dezembro/2021, a lotação total da segunda instância
corresponde a 330 servidores e a da primeira instância a 347 servidores. O Tribunal
Regional admitiu que não atende o critério de distribuição de servidores entre o
primeiro e o segundo grau de jurisdição, previsto na Resolução CNJ nº 219.
Não obstante, informou que celebrou acordo com a AMATRA-21 para cumprimento da
citada resolução, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 000755942.2017.2.00.0000, homologado pelo CNJ em 31/10/2018.
Considerando esse quadro e, ainda, em razão do disposto no art. 42 da Resolução CSJT
nº 296/2021 (que revogou a Resolução CSJT nº 63/2010), foi criado, mediante o Ato
TRT21-GP nº 197, de 12/8/2021, grupo de estudos para apresentar o plano de
adequação das lotações de servidores em primeira e segunda instâncias.
Conforme previsto no mencionado ato, o grupo de estudos é presidido pelo Juiz
Auxiliar da Presidência e deve fazer reuniões periódicas durante os seus trabalhos,
convidando para participar os Presidentes das Associações de Magistrados –
AMATRA21 e de servidores – ASTRA 21, sem prejuízo de outros atores necessários
para conclusão dos trabalhos da equipe.
Ainda de acordo com o normativo em questão, o grupo de estudos teria o prazo de 30
dias para apresentar os seus resultados à Presidência do Tribunal, o que não foi
constatado até o presente momento.
Nesse cenário, o Ministro Corregedor-Geral confia que o Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região adotará as medidas necessárias para a adequação às diretrizes da
Resolução CSJT nº 296/2021.

1.6. COMITÊ GESTOR REGIONAL DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº
194/2014
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Por intermédio do Ato TRT21-GP nº 144, de 12/5/2021, o Tribunal Regional instituiu o
Comitê Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição e Orçamentário de Primeiro Grau (CgrPNAPPGJOPG), órgão responsável pelo
apoio à Alta Administração e ao Tribunal Pleno na tomada de decisões relativas à
Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição (PNAPPGJ) e à
gestão orçamentária no Primeiro Grau de Jurisdição, no âmbito daquele Tribunal.
Nos termos do art. 3º do mencionado ato, o Comitê Regional em questão deve ser
composto por: um magistrado ou magistrada por indicação da Presidência do Tribunal;
um magistrado ou magistrada escolhido(a) pela Presidência do Tribunal, a partir de
lista de inscritos e inscritas aberta a todos os interessados; dois magistrados ou
magistradas de primeiro grau, eleitos ou eleitas por votação direta entre os seus pares
da respectiva jurisdição, a partir de lista de inscrição; um servidor ou servidora por
indicação da Presidência do Tribunal; um servidor ou servidora escolhido(a) pela
Presidência do Tribunal, a partir de lista de inscritos e inscritas aberta a todos os
interessados; dois servidores ou servidoras, eleitos ou eleitas por votação direta entre
os seus pares, a partir de lista de inscrição; e a Chefe da Divisão de Monitoramento e
Apoio à Primeira Instância.
O mandato dos membros será de 2 anos, permitida uma recondução (§ 4º do art. 3º).
As reuniões ordinárias do Comitê ocorrem a cada quadrimestre, podendo ser
convocadas reuniões extraordinárias, por solicitação de seus membros (art. 5º).
O § 1º do art. 5º-A da Resolução CNJ nº 194/2014, incluído pela Resolução nº 283, de
28/8/2019, estabelece que os Comitês Gestores Regionais devem se reunir, no
mínimo, com periodicidade trimestral. Desse modo, deve o Tribunal providenciar a
alteração do Ato TRT21-GP nº 144/2021, a fim promover a devida adequação ao
disposto na resolução citada.
Por outro lado, o § 2º do art. 5º da aludida resolução dispõe que: “será indicado um
suplente para cada membro do Comitê Gestor Regional (redação dada pela Resolução
nº 283, de 28.08.2019)”.
O Ato TRT21-GP nº 144/2021, contudo, não prevê a indicação de suplentes, o que
também deve ser providenciado na revisão do ato regulamentador da matéria.
No tocante à atual composição, observo que não consta entre seus membros a Chefe
da Divisão de Monitoramento, tal como prevê o Ato TRT21-GP nº 144/2021. Sugere-se,
dessa forma, a observância do normativo interno, neste ponto.

1.7. COMITÊ GESTOR LOCAL DE GESTÃO DE PESSOAS
Segundo informações prestadas pelo TRT21, o Comitê Gestor Regional Local de Gestão
de Pessoas foi instituído por meio do Ato TRT-GP nº 201/2019, em consonância com as
diretrizes da Resolução CNJ nº 240/2016.
Nos termos do art. 2º do mencionado ato, o Comitê Regional em questão deve ser
composto por: 1 magistrado indicado pelo Tribunal através de sua Presidência; 1
magistrado escolhido pelo Tribunal Pleno a partir de lista de inscritos aberta a todos os
interessados; 2 magistrados eleitos por votação direta entre os juízes de primeiro grau
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a partir de lista de inscrição aberta a todos os interessados; 1 servidor indicado pelo
Tribunal através de sua Presidência; 1 servidor escolhido pelo Tribunal Pleno a partir
de lista de inscritos aberta a todos os interessados; 2 servidores eleitos por votação
direta entre os servidores a partir de lista de inscrição aberta a todos os interessados;
1 magistrado indicado pela Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região
(AMATRA21), sem direito a voto; 1 servidor indicado pela Associação dos Servidores do
TRT21 (ASTRA21), sem direito a voto; 1 servidor integrante da Escola Judicial - Ejud; 1
servidor integrante da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica; o
Coordenador de Gestão de Pessoas; e o Chefe do Setor de Governança em Gestão de
Pessoas, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.
O mandato é de 2 anos, permitida uma recondução. Há previsão, ainda, de indicação
de um suplente para cada membro, devendo o Comitê ser coordenado por magistrado
não vinculado a órgão diretivo do Tribunal e eleito por seus próprios integrantes.
A composição atual do Comitê foi designada por meio do Ato TRT21-GP Nº 237/2019:
Isaura Maria Barbalho Simonetti, Dilner Nogueira Santos, Cácio Oliveira Manoel,
Michael Wegner Knabben, Juízes do Trabalho; Alexandre Érico Alves da Silva, Juiz do
Trabalho e Gestor Regional do Programa Trabalho Seguro; Kléber de Medeiros
Teixeira, Coordenador de Gestão de Pessoas; Karla Sousa da Motta, Coordenadora de
Planejamento e Gestão Estratégica; Rita de Cássia Araújo Alves Mendonça,
Coordenadora da Escola Judicial; Luiz Carlos de Oliveira Paiva Júnior, Diretor da Divisão
de Magistrados; Antônio Augusto de Araújo Fontes, Assistente de Desembargador;
Jailson Nascimento Dantas, Chefe do Setor de Gestão Estratégica; Tiago Lima
Rodrigues, Chefe do Setor de Controle de Pagamento de Pessoal; Iomar Ribeiro de
Freitas Júnior, Chefe do Setor de Governança em Gestão de Pessoas; e Wallace Gonze
Fogaça, servidor indicado pela ASTRA 21, sem direito a voto.
Referidos membros exerceram o mandato de 2 anos e, mediante o Ato TRT21-GP nº
164/2021, foram reconduzidos para novo mandato de 2 anos.
O art. 11, § 2º, da Resolução CNJ nº 240 dispõe que: “Será indicado 1 (um) suplente
para cada membro do Comitê Gestor Local.”.
O Ato TRT-GP nº 201/2019, por sua vez, também prevê a indicação de suplentes no
seu art. 2º, § 1º.
Constata-se, no entanto, que nos normativos internos do Tribunal, por meio dos quais
foram designados e reconduzidos os membros do comitê, não há indicação de
suplentes. Assim, espera o Corregedor-Geral que o Tribunal adote providências para
que seja observada a Resolução CNJ nº 240 e o Ato TRT-GP nº 201/2019.
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2. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO –
E-GESTÃO
2.1. COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA E-GESTÃO
Relativamente ao cumprimento do § 2º do art. 174 da Consolidação dos Provimentos
da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que dispõe sobre a realização de
reuniões mensais do Comitê em estudo, observou-se que, entre janeiro de 2019 e
dezembro de 2021, o referido Comitê se reuniu 16 vezes, sendo 4 vezes em 2019, 2
vezes em 2020 e 10 vezes em 2021.
O Ministro Corregedor-Geral celebra os esforços do Tribunal Regional em aumentar a
frequência de realização de reuniões do Comitê Gestor Regional do Sistema e-Gestão,
alertando, porém, para a necessidade de que os encontros sejam realizados nos
moldes determinados na Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da
Justiça do Trabalho.
Sugere-se, ainda, que o Comitê identifique e trabalhe as causas das discrepâncias
estatísticas encontradas no sistema e-Gestão e providencie a criação de um Grupo de
Trabalho formado por representantes dos setores específicos nos quais a divergência
estatística é presente, para que, revisando as rotinas diárias de trabalho, busque
identificar os motivos das inconsistências e apresente as soluções para o problema,
informando à CGJT, no prazo de 90 dias, o andamento da referida demanda.

2.2. PROCESSOS ANALISADOS COM POSSÍVEIS INCONSISTÊNCIAS NO
E-GESTÃO
No que se refere aos processos com possíveis inconsistências no Sistemas e-Gestão,
verificou-se a existência de 183 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. ÍNDICE NACIONAL DE GESTÃO DO DESEMPENHO DA JUSTIÇA DO
TRABALHO – IGEST
De janeiro a dezembro de 2021, as 23 varas do trabalho do TRT21 foram avaliadas e,
desse total, 3 (três) delas integraram o percentual de 25% do total de varas do país
com desempenho mais satisfatório e apenas 1 (uma) está entre aquelas com menor
desempenho.
Diante desse resultado, o Ministro Corregedor exalta a diligência do TRT21 em manter
o quantitativo de varas entre aquelas com melhor desempenho nacional, desde a
última correição, além de reduzir o número de varas que ficou no percentual de 25%
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com desempenho menos satisfatórios no país, em relação ao apurado na última
correição.

2.4. ESTRATÉGIA NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - RESOLUÇÕES CNJ Nºs 211 E 370
DO CNJ
Com relação ao cumprimento das diretrizes relacionadas à Estratégia Nacional de
Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), fixadas nas
Resoluções CNJ nºs 211 e 370, observou-se que o TRT21 conseguiu atender 21
diretivas, ao passo que 14 orientações foram atendidas parcialmente e 17 prescrições
não foram atendidas.
Entre as diretrizes não atendidas destaca-se: elaborar o Plano de Gestão de Riscos de
TIC; elaborar e executar o Plano de Transformação Digital; e atender as diretrizes
estabelecidas na Resolução CNJ nº 335/2020 que institui a política pública para a
governança e a gestão de processo judicial eletrônico.

2.5. SISTEMAS SATÉLITES
O Tribunal já implantou todos os sistemas satélites recomendados pelo Conselho
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT, pelo que o Ministro Corregedor-Geral saúda o
Tribunal.

2.6. GOVERNANÇA, GESTÃO DE TI E ADEQUAÇÃO AOS NORMATIVOS
No que concerne aos documentos referentes à Governança, Gestão de TI e Adequação
aos normativos, observou-se que resta ao TRT21 implementar o Plano de Continuidade
de Serviços essenciais de TIC, que, segundo informações por ele prestadas, já se
encontra em processo de elaboração.

3. METAS JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA OS
ANOS DE 2019, 2020 e 2021
A análise dos resultados das metas de 2019, 2020 e 2021 do TRT21 revelou que, em
2019, todas as metas foram cumpridas. Em 2020, não foram cumpridas as seguintes
metas: tempo médio de tramitação do processo na 1ª instância; julgar quantidade dos
processos de conhecimento distribuídos no período; e identificar e reduzir em 2% o
acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior. Em 2021, a Meta
Nacional 1 (julgar mais processos que os distribuídos) do 2º grau e a Meta Nacional 3
(estimular a conciliação) do 1º grau não foram cumpridas.
Registra-se a importância de o TRT21 manter a promoção de ações e iniciativas com o
objetivo de aprimorar o desempenho nas metas da Justiça do Trabalho.
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O Tribunal Regional informou, ainda, que o alinhamento com as metas do Poder
Judiciário, traçadas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, não é um
critério aferido para promoção dos magistrados. Nesse sentido, observa-se a
necessidade de incluir tal aspecto como um quesito a ser avaliado para promoções,
conforme disciplinado pela Resolução CNJ nº 106/2010.

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 do TRT21
demonstrou aumento na quantidade de processos pendentes de solução entre 2019 e
2020 e decréscimo entre 2020 e 2021. A quantidade de processos recebidos e o
número de casos novos diminuíram entre janeiro de 2019 e dezembro de 2021. Esse
resultado está diretamente relacionado à curva da taxa de congestionamento
(ascendente entre 2019 e 2020 e decrescente entre 2020 e 2021) e à taxa de
produtividade do Tribunal (decrescente entre 2019 e 2020 e ascendente entre 2020 e
2021).
Em comparação à média dos tribunais de mesmo porte, a taxa de congestionamento
do TRT21 foi mais alta nos anos de 2020 e 2021 e, em relação à média nacional, foi
inferior.
Quanto à taxa de produtividade, a média do Tribunal mostrou-se acima da média do
país, nos anos de 2020 e 2021, e inferior à média dos tribunais de mesmo porte nos
três anos em análise.
Com relação aos prazos médios de tramitação processual, o Tribunal Regional
apresentou tendência de aumento ao longo do tempo. Entretanto, ficou abaixo da
média dos tribunais de mesmo porte e da média nacional nos indicadores dos prazos
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 até o encerramento da
instrução, nos anos de 2019, 2020 e 2021.
Diante do aumento do prazo médio em relação aos indicadores ora mencionados, o
Ministro Corregedor-Geral confia que o Tribunal Regional adotará medidas no sentido
de reduzi-lo, a fim de garantir aos jurisdicionados a efetividade do princípio da duração
razoável do processo no primeiro grau de jurisdição.
4.1.2.

MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NO SEGUNDO GRAU
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Da análise da movimentação processual no segundo grau de jurisdição, com relação ao
número de casos novos e processos recebidos, constatou-se um decréscimo entre
2019 e 2020 e, entre os anos de 2020 e 2021, um aumento em seu quantitativo. Entre
2019 e 2021, houve um decréscimo do número de processos pendentes de solução e
um aumento na quantidade de processos julgados entre 2020 e 2021.
Quanto à taxa de produtividade e de congestionamento, embora o TRT21 apresente
índices próximos em relação à média nacional e aos Tribunais de pequeno porte,
verifica-se que nos dois últimos anos houve um decréscimo em sua produtividade,
considerando os seus percentuais anteriores, com o consequente aumento da taxa de
congestionamento.
Verifica-se, ainda, que de acordo com o relatório produzido no Sistema e-Gestão, com
data de corte de dados em 31/12/2021, o TRT21 apresentava 66 processos pendentes
com o relator, com atraso de mais de 90 dias.
Com relação aos prazos médios da distribuição à restituição com visto do relator e da
distribuição até o julgamento do recurso, o Tribunal permaneceu com prazos abaixo da
média nacional e da média dos tribunais de mesmo porte entre 2019 e 2021. Em
relação ao indicador do prazo médio da distribuição até a baixa do recurso, o TRT21
também permaneceu abaixo da média nacional e da média dos tribunais congêneres
no triênio examinado.
À vista de tais resultados, pontua o Ministro Corregedor-Geral a necessidade de o
TRT21 manter a vigilância quanto à taxa de produtividade e congestionamento. De
igual modo, confia que o Tribunal reduzirá a quantidade de processos conclusos com o
relator, com prazo superior a 90 dias.

4.2. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
4.2.1. LIQUIDAÇÕES INICIADAS, ENCERRADAS, RESÍDUO, SENTENÇAS LÍQUIDAS E
PRAZO MÉDIO NA LIQUIDAÇÃO
Quanto às liquidações iniciadas e encerradas, o Tribunal Regional registrou resultados
inferiores à média dos Tribunais de idêntico porte. Destaca-se, ainda, que em 2021
houve um decréscimo significativo em relação aos anos anteriores
No que se refere ao resíduo na fase de liquidação, em comparação com a média dos
Tribunais de idêntico porte e do país, constatou-se que o TRT21 exibiu saldo residual
menor entre 2019 e 2021.
No tocante ao percentual de sentenças líquidas, a média registrada pelo Tribunal
Regional foi bem superior à média dos Tribunais de idêntico porte e à média no País,
em todo o triênio avaliado.
Ainda com relação ao percentual de sentenças líquidas nas varas trabalhistas,
constatou-se que foi de 79,1%, em 2019; 81,1%, em 2020; e de 82,9%, em 2021.
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Relativamente ao prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação, entre
2019 e 2021, apurou-se que o TRT21 registrou prazo médio superior à média nacional
e à média dos Tribunais de idêntico porte.
À vista de tais resultados, o Ministro Corregedor-Geral exorta à Corregedoria-Regional
a manter a especial atenção já destinada a esta fase processual. Pondera, ainda, que
priorizar a redução do prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação
produz notáveis vantagens como a efetividade do princípio constitucional da razoável
duração do processo, além da diminuição do número de processos em fase de
execução.

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, o total de execuções iniciadas e
encerradas pelo Tribunal Regional revelou-se inferior à média dos Tribunais de
idêntico porte e do País, nos anos de 2020 e 2021.
Quanto ao resíduo na fase de execução, constatou-se que a taxa residual do Tribunal
Regional, entre 2019 e 2021, também é inferior à média dos Tribunais de idêntico
porte e do País.
No tocante ao prazo médio entre o início e o encerramento da fase de execução,
apurou-se que, em relação à média do País, o TRT21 registrou prazo superior nos anos
de 2020 e 2021. Em relação à média dos Tribunais de idêntico porte, o TRT21 registrou
prazo superior nos anos de 2019 e 2021 e inferior no ano de 2020.
Dessa forma, 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, diminuir o prazo médio
entre o início e o encerramento da execução, bem como reduzir o saldo residual dos
processos em execução.

5. CONCILIAÇÃO
5.1. TAXA DE CONCILIAÇÃO LÍQUIDA
Considerando os critérios da Meta Nacional 3 do Conselho Nacional de Justiça, o TRT21
apresentou média inferior à média nacional nos anos de 2019, 2020 e 2021, abaixo da
média dos tribunais de pequeno porte nos anos de 2019 e 2021 e acima dessa média
no ano de 2020. Merece destaque, no entanto, a atuação da Vara do Trabalho de
Currais Novos, que, a partir da análise dos índices de conciliação das varas do trabalho,
revelou percentual acima da média nacional nos três anos analisados.
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Ressalta-se que o Tribunal, a fim de elevar a taxa de conciliação, informou que há
estudos para implementar a interiorização da atuação do CEJUSC e a instalação de
CEJUSCs itinerantes.

5.2. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO
DE DISPUTAS E CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE
SOLUÇÃO DE DISPUTAS
Destaca-se, inicialmente, o merecido elogio ao TRT21, pelos percentuais de conciliação
alcançados pelos CEJUSCs nos anos de 2019 (4.387 audiências, 2.010 acordos
homologados, índice de conciliação 45,81%); 2021 (2.208 audiências, 1.583 acordos
homologados, índice de conciliação 71,69%); e 2021 (1.657 audiências, 1.340 acordos
homologados,índice de conciliação 80,86%).
Igualmente elogiáveis são as condutas praticadas pelo TRT21 que demonstram a
concretização da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado das disputas de
interesses. A título de exemplo, menciona-se o Termo de Cooperação celebrado entre
o CEJUSC-Natal, a Divisão de Inteligência do TRT21 e a 6ª Vara da Justiça Federal do Rio
Grande do Norte, motivado pela existência de várias execuções fiscais e trabalhistas
em desfavor da empresa URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL,
sendo corresponsável pelas primeiras o Município de Natal. O objeto da parceria
consiste em alinhar: 1) os procedimentos a serem empreendidos para o pagamento
dos valores devidos pela empresa URBANA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE
NATAL junto às Varas da Justiça do Trabalho, mediante bloqueio mensal no montante
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser realizado pela 6ª Vara Federal
diretamente na conta do Fundo de Participação dos Municípios; e 2) a mediação, pelo
CEJUSC da Justiça do Trabalho da 21ª Região, das negociações para celebração de
acordo coletivo entre o SINDLIMP e a URBANA.
Cita-se, ainda, como exemplo, a adesão do TRT21 ao regime de cooperação, de
iniciativa do TRT7, para que os CEJUSCs de todos os Tribunais Regionais do Trabalho do
país - onde houvesse processos envolvendo o grupo econômico formado pelas
empresas EIT Construções - pudessem viabilizar conciliações a partir de remessa de
valores vinculados ao processo piloto em trâmite no TRT7. Conforme informado
durante a correição, no TRT21 foram habilitados processos pilotos nos CEJUSCs de
Natal e de Mossoró, aos quais incumbe gerir os valores recebidos em razão do acordo
de cooperação.
Não obstante, anota-se que algumas providências precisam ser adotadas para
adequação da Resolução Administrativa nº 16/2017 à Resolução CSJT nº 288/2021,
bem assim para o fortalecimento da cultura conciliatória no âmbito do Tribunal.
O art. 3° da Resolução Administrativa n° 16/2017 dispõe que o NUPEMEC está
vinculado à Presidência do Tribunal e contará com a seguinte composição: a) 1
desembargador federal do trabalho do TRT21, que o coordenará; b) o(s) magistrado(s)
coordenador(es) do(s) CEJUSC-JT21; c) o secretário do CEJUSC-JT21. Ademais,
estabeleceu-se que a Presidência designará, dentro do quadro do seu Gabinete, um
secretário para auxiliar o coordenador nas atividades do NUPEMEC. Conforme se
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depreende do art. 5º da Resolução CSJT n° 288/2021, a coordenação do NUPEMEC-JT
deve ser obrigatoriamente exercida por desembargador do trabalho em atividade, que
cumpra os seguintes requisitos: possua formação em curso de capacitação em
métodos consensuais de solução de disputas realizado ou validado pela ENAMAT ou
por escola judicial vinculada a um dos Tribunais Regionais do Trabalho; tenha
cumprido a carga horária mínima de formação continuada de 30 (trinta) horas nos 2
(dois) semestres anteriores; não tenha sido punido disciplinarmente, nos últimos dois
anos.
Em relação à escolha do magistrado coordenador do CEJUSC, o TRT21 informou que é
elaborado um edital para inscrição dos magistrados interessados e deve-se participar
de um curso de conciliação. Salienta-se que a Resolução CSJT no 288/2021, em seu
artigo 4o, elenca critérios para nomeação dos coordenadores e supervisores do
CEJUSC, incluindo a quantidade de horas de capacitação no tema, o cargo dos
coordenadores e situações nas quais há necessidade de atuação exclusiva, bem como
a adoção de um sistema que garanta a rotatividade no cargo.
No tocante ao CEJUSC de 2º Grau, embora o Tribunal adote práticas conciliatórias na
segunda instância, a sua instalação ainda não foi formalmente efetivada.
O Tribunal informou que foi instituído o grupo de trabalho, por meio do Ato TRT21-GP
n° 71/2021, com o propósito de apresentar estudos que vão subsidiar a elaboração da
proposta de Resolução Administrativa visando à instalação do CEJUSC de 2º grau, bem
como a adequação da Resolução Administrativa nº 16/2017 ao disposto no art. 4º, §
4º, do Ato CSJT.GP.SG. Nº 141/2020, referendado pela Resolução CSJT n° 288/2021.
Diante do informado, espera o Ministro Corregedor-Geral que o Tribunal Regional se
empenhe em dar prosseguimento aos estudos, a fim de ultimar a instalação do CEJUSC
de 2° Grau e adequar a Resolução Administrativa n° 16/2017 ao disposto na Resolução
CSJT n° 288/2021.

6. RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
6.1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA PELO TRIBUNAL
REGIONAL
6.1.1.

RECURSOS DE REVISTA PENDENTES DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No ano de 2020, 644 recursos de revista estavam pendentes de juízo de
admissibilidade pela Presidência do TRT21, correspondendo a uma variação percentual
de 46,7% maior em relação ao ano anterior. Destaca-se que, no período, o Tribunal
Regional registrou o 4º menor resíduo do país.
Em 2021 (31 de dezembro é a data de corte da correição ordinária), por sua vez, houve
aumento no resíduo do TRT21, cujo passivo passou a ser de 734 recursos de revista,
atingindo a classificação de 8º menor resíduo do País.
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Nesse cenário, considerando que, nos últimos anos, houve um aumento do número de
recursos de revista pendentes de juízo de admissibilidade, o Ministro Corregedor-Geral
confia que o Tribunal Regional do Trabalho reduzirá o seu passivo.
6.1.2. 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 65 dias da chegada do
processo na Secretaria até a prolação da decisão de admissibilidade do recurso de
revista para o TST, sendo que a média nacional foi de 84 dias e a média dos Tribunais
de pequeno porte, de 101 dias. O TRT21, no período, figurou na 15ª posição no ranking
dos Tribunais Regionais, em ordenação crescente de prazos médios do país, com um
aumento de 75,7% em relação ao ano anterior, que era de 37 dias.
Em 2021 (31 de dezembro é a data de corte da correição ordinária), o prazo médio do
Tribunal Regional foi de 114 dias, sendo que a média nacional foi de 115 dias e a de
Tribunais de pequeno porte, de 102 dias. No período, o Tribunal passou a figurar na
posição 19ª no ranking, com um aumento de 75% em relação ao ano anterior.
Diante do aumento expressivo do prazo médio de admissibilidade dos recursos de
revista nos últimos anos, o Ministro Corregedor-Geral confia que o Tribunal Regional
adotará medidas no sentido de reduzi-lo, garantindo aos jurisdicionados a efetividade
da prestação jurisdicional.
6.1.3. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO IMEDIATA NO SETOR DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE REVISTA
Apurou-se, durante o período de correição ordinária, que não há imediata conclusão
dos autos para decisão, por ocasião da sua movimentação para o setor responsável
pela admissibilidade do recurso de revista.
O Ministro Corregedor-Geral confia, desse modo, que o Tribunal Regional passe a
observar a adequada rotina de movimentação processual no Sistema PJe, com a
informação de imediata conclusão para o exame da admissibilidade do recurso de
revista, de modo a evitar etapas processuais não computadas nos resultados do
Tribunal e inconsistência de dados no sistema e-Gestão.
6.1.4. ANÁLISE QUALITATIVA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS DE
REVISTA
A taxa de admissibilidade de recurso de revista pelo TRT21 foi de 14,8% em 2020,
percentual um pouco acima da média nacional (14,7%) e da média de Tribunais de
pequeno porte (11%).
Com relação à taxa de reforma das decisões proferidas pelo Tribunal Regional nos
agravos de instrumento em recurso de revista, esta foi de 11,4% em 2020, percentual
acima da média nacional (7,9%) e da média de Tribunais de pequeno porte (8%).
Constata-se, todavia, que em 2021 a taxa de admissibilidade do recurso de revista
reduziu para 6,6%, mostrando-se abaixo em relação à média nacional (13,7%) e aos
Tribunais de pequeno porte (12,2%). A taxa de reforma das decisões em agravos de
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instrumento, pelo TST, por sua vez, passou a ser de 4,5%, percentual inferior em
relação à média nacional (4,8%) e aos Tribunais de pequeno porte (5.2%)
Verifica-se que, em 2020, apesar de a taxa de admissibilidade de recursos de revista
pelo TRT21 ser um pouco maior em relação à média nacional e aos Tribunais de
pequeno porte, a alta taxa de reforma das decisões em agravos de instrumento pelo
TST sugeria a necessidade de revisão dos critérios adotados no juízo de admissibilidade
recursal, no sentido de se adequar à jurisprudência da Corte Superior.
Este cenário, como visto, foi alterado em 2021, tendo em vista que, apesar de a taxa
de admissibilidade dos recursos de revista mostrar-se baixa, a taxa de reforma das
decisões em agravos de instrumento está abaixo da média dos tribunais de pequeno
porte e da média nacional. Desse modo, o Ministro Corregedor-Geral congratula o
Tribunal Regional pelos esforços empregados no sentido de observar e aplicar a
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, promovendo a uniformização da
jurisprudência e, por conseguinte, garantindo a efetividade do princípio constitucional
da segurança jurídica.

6.2. NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES
O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC do
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no que diz respeito à estrutura, às
atribuições e à composição de sua Comissão Gestora, encontra-se em consonância
com o que determina a Resolução CNJ nº 235/2016 e a Resolução CNJ nº 339/2020.
6.2.1.

REUNIÃO DA COMISSÃO GESTORA DO NUGEPNAC

Apurou-se que, no tocante às reuniões da Comissão Gestora do NUGEPNAC, foi
deliberado por seus membros que estas ocorreriam com periodicidade quadrimestral,
conforme consignado na ata da reunião ocorrida em 28/6/2021.
A Resolução CNJ nº 235/2016, em seu art. 6º, § 9º, estabelece que a Comissão Gestora
deverá reunir-se pelo menos semestralmente. A Resolução CNJ nº 339/2020, por sua
vez, no art. 2º, § 7º, faculta a instituição de Comissão Gestora única, no caso de
funcionamento do NAC em conjunto com o NUGEP, tal como se dá no TRT21,
determinando, no § 6º do mesmo dispositivo, que a aludida Comissão deverá se
reunir, no mínimo, a cada três meses.
Interpretando o teor das duas Resoluções, entende-se que, no caso de Tribunais com
funcionamento conjunto do NAC e NUGEP, a reunião da Comissão Gestora deverá
observar a periodicidade mínima de três meses.
Nesse contexto, espera o Ministro Corregedor-Geral que a Presidência do Tribunal
Regional do Trabalho altere o cronograma de reuniões da Comissão Gestora do
NUGEPNAC, a fim de atender ao comando do art. 2º, §6º, da Resolução CNJ nº
339/2020.
6.2.2. BANCO DE DADOS PESQUISÁVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL
REGIONAL
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No que diz respeito ao banco de dados disponibilizado pelo TRT21 em seu sítio
eletrônico, por meio do qual o público em geral pode obter informação acerca dos
recursos repetitivos, repercussão geral, incidente de uniformização de jurisprudência,
incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas
repetitivas, constatou-se, durante o período de correição, que a ferramenta contempla
as informações mínimas previstas nos Anexos da Resolução CNJ nº 235/2016 (com
redação dada pela Resolução CNJ nº 286/2019).

7. 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 TRT21 cumpre os arts. 4º e 5º da
Resolução CSJT nº 314/2021. Nesse sentido, o Tribunal conta com um Juízo Auxiliar de
Precatórios e as unidades responsáveis pelo processamento dos precatórios (Divisão
de Precatórios e Requisitórios, Setor de Expedição e Acompanhamento de Precatórios
e Setor de Cálculos da Divisão de Precatórios e Requisitórios) possuem 6 servidores
efetivos e 3 estagiárias, sendo a Divisão de Precatórios chefiada por um servidor no
exercício de cargo em comissão CJ1. Outrossim, verificou-se que o Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios e demais unidades responsáveis pelo seu processamento
estão devidamente vinculados à Presidência do Tribunal Regional, órgão responsável
constitucionalmente pelo processamento e pagamento dos precatórios, por meio da
Secretaria Geral da Presidência.
Com relação aos normativos do Tribunal, registre-se que o seu Regimento Interno foi
atualizado pela Resolução Administrativa nº 020/2021, publicada em 16/7/2021, e, no
aspecto, adequou-se às disposições das Resoluções CNJ nº 303/2019 e CSJT nº
314/2021, as quais versam sobre o tema em questão. No que concerne aos
Provimentos TRT/SCR n° 002/2011 e 001/2015, que tratam do processamento dos
Precatórios e RPVs, observa-se que carecem de adequação aos termos das resoluções
do CNJ e do CSJT antes citadas. A falta de atualização dos normativos internos já foi
objeto de recomendação pela Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho no ano de
2021. É de se realçar que o artigo 63 da Resolução CSJT nº 314/2021 dispõe que os
Tribunais Regionais do Trabalho terão prazo até 31 de março de 2022 para se
adequarem plenamente ao disposto no referido normativo. Ainda que o Tribunal
tenha constituído Grupo de Trabalho (ATO TRT21-GP Nº 075/2021) com o propósito de
apresentar estudos voltados à adequação dos referidos normativos, informou que o
referido Grupo decidiu aguardar as novas alterações na regulamentação sobre a
matéria para fazer a atualização em apenas uma oportunidade, considerando as
recentes alterações da legislação, consignando, por fim, que a atualização nas normas
internas deve ocorrer no ano de 2022. Em 27 de dezembro de 2021 (ATO TRT21-GP Nº
307/2021), o Tribunal constituiu novo Grupo de Trabalho com o propósito de
apresentar estudos voltados à adequação dos referidos normativos. Importante
registrar que apesar dos normativos internos estarem desatualizados, o Tribunal

231

232

Anexo 1 - ATA DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
3436/2022 - Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tribunal Superior do Trabalho

informou que seus procedimentos já estão adequados às Resoluções CNJ nº 303/2019
e CSJT nº 314/2021.
A despeito da manifestação do Tribunal, há que se observar que a coexistência de atos
normativos com prática diversa a neles prevista não contribui para melhor
compreensão por parte dos envolvidos, inclusive e especialmente os jurisdicionados.
Desta feita, e tendo em vista que alterações futuras não constituem óbice a adequação
já determinada de atos contrários às resoluções superiores já vigentes, quiçá a sua
revogação, deverá o Tribunal promover as atualizações nas suas normas internas, a
exemplo do que já levou a efeito com relação ao seu Regimento Interno, e informar à
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho no prazo de 90 dias.
O uso do GPREC já é realidade no Tribunal desde outubro de 2021 e seu uso, assim
como a fiel observância de todas as normas previstas nas Resoluções CNJ nº 303/2019
e CSJT nº 314/2021, constitui importante ferramenta para a almejada uniformização
dos procedimentos a nível regional e nacional. Nesse sentido, compete anotar que o
TRT21 afiançou que a partir de abril do ano corrente irá registrar precatórios e RPVs
federais no PJe de 2º grau, conforme art. 9º, §§º 1º e 2º da Resolução CSJT nº
314/2021, o que confia o Exmo. Ministro Corregedor-Geral será rigorosamente
observado, porque particularmente sensível à nova disciplina de processamento de
tais requisições. O Tribunal também informou que a partir da utilização do GPREC os
ofícios precatórios passaram a ser cadastrados individualmente, mas foi confirmado
que os precatórios expedidos anteriormente, originários de ações coletivas ou
decorrentes de ações plúrimas, permanecem vinculados a um mesmo número de
processo para todos os exequentes.
No que concerne ao cumprimento dos precatórios do regime comum, registra-se o
eficiente procedimento adotado pelo Juízo de Conciliação e Negociação de Precatórios
que, no início do ano, realiza reuniões com os entes públicos com o objetivo de
programar o pagamento dos precatórios inscritos no orçamento, mediante o desconto
direto na conta do Fundo de Participação dos entes que firmarem os convênios
propostos.
Os “convênios” dos municípios de Doutor Severiano e Antônio Martins foram
enviados às Varas do Trabalho para acompanhamento e cumprimento. Segundo o
Tribunal, a descentralização dos convênios tem como objetivo o seu melhor
acompanhamento e o incremento da efetividade na distribuição dos valores e, na sua
avaliação, há maior agilidade para pagamento visto que as Varas do Trabalho têm
maior facilidade para obtenção dos dados bancários dos credores. O procedimento
supracitado, contudo, não está conforme as disposições dos artigos 15 “g”, e 30, caput,
da Resolução CSJT nº 314/2021 e 31 da Resolução CNJ nº 303/2019, que determinam a
competência do Presidente do TRT para efetuar o pagamento e a distribuição dos
recursos para quitação dos precatórios e RPV’s Federais. No mais, observa-se que em
alguns deles, conforme especificado no item 8.12.2 da presente ata, o parcelamento
da dívida ultrapassou o prazo constitucional para o seu pagamento, o que pressupõe a
anuência dos credores (art. 33 x art. 36 da Resolução CSJT nº 314/2021) porque
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havendo requerimento de qualquer credor para sequestro de valores - para o que há
respaldo constitucional - o cronograma de pagamento ficaria prejudicado. Desta feita,
deverá o Tribunal, em qualquer cronograma de pagamento que supere o prazo
constitucional para o pagamento dos precatórios, intimar todos os credores para que
sobre ele se manifestem.
Ainda com relação a convênios (termo de compromisso/acordo), há ajuste firmado
com o Município de Caraúbas, o qual contou com a anuência dos credores através do
sindicato da categoria para o pagamento até o ano de 2024 de precatórios vencidos
em 2014. O Município, contudo, se submete ao regime especial de pagamento de
precatórios, o que é confirmado até mesmo pela informação do TRT21 de que desde
julho de 2021 está recebendo repasses mensais do TJRN com relação a precatórios
posteriores a 2014, concomitantemente aos valores percebidos diretamente do
Município de Caraúbas por forma do Termo de Compromisso Judicial.
O fato ora apurado, no entanto, colide frontalmente com o comando constitucional ao
permitir que precatórios posteriores aos de 2014 sejam quitados antes dele, em franco
prejuízo aos seus credores. Em nada altera a conclusão o fato de que o ajuste firmado
com o Município de Caraúbas tenha contado com a anuência dos credores através do
sindicato da categoria, porque se refere ao regime especial de precatórios. Observe-se
que a Resolução CSJT nº 314/2021 dispõe em seu art. 34 que "é vedada ao Tribunal
Regional do Trabalho a celebração de convênio para receber, diretamente dos entes
públicos submetidos ao regime especial, os valores devidos por eles”. Tal diretiva
encampou o entendimento manifestado pelo CNJ no julgamento do PCA 000529632.2020.2.00, de relatoria da conselheira Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva, em
agosto de 2020, registre-se.
Logo, é imperioso que seja suspenso o Convênio que estabelece o bloqueio mensal de
percentual do Fundo de Participação Municipal - FPM do município de Caraúbas,
devendo o TRT21 imediatamente informar ao TJRN o valor atualizado da dívida do
município, posto competir à Corte de Justiça local administrar, com exclusividade, os
valores repassados e gerir a dívida dos entes públicos inseridos no regime especial em
sua área de jurisdição, tal qual já o faz desde julho de 2021, como informou o TRT21,
não havendo razão para não fazê-lo com relação a precatórios anteriores.
Quanto ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o TRT21 afirmou que inclui no
referido banco os entes públicos do regime comum com precatórios em atraso. Devese ressaltar que o Tribunal atendeu parcialmente à recomendação feita pela
Corregedoria-Geral lançada na Correição Ordinária no ano de 2021. Contudo, o Setor
de Precatórios consignou que o Tribunal Regional não inclui no BNDT os entes públicos
do regime especial que apresentam precatórios vencidos. Justificou o Tribunal que, a
seu ver, há sanções específicas para o caso de inadimplência dos entes do regime
especial, cuja competência estaria a cargo do Presidente do Tribunal de Justiça. Aqui
registra-se de pronto que a leitura do TRT21 não encontra amparo nas normas do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (art. 45 da Resolução CSJT nº 314/2021) e da
própria Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (art. 12, II, do Ato CGJT nº 1/2022),
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devendo o Tribunal proceder a imediata adequação de seu procedimento no
particular, passando a incluir no BNDT os entes públicos devedores com atraso nos
repasses mensais ao TJ e informando à CGJT no prazo de 90 dias.
No quesito transparência, cabe registrar que o sítio do Tribunal Regional passou a
divulgar as informações relativas aos precatórios e RPV’s de maneira completa,
conforme exigido pelas Resoluções tanto do CNJ como do CSJT. Deve-se destacar que
foram excluídas as informações sobre dados pessoais dos beneficiários de Precatórios
e RPV’s, sendo cumprida recomendação feita pela Corregedoria Geral da Justiça do
Trabalho no ano de 2021.
Em relação à gestão dos precatórios do regime especial, a análise das informações
prestadas pelo Tribunal Regional leva a algumas conclusões. Cabe observar a moderna
iniciativa dos participantes do Comitê Gestor de utilizar as ferramentas tecnológicas
(Whatsapp, Reuniões Telepresenciais e E-mail funcional) para aproximar os integrantes
e facilitar as soluções das questões relacionadas à gestão dos precatórios do regime
especial. O Setor de Precatório asseverou que foram realizadas 5 reuniões do Comitê
Gestor de 2019 até 31/12/2021, sendo que a última reunião formal do comitê realizouse em 26/1/2021. Independentemente do formato, é de suma importância que haja
certa regularidade nas reuniões do comitê, o que deve ser buscado em conjunto com
todos os seus integrantes, considerando-se ser o foro adequado para o trato dos
temas comuns e também próprios a algum(ns) seguimento(s) do Judiciário, como é o
caso referido alhures, do Município de Caraúbas, e também da necessidade do TRT21
ter controle próprio dos repasses dos entes do regime especial para fins de
alimentação do BNDT (art. 45 da Resolução CSJT nº 314/2021) .
O Ministro Corregedor-Geral igualmente pontua que os controles internos e as
informações prestadas pelo TRT21 através do e-Gestão com relação aos dados
estatísticos de precatórios e RPVs precisam de atenção e solução, quiçá em trabalho
conjunto entre o comitê gestor regional do e-Gestão e o setor de precatórios e,
eventualmente, representantes das Varas do Trabalho. Os dados estatísticos possuem
discrepâncias significativas. No tocante às RPV’s estaduais e municipais, convém
destacar a medida da Secretaria da Corregedoria Regional que, em atividade
suplementar, afirma que desenvolve monitoramento junto às Varas do Trabalho.
Por derradeiro, e no alvorecer da vigência da Resolução CSJT nº 314/2021, observa o
Ministro Corregedor-Geral que para além da obrigatoriedade da aplicação integral dos
seus termos, sua observância trará à Justiça do Trabalho não só a almejada
uniformidade na gestão e processamento de precatórios e RPVs, mas também
segurança jurídica aos seus operadores, na medida em que do exercício das
atribuições constitucionais correlatas decorrem inúmeras responsabilidades.
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 às Resoluções
citadas no presente item.
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8. PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA REGIONAL E MAGISTRADOS
8.1. MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU COM PROCESSOS PENDENTES
DE JULGAMENTO HÁ MAIS DE 60 DIAS
Em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, constatou-se que, em 31/12/2021,
5 magistrados exibiam processos conclusos para prolação de sentença com prazos
vencidos superiores a 60 dias, totalizando 6 processos: RTOrd-000031417.2020.5.21.0007 (155 dias conclusos), RTOrd-0000367-62.2020.5.21.0018 (140 dias
conclusos), ACPCiv-0000126-88.2020.5.21.0018 (133 dias conclusos), RTSum-000036776.2021.5.21.0002 (77 dias conclusos), RTSum-0000315-54.2021.5.21.0043 (64 dias
conclusos) e RTSum-0000239-02.2021.5.21.0020 (61 dias conclusos).
Pontua o Ministro Corregedor-Geral que, a despeito do empenho do TRT21 pela
regularização dos prazos, persistem processos em atraso, a exigir a adoção de medidas
aptas a solucionar, de forma definitiva, as pendências ora constatadas, de modo a
garantir a celeridade da prestação jurisdicional.

8.2. FÉRIAS DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. PERÍODOS
ACUMULADOS. FÉRIAS VENCIDAS
É cediço que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução CSJT
nº 253/20149, disciplinou a concessão de férias aos magistrados da Justiça do Trabalho
de 1º e 2º graus.
O art. 5º da aludida resolução dispõe que “as férias somente poderão ser acumuladas
por imperiosa necessidade do serviço, em casos excepcionalíssimos, e por até o
máximo de 60 (sessenta) dias".
No âmbito do TRT21, a Corregedoria Regional promove o controle das férias dos
magistrados de 1º grau. No momento da realização da presente correição ordinária,
não havia juízes de primeiro grau com férias vencidas com prazo superior a 60 dias.
Nesse contexto, o Ministro Corregedor-Geral reconhece os esforços envidados pelo
TRT21 para o atendimento da recomendação anterior da Corregedoria-Geral da Justiça
do Trabalho, a fim de adequar-se aos termos estabelecidos na Resolução CSJT nº
253/2019.

9. ESCOLA JUDICIAL
A Escola Judicial do TRT21 tem entre suas finalidades propiciar meios para a
especialização, o aperfeiçoamento e a atualização de magistrados e servidores do
TRT21, objetivando, notadamente, melhor eficiência na prestação jurisdicional.
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A análise dos eventos promovidos durante o período compreendido pela correição
evidenciou a oferta de cursos relacionados à conciliação, mídias sociais, ferramentas
eletrônicas, bem como cursos relacionados à Resolução CNJ nº 303/2019.
Considerando os dados enviados pelo Tribunal Regional, constata-se a dificuldade de
participação dos magistrados nos cursos oferecidos. Observou-se que poucos deles
participaram dos cursos em 2019, 2020 e 2021, com destaque para a ausência de
magistrados em eventos relacionados ao Processo Judicial Eletrônico.
Para 2022, com o intuito de fomentar a participação dos magistrados, a Escola Judicial
pretende ampliar a política de comunicação com plano de ações nas mídias sociais;
indicar magistrados e magistradas para coordenação dos eventos formativos; realizar
pesquisa de mapeamento de temas e expositores de interesse da categoria; realizar
pesquisa entre os magistrados para saber quais temas são de seu interesse para fins de
aprimoramento e atualização; aplicar avaliação de feedback para melhoria das ações
formativas; e ampliar as ofertas de cursos na modalidade autoinstrucional e
telepresencial.
Desse modo, confia o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho que a implementação
das ações pretendidas pela Escola Judicial trará resultados positivos, com o incremento
na média de horas semestrais gastas pelos magistrados em atividades de formação
continuada, a fim de cumprir a meta estabelecida na Resolução ENAMAT n° 09/2011.

10. RELACIONAMENTO COM O MPT E OAB
10.1. REGIMENTO INTERNO – SUSTENTAÇÃO ORAL
Apurou-se, durante o período de correição, que o atual Regimento Interno do TRT21,
aprovado pela Resolução Administrativa 020/2021, assegura o direito de sustentação
oral aos advogados que realizarem inscrição prévia, mediante procedimento eletrônico
efetuado pela internet, no período compreendido entre a publicação da pauta e o
início da sessão de julgamento, estando, portanto, em consonância com o disposto no
artigo 937, §2º, do CPC.

11. BOAS PRÁTICAS
11.1. TRANSPARÊNCIA
Em consulta ao sítio eletrônico do TRT21, é possível verificar, com extrema clareza, a
organização implementada pelo Tribunal na divulgação da Transparência. Assim, o
Ministro Corregedor congratula o Tribunal Regional pelos esforços empreendidos até o
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presente momento, no que se refere ao cumprimento das Resoluções do CNJ e da Lei
nº 12.527/2011, que regulamentam a questão.

12. POLÍTICAS AFIRMATIVAS
12.1. INCENTIVO À APRENDIZAGEM
Com base nas informações prestadas pelo TRT21, o Ministro Corregedor confia que,
com a retomada do trabalho presencial, o Tribunal volte a realizar medidas que
incentivem a aprendizagem ou outras medidas equivalentes de apoio ao primeiro
emprego e ao desenvolvimento profissional.

12.2. ESTRUTURA PARA ACESSIBILIDADE
O TRT21 não possui estrutura física adequada para a acessibilidade de pessoas com
deficiência em todas as suas dependências, conforme estabelece a Resolução CNJ nº
230/2016, atual Resolução CNJ nº 401/2021.
Apurou-se que algumas unidades do Tribunal não dispõem de sanitários adaptados,
vias e rampas adequadas para acesso e circulação; de sinalização sonora, visual e tátil;
e de piso tátil direcional e de alerta.
Nesse sentido, o Ministro Corregedor reconhece os esforços envidados com a
implantação do Plano de Acessibilidade e Inclusão para o biênio 2021/2022 e espera
que o Tribunal Regional, na medida da disponibilidade orçamentária, intensifique as
ações de adequação das instalações físicas.

12.3. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA - PPA
A Resolução CSJT nº 132/2013 regulamenta o Programa de Preparação para a
Aposentadoria (PPA) de magistrados e servidores no âmbito da Justiça do Trabalho de
primeiro e segundo graus, tendo como objetivo garantir a qualidade de vida e a
preservação da saúde física e mental após a concessão da aposentadoria.
Assim, uma vez informado pelo TRT21 que não possui o referido Programa, o Ministro
Corregedor confia que sejam implementadas as ações necessárias ao desenvolvimento
do PPA no âmbito do Tribunal.
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13. QUESTIONÁRIO POR GABINETE
13.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por meio da Resolução CSJT nº 296/2021,
atualizou a padronização da estrutura organizacional e de pessoal dos órgãos da
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, bem como disciplinou a distribuição
de servidores nas duas instâncias. Por outro lado, revogou a Resolução CSJT nº
63/2010.
Dessa forma, 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 contexto, o Ministro Corregedor-Geral confia que o TRT21 adotará as medidas
necessárias para a adequação às diretrizes da Resolução CSJT nº 296/2021.

13.2. SISTEMAS ELETRÔNICOS
O TRT21 adota o Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) para efetuar a organização
de informações e a prática de atos processuais.
A propósito, em levantamento realizado nos gabinetes dos desembargadores do
Tribunal, constatou-se que, de modo geral, eles consideram que o sistema PJe atende
satisfatoriamente à demanda quanto à presteza e celeridade, mas ressalvam as falhas
apresentadas por suas versões no momento das atualizações.
A partir da análise de atas de correições anteriores, constata-se que já ocorreram 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.

13.3. METODOLOGIA E ACERVO
Os gabinetes contam com procedimentos internos de trabalho que 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.
Constatou-se, ademais, que os gabinetes efetuam o controle de produtividade dos
servidores em trabalho presencial e dos servidores em teletrabalho (aqueles que os
possuem). Esse controle é realizado por meio de planilhas pela assessoria e a
periodicidade do acompanhamento varia de diária a mensal, o que é crucial para o
alcance das metas.
É importante ressaltar, todavia, que o estabelecimento de metas nos gabinetes não
significou necessariamente uma redução na taxa de congestionamento líquida dos
processos, cujos percentuais ainda se mostram elevados em algumas unidades e
resultam em uma maior variabilidade, o que deve ser evitado a fim de que os
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desembargadores lidem de maneira mais efetiva com seus respectivos acervos
processuais.
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IV – RECOMENDAÇÕES
RECOMENDAÇÕES AO TRIBUNAL
ITEM 1 – ESTRUTURA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA
1) Considerando que o Ato TRT21-GP nº 144, de 12/5/2021, que instituiu o Comitê
Gestor Regional da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de
Jurisdição e Orçamentário de Primeiro Grau (CgrPNAPPGJOPG), não contém a
previsão de indicação de suplentes dos seus membros; e, por outro lado, prevê que
as reuniões ordinárias do Comitê ocorram a cada quadrimestre, recomenda-se a
alteração do aludido ato para que sejam observados os arts. 5º, § 2º, e 5º-A, § 1º,
da Resolução CNJ nº 194/2014, segundo os quais será indicado um suplente para
cada membro do Comitê Gestor Regional e as reuniões devem ocorrer, no mínimo,
com periodicidade trimestral.
2) Considerando que o Ato TRT21-GP Nº 237/2019 e o Ato TRT21-GP nº 164/2021,
por meio dos quais foram, respectivamente, designados e reconduzidos os
membros do Comitê Gestor Regional Local de Gestão de Pessoas, não preveem a
indicação dos respectivos suplentes, recomenda-se a complementação da norma
interna, a fim de adequá-la ao art. 11, § 2º, da Resolução CNJ nº 240, que
determina a indicação de um suplente para cada membro do Comitê Gestor Local,
bem como ao próprio normativo que o instituiu no âmbito do Tribunal (Ato TRTGP nº 201/2019).

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS AO TRIBUNAL E À PRESIDÊNCIA
ITEM 5 – CONCILIAÇÃO
1) Considerando que, segundo o §1° do art. 7° da Resolução Administrativa TRT21 n°
16/2017, os magistrados coordenadores dos CEJUSCs são escolhidos pela
Presidência do Tribunal Regional da 21ª Região e não há previsão de rotatividade
desses magistrados, recomenda-se a adequação da citada norma ao disposto nos
incisos IV, V, VI e VII do art. 4° da Resolução CSJT n° 288/2021, que estabelece os
critérios a serem observados na escolha dos coordenadores e supervisores dos
CEJUSCs.
2) Considerando que o art. 5° da Resolução CSJT n° 288/2021 dispõe que a
coordenação do NUPEMEC-JT deve ser obrigatoriamente exercida por
desembargador do trabalho em atividade, que atenda aos requisitos das alíneas
“a”, “b” e “c” do inciso IV do art. 4º da mesma Resolução, recomenda-se que o
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Tribunal revise a Resolução Administrativa TRT21 n° 16/2020, a fim de adequá-la
ao disposto no supracitado art. 5° da Resolução CSJT n° 288/2021.

RECOMENDAÇÕES À PRESIDÊNCIA
ITEM 2 – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIÁRIAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – E-GESTÃO
1) Considerando a necessidade de se observarem as diretrizes relacionadas às
políticas de Tecnologia da Informação, reitera-se a recomendação de que o
Tribunal Regional observe os itens da Resolução CNJ nº 370 que ainda não
puderam ser cumpridos, de modo a promover a sua integral realização.
2) 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 ao Tribunal Regional promover a realização das reuniões nos moldes
determinados na referida Consolidação dos Provimentos. Recomenda-se, ainda,
que o Comitê identifique e trabalhe as causas das discrepâncias estatísticas
encontradas no sistema e-Gestão e providencie a criação de um Grupo de Trabalho
formado por representantes dos setores específicos nos quais a divergência
estatística é presente, para que, revisando as rotinas diárias de trabalho, busque
identificar os motivos das inconsistências e apresente as soluções para o problema,
informando à CGJT, no prazo de 90 dias, o andamento da referida demanda.
ITEM 4 – MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
3) Considerando que o TRT21 não cumpriu a Meta Nacional 1 (julgar quantidade de
processos de conhecimento distribuídos no período), no âmbito do 2º grau, cujo
percentual foi de 98,12%, reitera-se a recomendação de aumentar o número de
processos julgados no 2º grau, tendo em vista que a referida meta permanece na
Estratégia Nacional do Poder Judiciário no período 2021-2026.
4) Considerando a importância de entregar uma prestação jurisdicional célere e
eficiente, reitera-se a recomendação para que haja verificação periódica dos
processos conclusos com prazo superior a 90 dias, nos gabinetes dos
desembargadores do TRT21, bem como para que seja realizada a cobrança e o
acompanhamento, de modo que, caso sejam encontrados processos nessas
condições, seja a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho oficiada para a adoção
das providências cabíveis.
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ITEM 7 – RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL
5) Considerando o aumento expressivo do prazo médio da chegada do processo no
órgão competente até a prolação da decisão de admissibilidade do recurso de
revista, recomenda-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região adote
medidas no sentido de reduzi-lo.
6) Considerando que a Resolução CNJ nº 339/2020, em seu art. 2º, § 7º, faculta a
instituição de Comissão Gestora única, no caso de funcionamento do NAC em
conjunto com o NUGEP, tal como se dá no TRT21, determinando, no § 6º do
mesmo dispositivo, que a aludida Comissão deverá reunir-se, no mínimo, a cada
três meses, recomenda-se que o Tribunal Regional altere o cronograma de
reuniões de sua Comissão Gestora, a fim de atender ao comando da aludida
resolução do CNJ.
ITEM 8 – PRECATÓRIOS E RPVs
7) Considerando que os normativos internos do Tribunal não estão atualizados aos
termos das Resoluções CNJ n° 303/2019 e CSJT nº 314/2021, e que esta última
inclusive estabelece prazo até 31 de março de 2022 (Art. 63) para tanto, reitera-se
a recomendação da Correição Ordinária anterior para que seja promovida a
adequação das normas internas às citadas resoluções.
8) Considerando que o TRT21 possui convênios (termos de compromisso/acordo) nos
quais a gestão do cumprimento foi delegado às Varas do Trabalho, e que as
disposições dos art. 15 “g”, 30, caput, da Resolução CSJT nº 314/2021 e 31 da
Resolução CNJ nº 303/2019 fixam a competência da Presidência do Tribunal para
efetuar o pagamento e a distribuição dos recursos para quitação dos precatórios, e,
ainda, que em alguns destes convênios o prazo para pagamento dos precatórios
ultrapassa o final do exercício em que inscritos, recomenda-se que o Tribunal
centralize e gira todos os convênios já celebrados, a exemplo dos municípios de
Antônio Martins e Doutor Severiano, assim como todo e qualquer novo convênio
futuramente encetado, e que ao celebrar novos convênios se atenha ao prazo de
pagamento do montante requisitado como sendo o final do exercício orçamentário
em que inscritos, quando não há necessidade de anuência dos credores, e que se
porventura houver extrapolamento deste prazo que então oportunize a
manifestação prévia deles.
9) Considerando que o TRT21 não realiza a inscrição dos entes públicos do regime
especial no BNDT, e as disposições dos art. 12, II, do ATO CGJT Nº 01/2022 e 45,
caput, da Resolução CSJT nº 314/2021, que impõe a obrigatoriedade dos Tribunais
Regionais do Trabalho de realizar a inscrição dos devedores com atraso nos
repasses ao Tribunal de Justiça, independentemente da gestão do regime especial
ser realizada pelas cortes estaduais, recomenda-se ao Tribunal que efetue a
inscrição de todos os entes públicos integrantes do regime especial que se
encontrem com repasses mensais em atraso no BNDT, a fim de atender ao
comando das aludidas normas, devendo informar a adequação do procedimento à
Corregedoria-Geral no prazo de 90 dias.
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10) Considerando que o TRT21 possui termo de compromisso vigente com o Município
de Caraúbas, ente submetido ao regime especial de pagamento de precatórios,
pelo qual recebe valores relativos a precatórios vencidos em 2014, e que desde
julho de 2021 recebe, concomitantemente, repasses do TJRN relativos ao mesmo
Município em decorrência de precatórios com vencimento posterior ao constante
do termo de compromisso, recomenda-se a imediata suspensão do Termo de
Compromisso 009/2018, o qual estabelece o bloqueio mensal de percentual do
FPM do Município de Caraúbas, devendo o TRT21 informar ao TJRN o valor
atualizado da dívida do município, aí incluído o valor remanescente do precatório
87400-36.2005.5.21.0012, para que o Tribunal de Justiça receba e administre os
valores do ente em tela, repassando-os ao TRT21 conforme disciplina própria e
para pagamento em especial atenção a ordem cronológica, informando à CGJT no
prazo de 90 dias.
11) Considerando a existência de discrepâncias relevantes dos dados estatísticos
relativos aos precatórios e RPVs apuradas entre as informações do Tribunal e as
obtidas a partir do sistema e-Gestão, reitera-se a recomendação feita na Correição
Ordinária anterior para que seja realizado o alinhamento estatístico dos dados
relativos aos precatórios e às RPV processadas no Tribunal entre os sistemas em
uso localmente e o sistema e-Gestão.
ITEM 14 – QUESTIONÁRIO POR GABINETE
12) Considerando a variabilidade da taxa de congestionamento líquida por
desembargador, reitera-se a recomendação no sentido de que se avaliem as causas
que impactam nos resultados, principalmente, no que se refere à gestão de
pessoas e à gestão de procedimentos.

RECOMENDAÇÕES CONJUNTAS À PRESIDÊNCIA E À
CORREGEDORIA REGIONAL
ITEM 5 – CONCILIAÇÃO
1) Considerando que a taxa de conciliação líquida do Tribunal Regional se manteve
inferior à média nacional nos três anos avaliados; considerando que o Tribunal está
adotando providências com o intuito de atender à recomendação feita na
Correição Ordinária anterior, recomenda-se que o Tribunal fiscalize o efetivo
atendimento, pelos magistrados, da Recomendação TRT/CR n° 008, de 2/9/2021,
quanto à adoção de práticas com o objetivo de fortalecer a atividade conciliatória.
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ITEM 9 – PRESIDÊNCIA, CORREGEDORIA E MAGISTRADOS
2) Considerando que, em consulta à base de dados do Sistema e-Gestão, constatouse, em 31/12/2021, a existência de processos conclusos para prolação de sentença
com prazos vencidos superiores a 90 dias corridos e que, na correição anterior, não
constava nenhum processo nessa situação, recomenda-se à Corregedoria Regional
que adote as providências necessárias para reduzir a quantidade de processos
conclusos nessas condições.

RECOMENDAÇÕES À CORREGEDORIA REGIONAL
ITEM 4 – MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
1) Considerando que o prazo médio entre o início e o encerramento da liquidação
revelou-se bem superior à média dos Tribunais de pequeno porte e à média do
País, reitera-se a recomendação anterior quanto à adoção de medidas necessárias
para a redução do referido prazo.
2) Considerando que, no período avaliado, o total de execuções iniciadas e
encerradas revelou índice abaixo da média dos Tribunais de idêntico porte, reiterase a recomendação no sentido de que o Tribunal Regional assegure ferramentas
necessárias à redução de prazos na elaboração de cálculo, bem como ao
incremento da produtividade dos magistrados na fase de liquidação.
ITEM 8 – PRECATÓRIOS E RPVs
3) Considerando a existência de discrepâncias relevantes nos dados estatísticos
relativos às RPV’s Estaduais e Municipais apuradas entre as informações do
Tribunal e as obtidas a partir do sistema e-Gestão, reitera-se a recomendação
realizada na Correição Ordinária anterior para que seja ultimado o alinhamento
estatístico dos dados relacionados às RPVs processadas nas Varas do Trabalho;
Determino, por fim, que o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região informe nos
autos do processo PJeCor TST – CorOrd 0000004-50.2022.2.00.0500, as medidas
adotadas em relação ao cumprimento das Recomendações e observações específicas
constantes na presente Correição Ordinária, no prazo de 90 (noventa) dias, para nova
avaliação.
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V - REGISTROS
Durante o período da Correição Ordinária, estiveram com o Exmo. Ministro
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho:
a Presidente e Corregedora Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região,
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, bem como os
Desembargadores Eridson João Fernandes Medeiros (Vice-Presidente e Ouvidor),
Carlos Newton de Souza Pinto, José Barbosa Filho, Ronaldo Medeiros de Souza,
Joseane Dantas dos Santos (Diretora da Escola Judicial), Maria Auxiliadora Barros de
Medeiros Rodrigues, Ricardo Luís Espíndola Borges, Bento Herculano Duarte Neto,
Eduardo Serrano da Rocha;
o juiz Cácio Oliveira Manoel (Juiz Auxiliar da Presidência);
os servidores Sílvio da Silva Santiago (Secretário-Geral da Presidência), Sylvia Rezende
de Araújo Potiguar (Chefe de Gabinete da Presidência), Márcio de Medeiros Dantas
(Diretor-Geral de Secretaria), Tatyanna Tinoco Bulhões (Secretária do Tribunal Pleno),
Keilia Melo de Morais (Secretária da Corregedoria Regional), Isabelle Bandeira de
Figueredo Souza (Diretora da Divisão de Comunicação Social), Luiz Carlos de Oliveira
Paiva Júnior (Diretor da Divisão de Magistrados);
os representantes do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputa
(Cejusc) – JT, a juíza Simone Medeiros Jalil (Coordenadora), o juiz Alisson Almeida de
Lucena (Supervisor) e Roberta Cristina Mendes (Diretora);
os representantes da Escola Judicial, a juíza Maria Rita Manzarra (Coordenadora
Pedagógica), Rita de Cássia Araújo Alves Mendonça (Coordenadora Administrativa),
Luiz de França Duarte Pacheco (Chefe do Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação de
Magistrados e Servidores), Marcelo Marinho Ramos (Chefe do Setor de Educação à
Distância), Simone Resende Nunes de Carvalho e Humberto Carvalho Dantas;
os representantes da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Luis Fabiano
Pereira (Procurador-Chefe) e Lilian Vilar Dantas Barbosa (Vice-Procuradora-Chefa);
o Presidente da Associação Norte-riograndense dos Advogados Trabalhistas ANATRA/RN, Glaydson Soares da Silva;
o Presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas - COMATRA, Fernando Araújo;
e os representantes da Advocacia Geral da União, Daniel Coelho Soares (ProcuradorChefe da União no Estado do Rio Grande do Norte) e Roberto D’Horn (Advogado da
União titular da Coordenação Regional Trabalhista da PRU5).
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VI - AGRADECIMENTOS
O Ministro Corregedor-Geral agradece a todos os Excelentíssimos Desembargadores
que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, Maria do Perpétuo
Socorro Wanderley de Castro (Presidente e Corregedora Regional), Eridson João
Fernandes Medeiros (Vice-Presidente), Carlos Newton de Souza Pinto, José Barbosa
Filho, Ronaldo Medeiros de Souza, Joseane Dantas dos Santos, Maria Auxiliadora
Barros de Medeiros Rodrigues, Ricardo Luís Espíndola Borges, Bento Herculano Duarte
Neto, Eduardo Serrano da Rocha; e aos Juízes do Trabalho da 21ª Região.
Agradece, em especial, à Desembargadora Presidente, pela cessão do espaço
destinado à acomodação de toda a equipe da Corregedoria-Geral da Justiça do
Trabalho e, ainda, aos servidores pela atenção e cortesia conferida durante a Correição
Ordinária.
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VII - ENCERRAMENTO
A Correição Ordinária é encerrada na presente sessão plenária. A Ata vai assinada pelo
Excelentíssimo Senhor Ministro GUILHERME AUGUSTO CAPUTO BASTOS, CorregedorGeral da Justiça do Trabalho, pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DO
PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO, Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 21ª Região, e por mim, JUREMA COSTA DE OLIVEIRA SILVA, Diretora da
Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
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